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1. JOHDANTO

Keskustan kortteleita 22-24, 37 ja 103 koskeva kaupunkikuva- ja suojeluselvitys on laadittu Lohjan kaupungin tilaamana konsulttityönä kevään 2018 aikana. Tilaajan edustajina ovat toimineet asemakaava-arkkitehti Juha Anttila ja
kaavoituspäällikkö Leena Iso-Markku. Selvityksen on laatinut Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ arkkitehti Kristina
Karlsson yhteistyössä Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy kanssa.
Selvitys koskee Pyhän Laurin kirkon etelä– ja länsipuolelle
sijoittuvia keskustakortteleita. Kortteleihin on tekeillä niihin tai on lähiaikoina käynnistymässä asemakaavamuutoksia joita selvitys palvelee.
Selvitysalueella on eri-ikäisiä ja mittakaavaltaan vaihtelevia asuin-, liike- ja julkisia rakennuksia. Vanhinta kerrostumaa edustaa Anttilan renkitupa 1800-kuvun puolivälistä
sekä sen viereen 1915 valmistunut kookas yhteiskoulun
rakennus. Alueella on useita tunnettujen arkkitehtien
suunnittelemia 1920-1950-luvun rakennuksia, kuten arkkitehti Arne Ervin suunnittelema Lohjan yhteislyseon lukio,
arkkitehti Oiva Kallion suunnittelema ja rakennussuojelulailla suojeltu Luoman talo sekä arkkitehti Ole Gripenber-
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gin suunnittelema 1950-luvun asuinkerrostalo. Uudempaa
kerrostumaa edustavat 1983 valmistunut arkkitehti Arno
Savelan suunnittelema Anttilan koulu ja Laurentius– sali
sekä 2005 valmistunut arkkitehti Ilmari Lahdelman suunnittelema Lohjan pääkirjasto.
Raportin alkuosaan on koottu taustaksi tietoja alueen historiasta ja rakentumisesta sekä asemakaavallisesta kehityksestä.
Raportin toiseen osaan on koottu tietoja yksittäisistä
kulttuurihistoriallisia arvoja omaavista tai kaupunkikuvan
kannalta merkittävistä kohteista ja näiden nykytilasta. Lisäksi esitetään rakennuksille suojelusuositukset perusteluineen.
Raportin kolmannessa osassa tarkastellaan ja analysoidaan alueen nykyistä kaupunkikuvaa sen kulttuurihistoriallisiin lähtökohtiin peilaten. Loppuun on kartalle koottu
yhteenvetona sellaiset kulttuuriympäristön ominaispiirteiden ja arvot jotka erityisesti tulee ottaa huomioon aluetta
kehitettäessä.
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3. LOHJANKYLÄN VAIHEITA
3.1 KIRKONKYLÄ
Lohjan kaupungin keskusta on keskiajalta lähtien
rakentunut Lohjanjärven ja harjun väliselle alueelle
Kiviniemen kylän maille. Alueen halki on kulkenut
mahdollisesti jo 1300-luvulla rakennettu Raaseporin
ja Hämeenlinnan välinen maantie, jonka linjaus noudatti keskusta-alueella olevia Laurinkadun ja Suurlohjankadun linjauksia. Myös tämän selvityksen alue
rajautuu näihin ikivanhoihin katuihin. Maantie haarautui etelämpänä nk. Virkkalan ristin kohdalla Suuresta rantatiestä kohti Pyhän Laurin kirkkoa.

Lohjan nykyisen keskustan alue on kuvattu Kuninkaan kartaston otteessa 1700luvun lopulta. Kirkko sijaitsee hieman erillään kylästä tekstin Lojo länsipuolella.
Siitä koilliseen on Pappilan rakennusryhmä (Prästgård). Pappilan ja harjun välissä on Laakspohjan kartanolle kuulunut Moision ratsutila. Kirkosta lounaaseen
on varsinainen kirkonkylä (Kyrkioby). Virallisesti kylän nimi oli Kiviniemi ja sen
kolmen tilan Anttilan, Monkolan ja Hakaskytän rakennukset ovat kylän keskelle
merkityn markkinapaikan (Marknadsplats) luoteis- ja pohjoispuolella. Joitakin
lähinnä käsityöläisten rakennuksia on merkitty markkinapaikan itäpuolelle sekä
kirkolta koilliseen Nummelle johtavan tien varteen. Toinen maantie samaan
suuntaan ylittää Lohjanharjun ja jatkuu edelleen Vihtiin ja Hämeenlinnaan.
Maantie kirkolta lounaaseen johtaa Virkkalan Ristille. Kahden Kiviniemen kylän

Kirkonmäestä muodostui tiettävästi jo 1200-luvulta
lähtien Länsi- Uudenmaan pohjoisosan tärkein kauppapaikka, jossa pidettiin säännöllisiä markkinoita.
Kiviniemen kylässä oli kesiajalla viisi maatilaa. Monkolan, Hakaskylän ja Anttilan tilakeskukset sijaitsivat
kirkon lähettyvillä nykyisen Karstuntien alkupäässä.
Kauempana luoteispuolella olivat Kiviniemen tila
(Skräddars) ja kauppalan pappila (Lindkulla). Lohjan
Iso- Pappila sijaitsi jo keskiajalla nykyisellä paikallaan
kirkon pohjoispuolella.
(Salonen. Ockenström s6).

Vuosina 1755-1756 pidetyillä valtiopäivillä säädettiin,
että jokaiseen seurakuntaan oli perustettava pitäjänmakasiini, johon oli talletettava viljaa hyvinä satovuosina ja josta sai tarvittaessa lainata siemenviljaa. Lohjan pitäjänmakasiini päätettiin perustaa jo syyskäräjillä 27.11.1746, mutta vasta kun päätös oli uudistettu
5.10.1750, hanketta ruvettiin toteuttamaan ja puinen
makasiinirakennus nousi kirkon länsipuolelle seuraavana vuonna. 1900-luvun alussa pankkilaitoksen sekä
talouden muukin kehittyminen teki pitäjänmakasiinit
tarpeettomiksi ja Lohjan makasiini purettiin 1910-1920
-luvun vaihteessa. (Salonen)
Pappilan Suurjaon lohkomiskartta 1700-luvulta. Kirkon länsipuolinen alue oli
Lohjan Pappilan härkähaka (oxhagen). Kifviniemi by (kiviniemen kylä) on merkitty kirkon lounaispuolelle. Tieyhteys pappilaan kulki jotakuinkin nykyistä Kirkkotietä pitkin. Kuva maanmittauslaitoksen arkisto
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Ote Senaatin kartalta vuodelta
1870-1877. Kirkonkylään nykyisen Suurlohjankadun ja Laurinkadun varteen ja näiden
läheisyyteen on merkitty hajanaisesti sijoittuvaa asutusta.
Suurella punaisella ristillä merkitty Kirkko on edelleen kylärakenteesta erillään sen koillispuolella. Tästä edelleen koilliseen tien päässä on pappila
jonka yhteyteen on merkitty
laaja puutarha-alue.

Pyhän Laurin
kirkko lännestä
nähtynä 1890luvulla. Kuva Museovirasto. Finna.

Lohjankylä 1890-luvulla. Kuva kirjasta Lohjalaisten historia.

1800-luvulle tultaessa oli kylässä edellä mainittujen maatilojen lisäksi 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.

Lohjannummen pääväylä,
nykyinen Laurinkatu 1800luvun lopulla otetussa
valokuvassa. Vasemmalla
ensimmäisenä on seurakunnan lukkarin puustelli
nykyisen kirkkoherranviraston paikalla. Taustalla
kohoaa Lohjan kirkon katonlape.
Kuva: Lohjan Museo
http://www.sci.fi/~torstis/
lohja/kuvat/2larsg.htm
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Eri alojen ammattiharjoittajia asettui vähitellen Lohjankylään. Vanhin käsityöläisasutus
sijoittui markkinapaikan itäpuolelle ja Nummelle johtavan maantien varteen. Kylän kasvu käynnistyi 1860-luvulla kun maaseudun kauppapuotien perustaminen sallittiin. Kylään saatiin myös apteekki ja postikonttori. Kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1870.
Oman leimansa kylälle antoi vuodesta 1882 lähtien pieni varuskunta, Lohjan reservikomppania, joka sijaitsi nykyisten Laurinkadun ja Kauppakadun kulmassa.
Lohjankylä oli ilman rakennuskaavaa tai rakennusjärjestystä rakentunut 1900-luvun alkuun mennessä epäsäännöllisesti sijoittuneiden puutalojen muodostamaksi kyläksi.
Muusta rakennuskannasta korkeampana erottui kylän reunalla sijaitseva 1400-luvun
lopulla rakennettu harmaakivikirkko ja sen läheisyydessä olleiden Anttilan, Monkolan ja
Hakaskylän tilojen kaksikerroksiset päärakennukset.
Laaksopohjan kartanon omistaja Hjalmar Linder ryhtyi kehittämään Lohjankylää 1800– ja
1900-lukujen vaihteessa. Linder vuokrasi kylän alueelta ostamiaan Anttilan, Hakaskylän
ja Monkolan maita asuin– ja liiketonteiksi. (Salonen. Ockenström s6).
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3.2 LOHJANKYLÄ 1900-LUVUN ALUSSA
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 1910-luvulle ja sen tuloksena oli yksi- ja kaksikerroksisten
puutalojen keskusta. Tori sijoitettiin nykyiselle paikalleen aivan vuosisadan alussa (Salonen).
Vuonna 1907 käynnistynyt selluloosatehdas toi kylään runsaasti uutta väestöä ja asuinrakentamista. Tehdas sijaitsi Lohjanjärven rannalla kohdealueen länsipuolella. Tehtaan ja Lohjan aseman välille, kohdealueen läpi rakennettiin vuonna 1907 kapearaiteinen sähkörautatie. Tämän selvityksen kohdealue kirkon
ympäristössä säilyi edelleen pääosin rakentamattomana. Suurlohjankadun vartta reunusti molemmin
puolin tiiviisti sijoittuvat puutalot. Viereiselle vuoden 1916 kartalle, johon liittyy myös luettelo rakennusten omistajista, on merkitty Lohjannummen asuin– ja liikerakennukset. Kohdealueen eteläosassa sijaitseva nykyinen Kekon liiketontti oli jo tuolloin Lohjan Osuuskaupan omistuksessa ja kadun varressa oli
neljä Osuuskaupan rakennusta. Tämän pohjoispuolella oli Anttilan vanhan kantatilan pihapiiri johon on
merkitty vanha päärakennus(113) ja renkitupa (112). Pihapiirissä oli lisäksi joukko talousrakennuksia, joita ei ole merkitty kartalle. Sen edustalle rakennettua Lohjan yhteiskoulun rakennusta, nykyistä PuuAnttilaa ei ole vielä merkitty kartalle. Pihan eteläreunassa on lisäksi kelloseppä Sundbladin asuinrakennus. Tästä pohjoiseen jatkuvan Karstuntien varressa on asutusta enää harvakseltaan. Nykyisen Yhteislyseon paikalle merkityn rakennuksen kohdalle on kirjattu elokuvateatteri kysymysmerkillä. Taajama reunalla avoimen peltoaukean ympäröimä Kirkko oli maisemassa hallitseva.
Ote kartasta ”Lohjannummi–
Lojobacken” vuodelta 1916.
Lohjankylästä oli 1900-luvun
alussa tullut yksi Suomen suurimmista kirkonkylistä käsittäen toistasataa asuin– ja liikerakennusta. Kartalle rajattu tämän selvityksen alue oli tuolloin vielä pääosin rakentamaton. Alueen halki nykyistä Sibeliuksenkatua pitkin ja edelleen
nykyisen Yhteislyseon koulumäen eteläpuolelta kulki rautatie
selluloosatehtaalle.

Postikorttikuvassa 1900-luvun alusta näkyy Lohjannummen Kouluaukiolta Karstuntien suuntaan luoteeseen. Vasemmalla aukion reunassa on Hakaskytän tilan
kaksikerroksinen päärakennus. Kuvan keskellä toimii kauppias Blomqvistin RuutiKauppa. Sen oikealla puolella Karstuntien varrella mäntyjä kasvavaa Kalkki- eli
Pohjolanmäkeä vasten näkyy entinen Monkolan tilan päärakennus. Nykyisen
kaupungintalon paikalla sijainneessa rakennuksessa toimi 1890-luvulta 1920luvulle Lohjan postikonttori. Kuva: Lohjan Museo
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Karttaan liittyvän luettelon
perusteella oli selvitysalueella
oli seuraavat omistajat:
58. Lohjan Osuuskauppa
59. Lohjan Osuuskauppa
60. Lohjan Osuuskauppa
61. Lohjan Osuuskauppa
112. Anttila (renkitupa)
113. Anttila (Staava Karlsson)
114. Sundblad, kelloseppä
168. Pohjola, elokuvateatteri?
169. Salmela, hevosmies
170. Mäkelä, muurari
173 Silvenius, liikemies, hevoskauppias
Kuva: Lohjan kaupunki
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Anttilan päärakennus ja renkitupa 1910-luvulla. Edustalla näkyy Anttilan uuden koulurakennuksen
kivijalkaa. Kuva Lohjan museo.

Kuva oikealla ylhäällä: Näkymä kirkon tornista lounaaseen 1800-luvun lopulla. Edustalla on Anttilan tilan rakennukset. Lohjan yhteiskoulu
toimi Anttilan vanhassa kuvan etulaidalla näkyvässä päärakennuksessa vuosina 1914-1915 ja myöhemmin vuosina 1916-1917, jolloin koulun käytössä oli myös Anttilan renkitupa. Nykyään kotiseutuyhdistyksen käytössä ja mm. kahvilana toimivan renkituvan pääty on kuvassa
pihapiirin oikeassa laidassa. Kuva Lohjan yhteislyseon arkisto.

Nykyisen Puu-Anttilan takana sijainnut Anttilan päärakennus vuonna 1916. Kuva kirjasta Lohjan yhteiskoulu 1914-1939.
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Anttilan päärakennus ja talousrakennuksia. Kuva Lohjan yhteislyseo.
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Anttilan perintötalon vuoden 1919 lohkomiskartalta
ilmenee alueen silloinen katuverkosto, rakennuskanta ja uusi lohkomisen seurauksena muodostuva tonttijako.
Kuva Maanmittauslaitoksen arkisto
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Näkymä kirkon suunnalta lounaaseen. Uuden koulutalon
rakentaminen Anttilan pihalle on alkanut keväällä 1916.
Kuva Lohjan yhteislyseon arkisto.
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Taajaväkinen yhdyskunta ja ensimmäinen asemakaava 1921
Vuonna 1911 senaatti määräsi Lohjankylästä muodostettavan
Lohjannummen taajaväkisen yhdyskunnan. Sillä tarkoitettiin
maalaiskuntaan kuuluvaa tiheästi asutettua aluetta, jolla oli
rajoitettu itsehallinto. Kylässä oli tuolloin lähes 2000 asukasta
pappila mukaan lukien.
Yhdyskunnan varsinainen suunnittelu käynnistyi vuonna 1919,
jolloin Lohjan kunta osti pääosan Lohjankylän taajaman muodostaneen Monkolan, Hakaskylän ja Anttilan tilat itselleen. Jo
vuonna 1916 oli laadittu ehdotus yhdyskunnan rakennusjärjestykseksi , jonka mukaan yhdyskunta tuli jakaa rakennussuunnitelmana palvelevassa kartassa osiin, kortteleihin ja
tontteihin.

nyk.

atu
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Vuonna 1920 maalaisyhdyskunnille ja kauppaloille tuli mahdolliseksi saada valtion kustantaman arkkitehdin suunnittelema asemakaava. Lohjan kylän asemakaavan laati Helsingin
asemakaava- arkkitehti Birger Brunila. (Ockenström s8-9)
Asemakaava pääosin vahvisti silloisen tilanteen eikä luonut
suuntaviivoja kaupunkikuvan kehittämiselle.
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Keskustan alueella olemassa olevat puurakennukset ja katulinjaukset säilytettiin. Näkyvimpinä muutoksina kohdealueen
lähistöllä on kouluaukio joka kaavaan on merkitty selkeästi
aukiona. Uusina katuyhteyksinä on merkitty nykyinen Paikkarinkatu ja Nahkurinkatu ja Karstuntien linjausta on hieman
suoristettu. Uusia asuinalueita esitettiin Nummentaustaan ja
Aurilahteen. Asemakaavan perusteella erotettiin taajaväkisen
yhdyskunnan alueella vuosina 1921-1925 lohkomalla noin 550
asuntotonttia.

n
lohja

Kirkon muuri, kirkko jää asemakaavan ulkopuolelle

katu

P

Kuva oikealla: Arkkitehti Birger Brunilan
vuonna 1920 laatima Lohjan kylän asemakaava. Kaava rajautuu oikeassa laidassa Lohjan selluloosatehtaalle johtavaan kapearaiteiseen junarataan. Kaavassa on osoitettu laajennusalueita kuvan yläosaan Lohjanjärven rannan läheisyyteen sekä kuvan alaosaan harjun
kaakkoispuolelle ja Hanko-Hyvinkää junaradan ympäristöön.
Kuva ylhäällä: Ote Brunilan asemakaavasta vuodelta 1920. Keskusta-alueelle
kaava ei tuonut merkittäviä muutoksia.
Yhteiskoulun rakennus 1920-luvulla. Koulun edustalle
toteutettiin myöhemmin asemakaavan pohjalta puistomainen aukio. Kuva Lohjan museo.
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Anttilankadun varressa sijainnut Anttilan Vahtimestarin asunto
vuonna 1925. Kuva kirjasta Lohjan yhteiskoulu 1914-1939
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Lohjan satamarata
Lohjan satamaradan rakennustyöt aloitettiin tammikuussa 1927. Noin 5,5
kilometrin pituiselle radalle perustettiin Lohjan kauppalan pysäkki, jonne
valmistui ilmeisesti Thure Hellströmin suunnittelema pysäkkirakennus
sekä ratapiha 1928. Tavaraliikenne aloitettiin joulukuussa 1928, henkilöliikenne siirtyi vanhalta kapearaiteiselta radalta uudelle 1930.
Vaikka Lohjan kauppala kohosi sotien jälkeen yli 10.000 asukkaan keskukseksi, ei lyhyellä satamaradalla kannattanut harjoittaa henkilöliikennettä,
vaan keskustasta kuljettiin autoilla Lohjan asemalle tai lähemmäs Keskilohjalle. Henkilöliikenne satamaradalla lopetettiin 1936. Liikennepaikan
nimi muutettiin Tytyriksi vuonna 1969, kun Lohjan kauppalasta tuli kaupunki.
Sivuraiteet ja vaihteet purettiin 1997. Liikennepaikan kohdalle avattiin
vuonna 1999 tilausliikenteen käyttöön Lohjan museon seisake. Aseman
rakennukset on purettu ja nykyisin alue ja rata on umpeenkasvanut. Rautatiekiskot erottuvat edelleen maastossa . (Radan varrella-kirja).

Ylempi kuva: Tytyrin asema. Pauli Rauhalan kokoelmat; Radan varrellakirja, 2009.

Aseman alue talvella 2018.

Alempi kuva: arviolta
1950-luvulla otettu ilmakuva pohjoisesta. Edustalla näkyy Tytyrin asema .

Lohjan kauppalan, myöhemmin Tytyrin asemaksi
nimetty asema vuonna 1985
http://vaunut.org/kuva/115641
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3.3 LOHJAN KAUPPALAN ASEMAKAAVA
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)

Arkkitehti Birger Brunilan vuonna 1929 laatima ja 1931 vahvistettu Lohjan
kauppalan asemakaava esittää keskustaan urbaania ja vaihtelevaa umpikorttelirakennetta. Vaihtelevan muotoisiin ja kokoisiin kortteleihin liittyy
suojaisat sisäpihat. Kaava tukeutuu kirkon eteläpuolella silloiseen katuverkostoon ja solmukohtia on korostettu aukioilla joista kadut erkanevat säteittäisesti. Katulinjoja pyrittiin kuitenkin paikoin suoristamaan yhtenäisten
pitkien näkymälinjojen saavuttamiseksi. Keskustan rakennusten kerrosluku
rajoitettiin neljään kerrokseen. Ydinkeskustan ulkopuolelle osoitettiin puutarhatontteja enintään kaksikerroksisille asuinrakennuksille.

välin sijoittuvan kouluaukion kohdalla. Kirkko kytkeytyy tähän solmukohtaan yhteiskoulun tontille esitetyn puiston ja kirkkokentän välityksellä. Kaavan mukaan poistuvat entisen Anttilan tilan ja silloisen yhteiskoulun rakennukset. Toinen puoliympyrän muotoisella aukiolla korostettu solmukohta
sijoittuu Karstuntien, Tytyrinkadun ja Asemakadun risteykseen. Tästä kohdasta on avattu kiilamainen puistoakseli kirkon suuntaan. Kirkon luoteispuolelle merkitty puistoalue säilyttää väljyyttä kirkon ympäristössä ja mahdollistaa laajemmin avoimia näkymiä kirkolle. Pohjolanmäelle on merkitty suuri
julkinen rakennus., mahdollisesti juuri yhteiskoulua korvaava rakennus.

Merkittävin solmukohta on Suurlohjankadun, Laurinkadun ja kauppakadun

Asemakaava esitti keskusta-alueelle pitkälti silloiseen tieverkkoon perustuvia vaihtelevia
umpikortteleita. Tärkeänä kaupunkirakenteellisena teemana oli solmukohtiin muodostetut aukiot, joista kadut erkanivat säteittäin. Suoristamalla katuverkkoa pyrittiin avaamaan näkymiä. Tärkeitä näkymiä kirkon suuntaan avautuu Laurinkatua pitkin ja pohjoisesta suunniteltua uutta puistoakselia pitkin. Kirkon länsipuolelle Pohjolanmäelle on esitetty paikka uudelle julkiselle rakennukselle.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 14.5.2018

14 (67)

LOHJAN KAUPUNKI, KESKUSTAN KORTTELIT 22 ,23,103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37

Pyhän Laurin kirkko vuonna 1937 nähtynä
luoteesta. Kirkon sijoittui tuolloin vielä maaseutumaiseman ääreen. Tähän kohtaan suunniteltiin Brunilan asemakaavassa kirkolle johtava umpikortteleiden reunustama puistoakseli. Kuva Pietinen, Museovirasto. Finna.
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Vuonna 1931 oli rakennuskanta Lohjan keskustassa pienimittakaavaista ja vaihtelevaa. Kirkon ohella suurena rakennuksena
erottuu yhteiskoulu, nykyinen Puu– Anttila. Selvitysalueella vuoden
1931 kartalle merkityt rakennukset on korostettu sinisellä ja kohdealueen lähiympäristön rakennukset harmaalla. Kuva: Keskustan
kartta ja vuoden 1931 asemakaava. Lohjan kaupunki.
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Vanhan kouluaukion ympäristö
Selvitysalue rajautuu vanhaan Kouluaukioon,
nykyiseen Keskusaukioon. Aukio sijaitsee kesiaikaisen Pyhän Laurin kirkon lounaispuolella
rajautuen selvitysalueella Anttilan vanhan kantatilan kortteliin, nykyiseen Puu- Anttilaan. Aukiolla risteävät pitäjän keskeiset vanhat maantielinjaukset, nykyinen Laurinkatu, Suurlohjankatu ja Karstuntie. Alue muodostaa Brunilan
asemakaavassa merkittävimmän solmukohdan.
Alueen rakennuskanta koostui 1800-luvulla
matalista puurakennuksista. Niihin lukeutui
mm vuonna 1870 perustetun Suomalaisen kansakoulun rakennus. Rakennus purettiin vuonna
1965. 1800-luvun rakennuksista ainoa säilynyt
on selvitysalueella sijaitseva Anttilan renkitupa.
Sen vieressä säilynyt vuonna 1917 rakennettu
ja 11925 laajennettu kookas entinen yhteiskoulurakennus nk. Puu- Anttila on kaupunkikuvassa merkittävä maamerkki.
1920-luvulta lähtien puurakennuksia korvattiin
korkeammilla liike– ja asuinrakennuksilla.

Ote Lohjan kauppalan 1:10 000 kartasta vuodelta 1935. Kartta on piirretty Brunilan vuoden 1931 myöhemmin vain osin toteutuneen kaavan pohjalle. Asuinrakennuksia ei ole
merkitty kartalle. Virastot ja liikkeet
ym. on merkitty mustalla ja numeroitu. Kartalla näkyy pappilan ja Kirkon välistä kulkeva vuonna 1927 rakennettu satamarata, joka korvasi
aiemmin kirkon eteläpuolitse kulkeneen kapearaiteisen radan. Siihen
liittyvä kauppalan pysäkki useine pienine rakennuksineen sijoittuu tämän
selvityksen kohdealueelle.

1. Kirkko ja hautausmaa
3. Kauppalan asema
4. Lohjan kivenhakkaamo
5. Seurakuntakoti
6. Kunnankanslia
7. A. Auvisen sekatavarakauppa
8. Kansallis-Osake-Pankki
22. Helsingin osakepankki
23. Lohjan yhteiskoulu
24. Kirkkokenttä
25. Keko keskusmyymälät
26. Keko keskusmyymälät
27. Nobel Standard, bensiiniasema
28. Puhelinkeskus
29. Kotiseutumuseo
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Näkymä kouluaukiolta vuonna
1937. taustalla on Lohjanlinnan 4
-kerroksinen asuin– ja liikerakennus, Lohjan yhteiskoulun rakennus sekä sen vieressä sijainnut
pienempi kelloseppä Sundbladin
asuinrakennus. Kuva kirjasta
Lohjan yhteiskoulu 1914-1939.
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Näkymä lounaasta vuonna 1932. Pyhän Laurin Kirkko on kyläkuvassa
hallitseva. Kuva Museoviraston arkisto.

Hyvin säilyneitä esimerkkejä aukion reunalla ovat Laurinkatu 50
ja Laurinkatu 52 liikerakennukset. Näihin kuuluu myös Karstuntien ja Laurinkadun kulmassa kohdealueella sijaitseva alkujaan
tiilipintainen nk. Lohjanlinnan asuin– ja liikerakennus. Kaupunkikuvallisesti merkittävän aukion keskellä on 1920-luvulla perustettu puisto.
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Näkymä lounaasta vuonna 1936. Kirkkokenttä on hiljattain rakennettu juhlavaksi aukioksi, jota jäsentää sen keskelle sijoittuva puistosommitelma lipputankoineen. Anttilan pihapiiriä hallitsee suurikokoinen yhteiskoulun rakennus. Pihan eteläreunalla, kuvassa oikealla on vahtimestarin asunto ja siihen kytkeytyvä talousrakennus. Piha-alueen perällä on puutarha. Korttelia rajaa aita portteineen. Vasemmalla nykyisessä pääkirjaston korttelissa on funktionalistinen Luoman talo
ja siihen liittyvä kivenhakkaamo. Puu-Lintulan talo on juuri valmistunut. Korttelissa näkyy lisäksi myöhemmin purettuja pientaloja. Kuva Museovirasto.
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3.4 KEHITYS 1940– JA 1950-LUVUILLA

Arviolta 1950-luvun lopulla otettu ilmakuva lounaasta. Kirkkokenttää ja Kouluaukiota jäsentävät hoidetut puutarhasommitelmat. Kerroksellinen rakennuskanta on yleissävyltään vaalea. Keon tontille on valmistunut kookas leipomo–
ja keskusvarasto sekä hotelli-liikekiinteistö. Kuva Lohjan museo.

Pitäjänkartta vuodelta 1945. Kirkon luoteispuoleinen peltoalue on vielä rakentamaton ja Karstuntietä
reunustaa pientalojen rivistö. Keon tontilla on vielä
useita pienempiä liikerakennuksia.
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1950-luvulla otettu ilmakuva luoteesta kirkon suuntaan. Edustalla näkyy vastavalmistunut Yhteislyseon
rakennus. Koulun takana Päivärinteenkadun varressa näkyvät Oy Faner Ab:n 1940-luvun lopulla rakennuttamat kolme kaksikerroksista työväen vuokrataloa. Kuva Kamera-keskus, Arkkitehtimuseo

Näkymä lounaasta vuonna 1958.
Kuva Museovirasto.

Arviolta 1950-luvulla otettu ilmakuva pohjoisesta. Edustalla näkyy Tytyrin
asema . Kuvan keskellä peltoaukean keskellä on vuonna 1950 rakennettu
kerrostalo ja sen takana Pyhän Laurin kirkko. Anttilan yläasteen paikalla on
myöhemmin koulun teiltä purettuja asuinrakennuksia. Kuva Lohjan museo.

Arviolta 1950-luvulla otettu valokuva Kirkkokentän suunnalta pohjoiseen. Vasemmalla on 1954 valmistunut terveyskeskus. Kuva Lohjan museo
ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON 14.5.2018
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3.5 VUODEN 1962 ASEMAKAAVA
Ote asemakaavamuutoksesta
018. Selvitysalueella muutos
koskee korttelia 24, jossa yleiselle rakennukselle varattu
alue on muutettu asuinkäyttöön ja jaettu pienemmiksi
tonteiksi.

Ilmakuva etelästä arviolta 1970-luvulla. Anttilan
koulun paikalla on Brunilan asemakaavaa noudattavien asuinrakennusten rivistö. Tytyrin koulu
on jo valmistunut. Taustalla näkyy Pitkäniemen
tehtaat. Kuva Museoviraston arkisto.

Vuoden 1962 asemakaava

Vuonna 1962 järjestettiin keskustan asemakaava-kilpailu, jonka voitti arkkitehtuuritoimisto Mansikka– Salonen– Ylinen. Kilpailuehdotusta mukaileva asemakaavamuutos vahvistettiin vuonna 1968. Kaavassa katutilaa laajennettiin ja rakennusoikeuksia kasvatettiin etenkin ydinkeskustaa ympäröivillä asuinalueilla. Liikekeskustaan suunniteltiin 2-3 kerroksisia asuin– ja liikerakennuksia pääkatujen varsille.
Pääosa Laurinkadusta osoitettiin kävelykaduksi ja mm Anttilan renkitupa jäi kaavassa tämän katualueen alle. Myös Kirkkokadun osuus Poikkikadulta Asemakadulle
osoitettiin kävelykatuna ja siihen liittyvä Kirkon länsipuolella Brunilan kaavan puisto merkittiin aukioksi. Lohjan yhteiskoulun tontti, entinen Anttilan pihapiiri säilytettiin Brunilan kaavan mukaisesti puistona. Karstuntien ja Asemakadun risteyksen
suunnalta kirkolle aiemmin osoitettu puistoakseli poistettiin ja alue osoitettiin pohjoisreunan asuinkerrostalotontteja lukuun ottamatta opetustoimintaa palvelevien
sekä hallinto ja virastotalojen korttelialueeksi. Kirkkoa lähinnä olevassa korttelissa
23 rajattiin kerrosluku kahteen kerrokseen. Yhteislyseon tontti Pohjolanmäellä
merkittiin kaavaan.

Ote vuoden 1962 asemakaavasta
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Kuva oikealla Arkkitehti Reino
Koivulan suunnittelema, 1962
valmistunut Tytyrin koulu. Rakennus purettiin vuonna 2017.

Peruskartta-ote vuodelta 1972.
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Keskusta idästä nähtynä 1970-luvulla. Edustalla näkyy Keon kortteli ja istutuksin jäsennelty Kirkkokenttä.
Kuva Museovirasto
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3.6 KEHITYS 1980- LUVULTA TÄHÄN PÄIVÄÄN
Kaupunginvaltuuston vuonna 1990 hyväksymässä
asemakaavamuutoksessa, kaava 272, korttelin 25
luoteiskulmassa sijaitseva tontti muutettiin yleisten
rakennusten korttelialueeksi. Tontille toteutettiin
1990-luvun alussa Solbrinkenin ruotsinkielinen alakoulukoulu.

Ylempi kuva: Anttilan koulun paikalta puretut
Päivärinteenkadun talot 1970-luvulla.
Kuva vasemmalla: Ote asemakaavamuutoksesta 200. Yhteislyseon tonttia on laajennettu
itään ja Karstuntien varteen aiemmin merkitty kerrostalotontti on poistettu. Kaavaan
on palautettu Karstuntien ja Asemakadun
risteyksestä kirkolle suuntautuva näkymä ja
kevyen liikenteen yhteys. Korttelin 25 pohjoisosaan on osoitettu tontteja 4-kerroksisia asuin
– ja liikerakennuksia varten. Rakentamista on
tehostettu myös korttelissa 23, jossa kerrosmäärä on korotettu neljään kerrokseen.

Vuonna 1994 vahvistetulla asemakaavan muutoksella, kaava 299, Anttilanpuisto muutettiin yleisten
rakennusten korttelialueeksi ja vanha Puu- Anttila
sekä Anttilan renkitupa suojeltiin sr-merkinnällä.
Suojelumääräys kirjattiin seuraavasti:
Suojeltava rakennus
Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas
rakennus. Rakennusta ei saa purkaa ilman ympäristölautakunnan lupaa. Lautakunta voi myöntää luvan vain, jos purkamiseen on pakottava syy. Purkamisesta on hankittava museon lausunto. Rakennuksessa suoritettavien korjaus– ja muutostöiden tulee
olla sellaisia , että rakennuksen historiallisesti arvokas luonne säilyy.

Vuonna 1997 vahvistetulla asemakaavan muutoksella, kaava 316, muutettiin osa Kirkkokentän puistosta
katualueeksi.

Kuva vasemmalla: Peruskarttaote vuodelta
1984. Vuonna 1983 valmistunutta Anttilan
koulua ei vielä ole merkitty kartalle.
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Vuonna 2001 vahvistetulla asemakaavan
muutoksella, kaava 369, muutettiin korttelin 25 luoteiskulma, jossa nykyään sijaitsee
Labanin päiväkoti, opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi. Anttilan
yläaste ja Laurentius– sali oli toteutettu alueelle vuonna 1983.

Peruskarttaote vuodelta 1990

Vuonna 2002 kaupunginvaltuuston hyväksymällä asemakaavan muutoksella, kaava 373,
muutettiin osa korttelista 23 kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.
Kaavaan merkittiin myös Luoman talo n rakennussuojelulailla tehty suojelupäätös.
Kortteliin valmistui vuonna 2005 arkkitehti
Ilmari Lahdelman suunnittelema Lohjan
pääkirjasto. Kirjasto toteutettiin arkkitehtikilpailun voiton pohjalta.

Peruskarttaote , nykytilanne.
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4 KULTTUURIYMPÄRISTÖN MERKITTÄVÄT RAKENNUKSET

Kuvassa Anttilan koulun koillispuolella näkyvä
Tytyrin koulu on purettu. Kuva Lohjan karttapalvelu.
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4.1.1 ANTTILAN RENKITUPA
Katuosoite

Laurinkatu 61

Kiinteistötunnus

444-001-0103-0001

Pysyvä rak.tunnus 113604
Käyttötarkoitus

Seura- ja kerhorakennukset
yms.

Kokonaisala
(kiint.rek)

212 m2

Rakennusvuosi

1800-l puoliväli (1866 )

Rakennusvuoden
Aiemmat inventoinnit
määritys
Aiemmat invenKeskustan rakennusinventointi
toinnit ja suojelu2002
merkinnät
Luettelointiperuste: Rakennushistoriallinen, Maisemallinen

Lähteet

Valokuvat museoajalta ennen vuotta 1978. Lohjan museo.

Keskustan rakennusinventointi
2002
Lohjan yhteiskoulu 1914-1939

Näkymä kirkon suunnalta lounaaseen. Uuden koulutalon rakentaminen Anttilan pihalle on alkanut
keväällä 1916. Vanha päärakennus on purettu. Renkitupa on pihan reunalla kuvan oikeassa laidassa. Pihapiiriä rajaavat talousrakennukset edustalla ja kuvan vasemmassa laidassa. Pihaa reunustaa
lisäksi puuaita, jonka sisäpuolella näyttää olevan vehreä puutarha.
Kuva Lohjan yhteislyseon arkisto.

Anttilan renkitupa ja päärakennus 1910-luvulla. Edustalla näkyy Anttilan uuden koulurakennuksen
kivijalkaa. Kuva Lohjan museo.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

26(67)

LOHJAN KAUPUNKI, KESKUSTAN KORTTELIT 22 ,23,103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37

1.krs pohjapiirros vuoden 1988 rakennuslupahakemuksesta. Kuva
Lohjan rakennusvalvonnan arkisto.

Arvot
Rakennuksella on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa Lohjan keskustan vanhimpiin asuinrakennuksiin lukeutuvana,
1800-luvun puolivälissä rakennettuna, kylän kantatilaan
kuuluneena renkitupana. Omat kulttuurihistorialliset kerrostumansa tuovat yhteiskoulun aika, jolloin rakennus osana koulun pihapiiriä toimi rehtorin asuntona, sekä myöhempi museo- , yhdistys- ja kahvilakäyttö.
Rakennuksella on erityistä rakennushistoriallista arvoa hyvin alkuperäisessä asussaan säilyneenä 1800-luvun lohjalaista talonpoikaisarkkitehtuuria edustavana asuinrakennuksena.

Kirkkokentän eteläpuolella sijaitsevalla tontilla on ainoana
Anttilan kantatilan rakennuksista säilyneenä 1800-luvun puolivälissä rakennettu renkitupa. Talon tuvassa olevan taulun
mukaan on rakennus vuodelta 1866, ja on siten vanhimpia
jäljellä olevia rakennuksia Lohjan keskustassa. Renkituvan
vieressä sijainnut tilan vanha päärakennus, jossa vuosina
1914-1915 toimi Lohjan yhteiskoulu, purettiin vuonna 1916
ja sen edustalle Suurlohjankadun varteen rakennettiin Lohjan
yhteiskoulun rakennus, nykyinen Puu- Anttila. Anttilan tilakeskuksen siirryttyä yhteiskoulun käyttöön on renkitupa toiminut kanttorin ja yhteiskoulun rehtorin asuntona vuosina
1914- 1958. Rakennuksessa on myös tilapäisesti ollut oppilaskoti. Vuonna 1926 rakennuksessa tehtiin korjauksia, suuri
osa uuneista uusittiin ja eteinen tehtiin lämpimäksi, yläkerroksen huoneita lisättiin yhdellä ja ullakon portaat uusittiin.
Vuonna 1929 varustettiin rakennus peltikatolla.
Lohjan kauppala luovutti rakennuksen vuonna 1958 Lohjan
Kotiseutututkimuksen Ystävät ry:n käyttöön. Rakennuksessa
toimi kotiseutumuseo vuoteen 1978 saakka, jolloin Lohjan
Museo muutti nykyiselle paikalleen Isoon Pappilaan. Vanhasta Anttilasta tuli vuonna 1983 Kotiseututalo ja seuraavana
vuonna avattiin rakennuksessa kahvila. Vuoden 1988 rakennusluvalla rakennus muutettiin virallisesti kokoontumis- ja
toimistokäyttöön. Tällöin rakennettiin alakerran eteisen yhteyteen wc-tila ja uunilämmitys korvattiin sähkölämmityksellä. Nykyään rakennuksessa on kahvila ja käsityömyymälä.
Yläkerta on Kotiseutuyhdistyksen kokoontumistilana. Kotiseututalon tontti on kaupungin omistuksessa ja se on vuokrattu Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät ry:lle

Rakennuksella on erityistä kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa Lohjan Pyhän Laurin kirkon läheisyydessä ja Kouluaukion reunalla Suurlohjankadun varressa näkyvästi sijoittuvan rakennuksena. Rakennus liittyy Anttilan pihapiiriin
1900-luvun alussa toteutetun yhteiskoulun kokonaisuuteen.

Anttilan vanha renkitupa sijoittuu kaupunkikuvassa näkyvästi
Laurinkadun reunaan, Puu-Anttilan entisen yhteiskoulun viereen. Rakennus on hyvin hahmotettavissa myös lounaasta
Suurlohjankadulta, koillisesta kirkon suunnalta ja Sibeliuksenkadulta.

Suojelusuositus
Rakennus, sen alkuperäiset rakenteet ja ulkoinen ilme tulee
säilyttää. Suojelu tulisi ulottaa myös hyvin säilyneisiin sisätiloihin. Suojelumerkinnän tarkempi sisältö tulee arvioida
yhteistyössä museoviranomaisen kanssa.
Piha-alueiden kunnostus– ja muutostöissä tulee ottaa huomioon perinteinen rakennustapa ja pinnoitteet. Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä tulee varmistaa
ettei renkituvan ja Puu-Anttilan rakennusten kaupunkikuvallista asemaa heikennetä. Mahdollisten muutostöiden ja
täydennysrakentamisen yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

Satulakattoinen 1½-kerrroksinen hirsirunkoinen paritupatyyppinen asuinrakennus on perustettu luonnonkivisokkelille. Julkisivuverhouksena on vanhempi keltaiseksi maalattu
vaakapaneeli ja katteena on tummaksi maalattu saumattu
pelti. Rakennuksen itäjulkisivulla on loivalla satulakatolla varustettu myöhemmin uusittu tai muutettu umpikuisti. Vanhoissa valokuvissa näkyvään kuistiin liittyy nykyistä jyrkempi
satulakatto. Kuistin yläpuolella on myöhempänä lisäyksenä
tehty frontoni jossa on suurehko ikkuna joka tuo valoa ullakkohuoneeseen. Kahdeksanruutuiset ikkunat vastaavat typiltään vanhoissa valokuvissa näkyviä ikkunoita. Ikkunoiden
päällä on puinen otsalista ja sen alla koristeellinen ja leveä
nk. rombikuvio. Pohjoisen päätykolmion ikkunan yläpuolella
on puolipyöreä ikkuna.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

27(67)

KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

LOHJAN KAUPUNKI, KESKUSTAN KORTTELIT 22 ,23,103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37

KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

4.1.2 PUU-ANTTILA
Katuosoite

Suurlohjankatu 2

Kiinteistötunnus

444-001-0103-0002

Pysyvä rak.tunnus

3926

Käyttötarkoitus

Ammatillisten oppilaitosten rakennukset

Kokonaisala (kiint.rek) 1570 m2
Rakennusvuosi

1916, laajennus 1925

Rakennusvuoden
määritys

Aiemmat inventoinnit

Suunnittelija

arkkitehti Albert Leidenius
laajennus 1925: rakennusmestari
Vilho Siikonen

Aiemmat inventoinnit Lohjan rakennetun ympäristön invenja suojelumerkinnät tointiluettelo

Lähteet

Luettelointiperuste:
Rakennushistoriallinen
Historiallinen
Maisemallinen
Keskustan inventointi
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo
Lohjan yhteiskoulu 1914-1939
Anttilan koulu

Vasemmalla kuva vastavalmistuneen koulun juhlasalista.
Kuva kirjasta Lohjan yhteiskoulu 1914-1939 s.28.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Puu- Anttila 1940luvulla. Taustalla näkyy vanha renkitupa
ja sen takana edelleen
tiilipintaisena oleva
Lohjan Linna. Kuva
Lohjan museo.

Vuonna 1914 perustettiin Länsi-Uudenmaan maaseudun ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Lohjan yhteiskoulu. Koulu toimi vuosina 1914-1915 ja
1916-1917 kirkon vieressä sijainneen Anttilan kantatilan vanhan päärakennuksen alakerrassa, josta se oli vuokrannut tilat. Yläkerrassa asuivat
”syytinkiläisenä” talon isännän sisar. Vanhan päärakennuksen länsipäässä oli
asuinhuoneita ja itäpäässä luhti. Rakennuksen pohjoispuolella oli puutarhamaata jonka korkeahko puuaita erotti selluloosatehtaan kapearaiteisesta rautatiestä. Luhtirakennuksen päätyyn liittyi ulkosuoja ja tonttialueen itäpäässä
oli navetta ja muita talousrakennuksia. Tila kävi jo toisena vuonna ahtaaksi ja
koulu siirtyi osoitteessa Koulukatu 6 sijainneeseen Lönnqvistin huvilaan.

Yhteiskoulu vuonna 1925. Pihan puoleinen laajennus on juuri valmistunut.
Kuvat kirjasta Lohjan yhteiskoulu 1914-1939 s.28.
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Talvinen näkymä Koulupuiston suunnalta
1920-luvulla. Kuva AJ
Pesonen. Lohjan museo.

Puu- Anttilan piha vuonna
1951. Kuva Lohjan museo.
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Arvot
Rakennuksella on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa paikkakunnan vanhimpana oppikoulurakennuksena joka toimi
lähes 40 vuotta yhteiskoulun käytössä. Tämän jälkeen koulu on edelleen ollut julkisessa käytössä palvellen koulua ja
työväenopistoa sekä toimiessaan kurssikeskuksena 2010luvulle saakka.
Rakennuksella on erityistä rakennushistoriallista arvoa ulkoisesti varsin hyvin alkuperäisessä asussaan säilyneenä
poikkeuksellisen suurikokoisena jugendvaikutteita omaavana 1910-luvun koulurakennuksena.
Rakennuksella on erityistä kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa Lohjan Pyhän Laurin kirkon läheisyydessä ja Kouluaukion reunalla Suurlohjankadun varressa näkyvästi sijoittuvan rakennuksena. Rakennus muodostaa parin samalla tontilla sijaitsevan Anttilan vanhan renkituvan kanssa.
Suojelusuositus
Rakennus, sen alkuperäiset rakenteet ja ulkoinen ilme tulee
säilyttää. Sisätiloissa säilyneet vanhat rakenteet tulee säilyttää. Korjausten yhteydessä tulee tutkia julkisivujen alkuperäisten jugendaiheiden ja värityksen palauttamista.
Rakennuksen asema kaupunkikuvassa tulee säilyttää. Pihapiirin kunnostamisen yhteydessä tulee tutkia pihaa jäsentävän puuston ja kasvillisuuden lisäämistä.
Piha-alueiden kunnostus– ja muutostöissä tulee ottaa huomioon perinteinen rakennustapa ja pinnoitteet. Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä tulee varmistaa
ettei renkituvan ja Puu-Anttilan rakennusten kaupunkikuvallista asemaa heikennetä. Mahdollisten muutostöiden ja
täydennysrakentamisen yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

Vuonna 1916 osti Lohjan yhteiskoulun osakeyhtiö G.H. Karlssonilta Anttilan tontin uutta
koulutaloa varten. Koulun silloiset neljä luokkaa sijoitettiin lukuvuodeksi 1916-17 Anttilan
uuteen ja vanhempaan asuinrakennukseen. Uuden koulutalon, nykyisen Puu- Anttilan
rakennustyöt aloitettiin tiettävästi toukokuussa 1916 ja koulun vihkijäiset pidettiin
25.3.1917. Hirsirunkoinen kaksikerroksinen koulurakennus oli suunniteltu viisiluokkaista
keskikoulua varten. Alakerroksessa oli 2 luokkahuonetta, juhlasali ja kanslia. Yläkerroksessa oli kolme luokkahuonetta, luonnonhistoriallinen luokka kokoelmahuoneineen ja
opettajahuone. Juhlasalia suunniteltaessa oli pidetty silmällä myös paikkakunnan seuratalon tarvetta ja sovitettu sen yhteyteen pienehkö näyttämö pukusuojineen. ´Sama juhlasali sai edelleen täyttää voimistelusalin tarpeet. Pihapiirissä oli lisäksi vahtimestarin asunto, aitta puunsuojat ja käymälät. (Hirsjärvi, Kuussaari s. 23-31)
Rakennusta laajennettiin vuonna 1925, jolloin kouluun saatiin neljä uutta luokkahuonetta. Samanaikaisesti vuorattiin vanha rakennus paneelilla ja katon suojaksi asennettiin
peltikate. Ennen vuoden 1925 laajennusta yhdyskäytävän kohdalla sijaitsi 8-kulmainen,
pyramidikattoinen porrastorni. Päätykolmioissa on ollut koristelistoja ja katolla pieni kaide. Alkuperäiset piirustukset laati arkkitehti Albert Leidenius ja laajennuksen suunnitteli
rakennusmestari Heikki Siikonen.
Rakennus toimi yhteiskouluna vuoteen 1954. Sen jälkeen siinä toimi muun muassa työväenopisto, uusi Lohjan yhteiskoulu ja 1970- luvun alusta lähtien osia Lohjan yhteislyseosta
ja sittemmin Anttilan yläasteesta. Lohjan kaupunki möi Puu-Anttilan koulurakennuksen
yläasteen jakaannuttua kahdeksi yläasteeksi vuonna 1994. Sisätiloihin rakennettiin uusia
wc-tiloja. Rakennus toimi tämän jälkeen koulutus- ja kurssikeskuksen. Vuonna 2017 rakennus myytiin edelleen yksityiselle sijoittajalle.
Kaksikerroksinen satulakattoinen hirsirakenteinen koulurakennus sijoittuu aivan Suurlohjankadun reunaan Kouluaukion ääreen kaupunkikuvallisesti hyvin näkyvälle paikalle. Julkisivussa on aukion suuntaan symmetrisesti sijoittuvat satulakattoiset frontonit joissa on
pyöreät ikkunat. Näihin liittyneet jugendaiheiset koristelaudoitukset on myöhemmin
poistettu. Suurikokoiset alkuperäisen tyylisinä säilyneet ikkunat peittävät laajalti julkisivupintaa. Sisäänkäynti sijoittuu aukiolle avautuvan pienen avokuistin kohdalle. Pihan puolelle vuonna 1925 tehty laajennus on Anttilankadun suuntaan jäsennelty pääjulkisivun
tavoin kahdella frontonilla ja suurilla ikkunapinnoilla. .Pihalla on toinen sisäänkäynti.
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Julkisivuissa on nykyään keltaiseksi maalattu vaakapaneeli ja niitä jäsentävät
ikkunoiden ohella hirsirunkoa tukevat ns. följarit. Vanhojen valokuvien perusteella on rakennus alkujaan ollut tumma, oletettavasti punaiseksi maalattu, myöhemmässä vaiheessa vaalea, mahdollisesti valkoinen.
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Kellarin ja ensimmäisen kerroksen pohjapiirrokset ”Lohjan kauppalan alakansakoulun” muutoksesta. Muutossuunnitelman on laatinut Aarno Kakola vuonna 1954. Alkuperäisen suunnitelman
on laatinut Heikki Siikonen vuonna 1925.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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Arkkitehtuuritoimisto Jalo Läpsän laatimat
muutos– ja korjaussuunnitelmat vuodelta
1995.
Suunnitelmassa on esitetty poistumistieportaat
toisen kerroksen tiloista. Lisäksi uusittiin tai
kunnostettiin julkisivuverhouksia.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.2 KORTTELI 37 KEKO
Katuosoite

Suurlohjankatu 4-8, Sibeliuksenkatu

Kiinteistötunnus

444-001-0037-0012

Pysyvä rak.tunnus

5279

Käyttötarkoitus

Liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset, varasto

Kokonaisala (kiint.rek)
Rakennusvuosi

Liikerakennus 1956, varasto ja leipomo 1939

Rakennusvuoden määritys

Keon vuosikymmeniltä

Suunnittelija

Arkkitehti Jukka Saari

Aiemmat inventoinnit ja suoKeskustan inventointi
jelumerkinnät

Keon liikerakennus 1970-luvulla tehdyn julkisivumuutoksen jälkeen.
Maantasokerroksen suuret näyteikkunat ja ylemmän kerroksen ravintolan nauhaikkunat tuovat kiinnostavuutta ja eloa kaupunkikuvaan. Kuva Lohjan museo.

Luettelointiperuste:
Paikallishistoriallisesti arvokas rakennus

Lähteet

Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007
Keon vuosikymmeniltä

Keon liikerakennus alkuperäisessä asussaan, jolloin julkisivut olivat valkeaksi rapatut. Kuva Lohjan museo.

Keon Osuusliikkeen päätoimipaikka kesällä 1960, vasemmalla keskusvarasto ja leipomo. Kuvan etualalla on hotelli-ravintola Anttila, ravintola Keonkulma, pukineosasto, kangasosasto, jalkineosasto, rautaosasto, kemikaaliosasto, posliiniosasto, elintarvikeosasto ja konttori. Kuva kirjasta Keon vuosikymmeniltä s.79

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Keon leipomon konttori vuonna 1953. edustalla Keon ajokalusto. Kuva kirjasta Keon vuosikymmeniltä s.79
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Osuusliike aloitti toimintansa vuonna 1916 Suurlohjankatu
4:ssä sijaitsevassa Hakkaraisen huvilassa, jonka se vuokrasi
käyttöönsä. Liikkeen käytössä oli kulmamyymälä, varasto–
ja konttoritiloineen. Huvilan vinttikerroksessa oli kolme
asuinhuonetta. Pihalla oli vaatimaton makasiiniryhmä ja
talli. Vuonna 1920 talo ostettiin osuuskunnan omaksi.
Vuonna 1929 ostettiin kirjakauppias Holmströmiltä viereinen liiketalo tontteineen. Uuteen liiketaloon sijoitettiin kangas-, rauta- ja jalkineosastot.
Kun kapearaiteinen rautatie lakkasi, osoitettiin rataalueesta lisätilaa tontin itäpuolelle. Tälle tontinosalle rakennettiin vuonna 1939 leipomo- ja keskusvarastorakennus.
Rakennuksen suunnittelusta vastasivat KK:n arkkitehdit.
Rakennusta viimeisteltiin alkaneen talvisodan aikana. Alkuajat rakennus olikin armeijan hallussa. Sittemmin rakennus
toimi Keskusvarastona ja leipomona. Samanaikaisesti suunniteltiin myös uusi liikerakennus, jonka rakentaminen kuitenkin siirtyi myöhempään. Vuonna 1950 Osuuskauppa osti
Essolta talon ja tontin osoitteessa Suurlohjankatu 8. Tässä
vaiheessa oli osuuskunnalla yli 1/2 ha kokoinen tontti Lohjan parhaalla liikepaikalla.

Arvot
Keon hotelli– ja liikerakennuksella on kulttuurihistoriallista
arvoa Lohjalla merkittäväksi kasvaneen osuusliikkeen ensimmäisenä tarkoitukseen rakennettuna päätoimipaikkana
ja tunnettuna hotelli– ja ravintolakiinteistönä.
Varsin tavanomaista 1950- luvun liikerakentamista edustavan hotelli– ja myymälärakennuksen ilmettä on jossain
määrin muuttanut myöhemmät julkisivumuutokset.

Vuonna 1955 päästiin rakentamaan uutta liikerakennusta Suurlohjankadun ja Anttilankadun kulmaan ja talon vihkiäiset pidettiin
10.8.1956. Talon tieltä purettiin vanhat rakennukset. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Jukka Saari KK:n arkkitehtiosastolla. Saari oli myös suunnitellut Suurlohjankatu 8 uudisrakennuksen. Rakennukseen sijoittui Hotelli-ravintola Anttila ja Ravintola Keonkulma, kangas– ja jalkineosasto sekä pukumyymälä.
Rakennus muodostuu Anttilankadun puolella kolmikerroksisesta
aukkomaisilla ikkunoilla varustetusta hotelliosasta, Suurlohjankadun puolella kaksikerroksisesta nauhamaisin ikkunoin varustetusta liikerakennuksesta sekä näitä yhdistävästä korkeammasta
osasta. Liikesiiven toisen kerroksen pystyjakoiset ikkunat on myöhemmin jaotukseltaan muutettu. Alun perin vaaleaksi rapatut
julkisivut verhoiltiin minerit- ja karaattilevyillä 1970-luvulla. Liikerakennuksen Suurlohjankadun suuntaan nauhamaisena avautuvat ikkunapinnat ovat nykyään tummennetut ja teippauksilla suljetut.
Rakennuksilla on kulttuurihistoriallista arvoa Lohjalla merkittäväksi kasvaneen Keon osuuskaupan ensimmäisinä tarkoitukseen
rakennettuina liikerakennuksina. Kaupunkikuvassa rakennukset
ovat tunnusomaisia, mutta erityisesti kirkon lähelle sijoittuva kookas ja kadun suuntaan suljettu varastorakennus poikkeaa mittakaavaltaan ympäristöstä.
Suurlohjankadun ja Anttilankadun kulmaukseen sijoittuva rakennus edustaa aikaudelleen tavanomaista mittakaavaltaan onnistunutta pienkaupungin liikerakentamista. Rakennuksen ilmettä on
kuitenkin jossain määrin muuttanut myöhemmät julkisivumuutokset. Nykyisessä kaupunkirakenteessa mittakaavaltaan suuren
ja ilmeeltään suljetun varasto– ja leipomorakennuksen ilmettä on
muuttanut myöhempi julkisivujen levytys ja pihan kansirakenteet.

Rakennuksella on kaupunkikuvallista arvoa Suurlohjankadun varren tunnusomaisena 1950-luvulla rakennettuna liikerakennuksena.
Leipomon ja keskusvaraston ilmettä on muuttanut julkisivun myöhempi levytys ja pihan kansirakenteet. Ilmeeltään
suljettu kookas varastorakennus on keskustan kaupunkikuvassa ja kirkon läheisyydessä vieras.
Suojelusuositus
-

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.2.1 LUOMAN TALO
Katuosoite

Karstuntie 5

Kiinteistötunnus

444-001-0023-0014

Pysyvä rak.tunnus

829

Käyttötarkoitus

Yhden asunnon talot

Kokonaisala (kiint.rek)

355 m2

Rakennusvuosi

1932

Rakennusvuoden määritys

Aiemmat inventoinnit

Suunnittelija

Arkkitehti Oiva Kallio

Lohjan Kivenhakkaamon johtaja Unto Luoma rakennutti tämän
tiilirakenteisen asuintalon vuonna 1932. Talon suunnitteli arkkitehti Oiva Kallio. Luoman talo on ulkoasultaan erittäin edustava varhaisfunktionalistinen asuinrakennus. Rakennuksen kanssa samalla
tontilla sijaitsi 1970-luvulla toimintansa lopettanut kiviliike.
Rakennusta vaurioitettiin huhtikuun 1983 alussa tehdyssä osittaisessa purkutyössä, mutta se korjattiin entiselleen. Tontin ympärille
rakennettiin muuri vuonna 2002. Rakennus on saneerattu vuosina
1985 ja 2003. Sisätilat ovat muuttuneet korjausten yhteydessä.

Aiemmat inventoinnit ja suo- Suojeltu rakennussuojelulailla. Päätös VN5/1985.
jelumerkinnät
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo
2002
Luettelointiperuste:
Rakennushistoriallinen
Maisemallinen
Lähteet

Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo

Luoman talo sijaitsee Karstuntien varrella, tien suuntaisesti. Pohjoispuolella on pieni piha. Naapureina ovat kaupungin pääkirjasto,
Anttilan koulu ja Laurentiussali. Vastapäätä sitä Karstuntien toisella
puolella sijaitsee kaupungintalo Monkola.
Valkeaksi rapattuun funktionalistisia piirteitä omaavaan rakennukseen liittyy veistoksellinen porrastuva satulakatto. Karstuntien
puoleisella kaksikerroksisella osalla on hyvin loiva satulakatto joka
jatkuu jyrkästi laskevana lappeena pihan suuntaan. Kadun puolella
liittyy rakennuksen molempiin päätyihin yksikerroksinen jatke. Sisäänkäyntiä korostaa kulmikkain graniittipylväin kannatettu katos.
Julkisivuihin liittyy kadun puolella erkkeri jota kiertää nauhaikkunat. Pihan puolella on putkiteräskaiteella varustettu sirorakenteinen parveke.
Luoman talo on ulkoasultaan hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt. Rakennus on suojeltu rakennussuojelulailla.

Ote 1930-1904-luvun vaihteen ilmakuvasta. Lohjan kivenhakkaamon rakennukset ja Luoman talo näkyvät kuvassa. Kirkon edessä näkyy vuonna
1938 valmistunut Puu– Lintula.

Arvot
Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa Lohjan Kivenhakkaamoon liittyneenä ja sen johtajalle rakennettuna asuinrakennuksena.
Rakennuksella on erityistä rakennushistoriallista arvoa arkkitehti
Oiva Kallion suunnittelemana ja poikkeuksellisen edustavana varhaisfunktionalistisena asuinrakennuksena.
Rakennuksella on erityistä kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa Lohjan Pyhän Laurin kirkon läheisyydessä ja Karstuntien varressa kaupungintaloa vastapäätä näkyvästi sijoittuvan rakennuksena.
Suojelusuositus
Rakennus on suojeltu rakennussuojelulain nojalla.

Rakennus esiteltiin vuoden 1932 pohjoismaisilla
rakennuspäivillä.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Museoviraston kuvaarkisto. Luoman taloa
puretaan 5/ 1983
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Rakennussuojelulaki, suojelupäätös:
Kohdentuminen ja keskeinen sisältö: Suojelumääräykset: 1. Rakennuksen ulkoasuun sallitaan vain ennallistavia muutoksia. 2. Sisätiloissa on kantavat rakenteet sekä huonejärjestys ja kiinteä sisustus
mahdollisuuksien mukaan säilytettävä. 3. Peruskorjaus- ja muutostöiden tulee olla Museoviraston hyväksymiä. 4. Rakennusta saa
käyttää tarkoitukseen, joka on omiaan säilyttämään sen kulttuurihistoriallisen arvon. 5. Rakennusta tulee hoitaa siten, että sen
kulttuurihistoriallinen arvo säilyy. 6. Tontilla mahdollisesti tapahtuva lisä- ja uudisrakentaminen on sovitettava suojeltavan rakennuksen mittakaavaan ja arkkitehtuuriin. Tontilla kasvava puusto olisi
pyrittävä mahdollisuuksien mukaan säilyttämään.
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Luoman talon lähiympäristö on
merkittävästi muuttunut kun
sen viereen rakennettiin vuonna 2005 valmistunut Lohjan
uusi pääkirjasto.

Talon ympärille korttelin sisäosaan rakennettiin vuonna
2002 muuri.

Vanhempi ajoittamaton
valokuva Luoman talosta.
Museovirasto.
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4.2.2 PUU-LINTULA
Katuosoite

Kirkkokatu 2-4

Kiinteistötunnus

444-463-0004-0668

Pysyvä rak.tunnus

126009

Käyttötarkoitus

Lasten päiväkodit

Kokonaisala (kiint.rek)

288 m2

Rakennusvuosi

1924

Rakennusvuoden määritys Aiemmat inventoinnit
Suunnittelija

Arkkitehti Eric von Ungers– Sternberg

Aiemmat inventoinnit ja
suojelumerkinnät

Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007
Luettelointiperuste:
Rakennukseen liittyy merkittäviä paikallishistoriallisia arvoja. Rakennukseen on tehty runsaasti
muutoksia, mutta käyttötarkoitus on säilynyt
1950-luvulta samana.
Arvotus A:3
H:1
S:3
M:1

Lähteet

Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007

Vuonna 1938 valmistunut Puu-Lintula on hammaslääkärin itselleen rakennuttama asuinrakennus. Kirkon viereiselle tontille toteutetun rakennuksen
on suunnitellut arkkitehti Eric von Ungers– Sternberg.
Mannerheimin lastensuojeluliitto osti rakennuksen sotien jälkeen ja kunnosti sen vuoteen 1955 mennessä lastentarhaksi. Muutoksen suunnitteli
insinööri Aarne Kohola. Kunnostustöiden yhteydessä levennettiin mm eteläsivun frontonia. Rakennus toimii edelleen päiväkotikäytössä.
Puu-Lintula sijoittuu kaupunkikuvassa näkyvälle paikalle kirkon viereen
Kirkkokadun ja Monkolankadun risteykseen. 1½ kerroksinen puurakenteinen rakennus on varustettu korkealla satulakatolla, jonka molemmin puolin
on frontonit. Sokkeli on betonia.

Ote 1930-1940-luvun vaihteen ilmakuvasta. Puu– Lintula on valmistunut joitain vuosia aiemmin. Suorakulmaisin istutuksin ja
käytävin jäsenneltyä puutarhaa ympäröi
pensasaita. Edustalla on vuonna 1929
rakennettu Lohjan Linnan kerrostalo.

Rakennukseen tehdyt myöhemmät muutokset, mm 1955 levennetty frontoni ja ikkunamuutokset ovat jonkin verran muuttaneet rakennuksen ilmettä.
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Arvot
Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa Kirkon viereen sijoittuvana 1920-luvulla rakennettuna hammaslääkärin talona ja vuodesta 1955 toimineena päiväkotina.
Rakennuksella on kaupunkikuvallista ja maisemallista
arvoa Lohjan Pyhän Laurin kirkon vieressä sijaitsevana
1920-luvulta säilyneenä tunnusomaisena rakennuksena.
Suojelusuositus
Rakennuksen säilyminen kaupunkikuvassa on toivottavaa. Myöhemmissä korjauksissa tulisi pyrkiä palauttamaan rakennuksen alkuperäisiä piirteitä. Pihapiiriä kunnostettaessa tulisi tutkia kasvillisuuden lisäämistä erityisesti kirkon puoleisilla tontin reunoilla.
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4.2.3 KIVI-LINTULA
Puu-Lintula
Katuosoite

Kirkkokatu 2-4

Kiinteistötunnus

444-463-0004-0668

Pysyvä rak.tunnus

761

Käyttötarkoitus

Muut terveydenhuoltorakennukset

Kokonaisala (kiint.rek)

482 m2

Rakennusvuosi

1954

Rakennusvuoden määritys Aiemmat inventoinnit
Suunnittelija

Insinööri Aarne Kohola

Aiemmat inventoinnit ja
suojelumerkinnät

Keskustan inventointi
Luettelointiperuste:
Rakennukseen liittyy merkittäviä
rakennushistoriallisia ja paikallishistoriallisia arvoja. Rakennus on säilynyt alkuperäisessä asussaan ja tehdyt muutokset ovat onnistuneesti
sopeutettu olevaan rakennukseen.
Arvotus A:2
H:1
S:2
M:1

Lähteet

Kirkon läheisyyteen sijoittuva nykyisin päiväkotina
toimiva kauppalan entinen terveystalo. Terveystalon
tilat sijoittuivat 1-kerroksiseen osaan ja 2kerroksinen osa rakennettiin asuinkäyttöön. Asuintilat muutettiin vuonna 2004-2005 päiväkodin
käyttöön.
Rakennus sijoittuu Kirkkokadun varteen Lohjan Pyhän Laurin kirkkoa vastapäätä. Tien suuntaisena on 1
-kerroksinen satulakattoinen siipirakennus, joka pohjoispäädyssä liittyy kaksikerroksiseen rakennusmassaan. Yksikerroksiseen massaan liittyy pitkä tiilipilareilla kannatettu katos, joka eteläpäädyssä muodostaa porttiaiheen pihalle siirryttäessä. Korttelin läpi
kulkeva kävelykujanne kulkee nykyään tämän katoksen ali. Julkisivut on rapattu keltaisiksi ja katteena on
punainen tiili. Rakennus on hyvin säilyttänyt 1950luvun arkkitehtuurille tyypilliset ja pelkistetyt piirteensä. Erityisinä yksityiskohtina korostuvat katon
lappeen jatkeena toteutettu portinomainen katos
sekä 1950-luvun romantiikan suuntausta ilmentävät
sokkelin ja kuistin liuskekiviverhoukset.

Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007
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Arvot
Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa 1950-luvulla rakennettuna entisenä terveystalona ja myöhempänä päiväkotina.
Rakennuksella on rakennushistoriallista arvoa ilmeeltään hyvin säilyneenä 1950-luvun arkkitehtuuria edustavana julkisena rakennuksena.
Rakennuksella on erityistä kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa
Lohjan Pyhän Laurin kirkon läheisyydessä ja Kirkkokentän reunalle
sijoittuvana 1950-luvun tunnusomaisena julkisena rakennuksena.
Suojelusuositus
Rakennus ja sen alkuperäiset piirteet tulee säilyttää.
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4.2.4 LOHJAN LINNA
Karstuntien ja Laurinkadun kulmassa seisova 4kerroksinen asuin– ja liikerakennus on vuodelta
1929. Nk. Tappolan kerrostalon liiketiloissa toimi
Lohjan kirjakauppa vuosina 1929-1959. Vuodesta
1951 lähtien on ensimmäisessä kerroksessa ollut
SYP:in konttori. Nykyään on tilat taas myymälätiloina.

Asunto Oy Karstuntie 1, ”Lohjan Linna”
Katuosoite

Laurinkatu 56

Kiinteistötunnus

444-1-23-1

Pysyvä rak.tunnus

761

Käyttötarkoitus

Asuin– ja liikerakennus

Kokonaisala (kiint.rek)

482 m2

Rakennusvuosi

1929

Rakennusvuoden määriAiemmat inventoinnit
tys
Suunnittelija
Aiemmat inventoinnit ja
Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007
suojelumerkinnät

Lähteet

Luettelointiperuste: Alueen kannalta merkittävä paikallishistoriallisesti arvokas rakennus.
Lohjan keskustan rakennusinventointi 2007

Alun perin tiilipintaisen rakennuksen julkisivut rapattiin tiettävästi 1940-luvun lopulla. Vuonna 1981
julkisivut vuorattiin sileillä messinkilevyillä. Samalla
julkisivuun asennettiin lisälämmöneristys. Muutostöiden yhteydessä kuusiruutuiset ikkunat vaihdettiin kaksijakoisiksi ikkunoiksi ja harjakatto muutettiin tasakatoksi. Maantasokerroksen julkisivut
verhoiltiin samanaikaisesti luonnonkiviverhouksella.
Julkisivumuutokset ovat merkittävästi muuttaneet
rakennuksen ilmettä.

Alempi kuva on otettu 1980-luvulla tehdyn laajan julkisivumuutoksen yhteydessä. Harjakatto on purettu ja rakennustelineitä on pystytetty maantasokerroksen
edustalle. Rakennuksen taustalle on kohonnut kaksi kerrosta korkeampi asuinkerrostalo. Kuva Museovirasto.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Ylempi kuva: rakennus alkuperäisessä tiilipintaisessa asussaan. Kuva Lohjan
museo
Alempi kuva: rakennus 1940-luvun lopulla tehdyn rappauksen jälkeen. Katutason alkujaan holvatut kaarevat ikkuna-aukot on rappauksen yhteydessä suoristettu. Kuva Lohjan museo.
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Arvot
Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa
Lohjan keskustassa säilyneenä harvinaisena 1920
-luvun kaupunkimaisena liike– ja asuinrakennuksena. Rakennus on lohjalaisten keskuudessa tullut tunnetuksi pohjakerroksessa sen alkuvuosikymmeninä toimineen kirjakaupan ansiosta, ja
myöhemmin 1950-luvulta on rakennus tunnettu
Yhdyspankin rakennuksena.
1980-luvulla tehdyt julkisivumuutokset ovat
merkittävästi muuttaneet rakennuksen ilmettä ja
heikentäneet sen alkuperäistä rakennushistoriallista arvoa. Tummin metallilevyin jäsennelty julkisivu ja tasakatto erottuvat Lohjan kaupunkikuvassa vieraina aiheina.
Rakennus on yksi harvoja vuoden 1931 asemakaavan mukaan toteutuneita kaupunkikerrostaloja.
Suojelusuositus
Rakennuksen säilyttäminen ja julkisivujen ennallistaminen on toivottavaa. Tulevissa korjauksissa
tulee harkita kaupunkikuvassa korostuneesti
sijoittuvan rakennuksen julkisivujen alkuperäisten piirteiden tai myöhempien 1950-luvun piirteiden palauttamista.
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4.3

LOHJAN YHTEISLYSEON LUKIO

Katuosoite

Karstuntie 6

Kiinteistötunnus

444-001-0024-0025

Pysyvä rak.tunnus

219

Käyttötarkoitus

Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Kokonaisala (kiint.rek)

7599 m2

Rakennusvuosi

1954

Rakennusvuoden määritys

Aiemmat inventoinnit

Suunnittelija

Arkkitehti Aarne Ervi

Aiemmat inventoinnit ja suo- Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo
jelumerkinnät
2002
Luettelointiperuste 2002:
Rakennushistoriallinen, Maisemallinen

Lähteet

KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo
2002
Ervi, Aarne. Lohjan Yhteiskoulu-julkaisu
Arkkitehti-lehti 11/1955
Ali-Melkkilä, Rolf. Lohjan Yhteiskoulu-julkaisu

Lohjan yhteiskoulun koulurakennus valmistui
syksyyn 1954 mennessä. Rakennuksen suunnitteli arkkitehti Aarne Ervi. Betonirunkoinen
rakennus käsitti 29 luokkahuonetta, juhla-, voimistelu– ja ruokasalit sekä suuret aulatilat. Yhteiskoulun valtiollistamisen jälkeen rakennuksessa toimi Lohjan yhteislyseo vuotaan 1976
saakka. Tämän jälkeen rakennus otettiin Lohjan
lukion käyttöön. Nykyään koulun nimi on Lohjan yhteislyseon lukio.
Rakennuksessa suoritettiin vuonna 1986 peruskorjaus, jolloin mm ikkunat, julkisivusäleiköt ja
julkisivun mineritverhoukset uusittiin ja rakennus liitettiin kaukolämpöön. Vuonna 1988 rakennettiin pohjoispäätyyn laajennus, ilmastointi uusittiin ja talonmiehen asunnon paikalle
rakennettiin iv-konehuone. Lisäksi rakennettiin
porrashuone ja hissi. 1990-luvun lopulla tehtiin
toinen laajennus, johon tuli luokkahuoneita ja
kaksi väestönsuojaa.
Mäntyisellä Pohjolanmäellä, maisemassa hallitsevasti sijoittuva rakennus on edustava esimerkki 1950 -luvun korkeatasoisesta koulusuunnittelusta.
Kuva Lohjan museo

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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Suunnittelun ja rakentamisen osapuolet:
Arkkitehti- ja ympäristönsuunnittelu: arkkitehti Aarne Ervi, ins. Kalervo
Helovuori, sisustustaiteilija Seppo-Ilmari Paatero, puutarha-arkkitehti
Jussi Jännes
Rakennesuunnittelu - dipl.ins. Ilmari Packalén
LVI-suunnittelu - dipl.ins. Ilmari Aspiala
Sähkötekniikka ja akustiikka - dipl.ins. T. K. Laakso ja ins. Eino Ranta-aho
Pääurakoitsija: Salo & Rämä, vastaava mestari - rkm Reino Salo
Lähde: Arkkitehti-lehti 11/1955
Koulun suunnittelun lähtökohtia ja ratkaisuja on kuvailtu mm Lohjan Yhteiskoulun julkaisuissa sekä Arkkitehtilehdessä;
LOHJAN YHTEISKOULU NUORISON MILJÖÖNÄ
Lohjan Yhteiskoulun uudelle koulurakennukselle on onnistuttu saamaan
monessa suhteessa varsin ihanteellinen ja inspiroiva paikka kauppalan
keskustassa sijaitsevan mäen kupeelta keskiaikaista arvovaltaista pyhäkköä vastapäätä. Komeita mäntyjä kasavalta kunnaalta avautuu näköala
paitsi tunnelmalliselle kirkolle myös kauniille Lohjanjärvelle. Vaikkakin
tontin sijainti on aivan keskeinen, on se kuitenkin turvallisesti sivussa
suurista liikenneväylistä.
Kun Lohja on laajan, vauraan ympäristönsä sekä henkinen että talouskeskus, jolta on puuttunut suurten kokousten ja muitten yhteisten tilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat tilat, oli luonnollista, että rakennus oli
alun perin pyrittävä suunnittelemaan myös näitä näkökohtia tyydyttäväksi. Niinpä koulussa onkin 27:n eri tarkoituksiin sisustetun luokka- ja
työhuoneen, kirjaston, lukusalin ym. lisäksi varsin laajat sali- ja aulatilat.
Koulurakennus, jossa oppilasmäärän on laskettu jo lähivuosina kohoavan

n. tuhanteen ja jonka suojiin erilaisissa kokous- ja juhlatilaisuuksissa voi
kerääntyä vielä enemmänkin yleisöä, saattaa helposti paisua, varsinkin
koulunuorison kannalta ajatellen, perin suuren tuntuiseksi. Tämän varjopuolen välttämiseksi ja toisaalta yleisratkaisun selkeyttämiseksi sekä viihtyvyyden lisäämiseksi on rakennus arkkitehtonisesti jaettu kolmeen
osaan, keskeiseen, kerrosten läpi ulottuvaan avohalliin ja molempiin päätyihin sijoitettuihin saleihin aputiloineen.
Lähde: Ervi, Aarne. Lohjan Yhteiskoulu-julkaisu s.23
Keskushallista johtaa avara porras alas juhlasaliin, jossa on suurehko
näyttämö pukuhuoneineen. Pääosa luokista on toisessa kerroksessa, mihin sijoittuu myös koulun johdon ja opettajiston tilat sekä kirjasto. Lisäksi
on joitakin luokkia parvikerroksessakin.
Voimistelutilat voidaan yhdistää suureksi kaksoissaliksi, jota käytetään
ahkerasti miltei kaikkina koulutyön sallimina aikoina tennishallina.
Rakennus on teräsbetonirunkoinen, 450 cm akselimitta toistuu koko talon pituudella. Ulkoseinät ja yläpohja on tehty kevytbetonielementeistä,
joka rakenne soveltui mm. talvityötä silmälläpitäen. Hallin seinät ovat
muuratut akustisesti onteloidusta kevytbetonikappaleista. Rakenteissa
ovat kaikkialla valun tai muurauksen jäljet näkyvissä pintakäsittelyjen
ollessa suhteellisen vähäisiä.
Koulu lämmitetään lattiasäteilyputkistolla, josta ensimmäisen lämmitysvuoden kokemukset ovat olleet varsin positiiviset sekä fysiologisesti että
taloudellisesti. Valaistuksena on käytetty luokissa loisteputkia, muualla
lähinnä hehkulamppuja. Lattiamateriaaleista mainittakoon aulassa punainen klinkkeri ja muualla pääasiassa kvartsimuovilevyt.
Lähde: Ervi, Aarne 1955. Arkkitehti-lehti 11/1955 s.174

Kuvat Lohjan museo
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Muodoissa, sisustuksissa ja väreissä on pyritty vaatimattomiin ja neutraaleihin ratkaisuihin, jotta ne eivät kilpailisi koulun käyttäjien, elävän
nuorison monivivahteisen ja alati muuttuvan, värikkään sisäisen ja ulkonaisen olemuksen kanssa.
Lähde: Ervi, Aarne. Lohjan Yhteiskoulu-julkaisu s.23
Se koulurakennus, jota tämän julkaisun tarkoituksena on esitellä, on tarjonnut Lohjan Yhteiskoululle erinomaiset ulkonaiset puitteet ja todella
kaikki ne edut, jotka harkitusti suunniteltu ja ajanmukainen koulurakennus voi tarjota. Tähänastiset kokemukset ovatkin osoittaneet sen koulutoiminnan kannalta erittäin käytännölliseksi. Uuden koulurakennuksen
valmistuttua on koululle hankittu myös melkein kokonaisuudessaan uudet koulukalustot. Samoin on opetus-, havainto-, laboratorio-, ym. välineistö saatettu täysin ajanmukaiseen kuntoon. Edelleen todettakoon,
että koulun käytettävissä on radiolaitteiden lisäksi koko joukko uusia audiovisuaalisia opetusvälineitä, joista mainittakoon elokuvakone, kuvanheittimiä, magnetofoni sekä levysoitin kielten Linguaphone-opetusta varten.
Lohjan yhteiskoulun uuden koulurakennuksen kohoaminen on mitä kaunein kappale paikallista kulttuurihistoriaa. Sen rakentaminen on taloudellisessakin mielessä ollut suuryritys, jonka vaiheilta ei epäilemättä ole
puuttunut vaikeuksia. Tärkeintä on kuitenkin se, että koululle on luotu ne
ulkonaiset edellytykset, joiden pohjalta se voi turvallisin mielin työtään
suorittaa.
Lähde: Ali-Melkkilä, Rolf. Lohjan Yhteiskoulu-julkaisu s.9
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Arvot
Rakennuksella on erityistä kulttuurihistoriallista arvoa 1950-luvulta saakka toimineena Lohjan yhteiskoulun ja
myöhemmin lukion koulurakennuksena.
Rakennuksella on erityistä rakennushistoriallista arvoa arkkitehti Arne Ervin suunnittelemana arkkitehtuuriltaan
korkeatasoisena 1950-luvun koulurakennuksena. Rakennus voidaan lukea aikakautensa kouluarkkitehtuurin parhaimmistoon. Ulkoiselta ilmeeltään vähäeleisen ja veistoksellisesti maisemaan sijoittuvalle rakennukselle luo sisätilojen rikkaus jännitteistä kontrastia. Keskeinen koko rakennuksen rungon läpi kellarista ylimpään kerrokseen
jatkuva aulatila portaikkoineen ja parvineen sekä kattoikkunoineen on tilallisesti erityisen vaikuttava ja toiminnallisesti onnistunut. Juhlasalin koko seinän pituinen maisemaikkuna, sekä lisävaloa tuovat kattoikkunat ovat ratkaisuina poikkeuksellisia ja tilallisesti vaikuttavia. Pyöreät kattoikkunat tuovat valoa myös keskeiseen aulatilaan.
Rakennuksella on erityistä kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa Lohjan Pyhän Laurin kirkon ja kaupungintalon läheisyydessä. Rakennus muodostaa puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen taidokkaasti suunnitteleman puistomaisen pihan kanssa eheän ja paikkaa kauniisti korostavan kokonaisuuden.
Suojelusuositus
Rakennus, sen alkuperäiset rakenteet ja ulkoinen ilme tulee säilyttää. Sisätilojen alkuperäiset piirteet, erityisesti
koskien aulatilaa ja siihen liittyvää portaikkoa ja ikkunaratkaisuja, juhlasalia ikkunaratkaisuineen sekä ruokasalia
tulee säilyttää.
Rakennuksen asema kaupunkikuvassa tulee säilyttää. Koulupihan alkuperäinen jäsennys istutuksineen tulee ratkaisuna säilyttää. Mahdollisten muutostöiden yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.
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Juhlasalin suuri maisemaikkuna sijoittuu rakennusrungosta ulos työntyvään ulokkeeseen.

Etelän suuntaan rakennus on suljettu ja massoittelultaan veistoksellinen.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Pääsisäänkäyntiä korostaa korkea lasiseinä. Ikkunoiden alapuolinen mineritlevytys ja julkisivusäleiköt on uusittu 1980-luvulla
alkuperäisen kaltaisena. Julkisivussa näkyvä rakennusrunko oli alkujaan pintatekstuuriltaan karheampi ja muodosti siten
voimakkaampaa kontrastia levytykseen.
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KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

Koulurakennus sijoittuu kauniisti maisemassa mäenharjanteen
taakse. Koulumäelle noustaan puistomaisen pihan läpi.

Puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen suunnitelmaan pohjautuvan pihan kulkutiet on
koverrettu metsäiseen harjumaisemaan ja
leikkaukset on tuettu matalin tukimuurein.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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Pyöreitä kattoikkunoita on käytetty sekä pääaulan että juhlasalin katossa.

Matalalle laskeva vino katto tuo keskeisen aulan ylimpään kerrokseen erityistä
parvimaista tunnelmaa.

Juhlasaliin liittyy ratkaisuna poikkeuksellinen koko salin mittainen maisemaikkuna. Katossa on lisäksi pyöreitä kattoikkunoita.

Maisemaikkuna jatkuu ruokasaliin, joka on yhdistettävissä juhlasaliin.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Ala-aulassa on säilynyt alkuperäiset katosta ripustettavat naulakot.
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KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

Koulun keskeinen koko rakennuksen läpi
jatkuva aula on tilallisesti vaikuttava.
Aulaan tuo valoa kattoikkunat ja päädyn lasiseinä. Aulan vaihtelevat tasanteet, portaat ja pinnakaiteet tuovat tilaan jännitettä ja yllätyksellisyyttä.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.4.1 ASEMAKATU 5-7 ASUINKERROSTALO
Katuosoite

Asemakatu 5-7

Kiinteistötunnus

444-001-0025-19

Pysyvä rak.tunnus

219

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Kokonaisala (kiint.rek)

m2

Rakennusvuosi

1950

Rakennusvuoden määritys

Aiemmat inventoinnit

Suunnittelija

Arkkitehti Ole Gripenberg

Aiemmat inventoinnit ja suoLohjan keskustan rakennusinventointi 2007
jelumerkinnät

Lähteet

Luettelointiperuste 2007:
Rakennus noudattaa Brunilan asemakaavaa vuodelta 1931. Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen on erittäin harkittua
ja viimeisteltyä. Rakennus on säilynyt hyvin
alkuperäisessä asussaan ja tehdyt muutokset ovat onnistuneesti sopeutettu olemassa
olevaan rakennukseen.
Arvotus A:1
H:1
S:1
M:1
Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo 2002

Vuonna 1950 Asemakadun varteen valmistuneen
asuinkerrostalon on suunnitellut arkkitehti Ole Gripenberg. Rakennus oli alkuperäiseltä nimeltään Lohjan SATO. Rakennus noudattaa korttelissa ainoana
rakennuksen Brunilan vuoden 1931 asemakaavaa, ja
jää siten kaupunkirakenteessa hieman irralliseksi.
Nelikerroksiseen aumakattoiseen rapattuun lamellikerrostaloon liittyy satulakattoinen poikkipääty. Pieniin osittain sisäänvedettyihin parvekkeisiin liittyy vino
taustaseinä. Erityisenä yksityiskohtana korostuu lisäksi
leveä avoräystäs.
Ilmeeltään hyvin säilynyt rakennus edustaa 1950luvun yksityiskohdiltaan harkittua ja korkeatasoista
asuntoarkkitehtuuria.
Arvot
Rakennuksella on erityistä rakennushistoriallista
arvoa arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelemana
1950-luvun korkeatasoista arkkitehtuuria edustavana ja ilmeeltään hyvin säilyneenä asuinkerrostalona. Rakennuksen arkkitehtuuri yksityiskohtineen
on harkittua ja viimeisteltyä.
Rakennus on yksi harvoja vuoden 1931 asemakaavan mukaan toteutuneita urbaania kaupunkirakennetta tukevia kaupunkikerrostaloja. Korttelin ainoana kerrostalona rakennus jää kaupunkikuvallisesti
hieman irralliseksi.
Suojelusuositus
Rakennus, sen alkuperäiset rakenteet ja ulkoinen
ilme tulee säilyttää. Muutostöiden yhteydessä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.4.2 LABANIN TALO
Katuosoite

Karstuntie 17

Kiinteistötunnus

444-001-0025-0023

Pysyvä rak.tunnus

367

Käyttötarkoitus

Lasten päiväkodit

Kokonaisala (kiint.rek)

530 m2

Rakennusvuosi

1956

Karstuntien varteen sijoittuva vuonna
1956 valmistut ns. Labanin talo suunniteltiin alkujaan asuin– ja liikerakennukseksi. Nykyään rakennus toimii päiväkotina.

Aiemmat inventoinnit ja suojelumerkinnät

Arkkitehti Esko K.Mäkelän suunnittelema
rapattu satulakattoinen rakennus on kadun puolella yksikerroksinen ja pihan
puolella kaksikerroksinen. Rakennuksessa on 1950-luvulle tyypillisiä piirteitä,
joskin nykyinen vaaleanpunainen väritys
ja myöhempi laajennus ovat jonkin verran muuttaneet alkuperäistä ilmettä.

Lähteet

Rakennusta, on 2000-luvun alussa laajennettu pihan suuntaan ja piha on päiväkodin tarpeisiin aidattu.

Rakennusvuoden määritys
Suunnittelija

Arkkitehti Esko K.Mäkelä

Arvot
Rakennuksella on paikallishistoriallista arvoa Karstuntien varressa säilyneenä 1950- luvun liike– ja asuinrakennuksena.
Rakennus jää ainoana tiiviisti Karstuntien varteen sijoittuvana
ja mittakaavallisesti pienenä rakennuksena kaupunkirakenteessa irralliseksi.
Suojelusuositus -

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.4.3 ANTTILAN YLÄASTE JA LAURENTIUS-SALI
Katuosoite

Kirkkokatu 6

Kiinteistötunnus

444-001-0025-23

Pysyvä rak.tunnus

1285

Käyttötarkoitus

Yleissivistävien oppilaitosten rakennukset

Kokonaisala (kiint.rek)
Rakennusvuosi

9412 m2
1982-1983, 2004

Rakennusvuoden määritys
Suunnittelija

Arkkitehdit Aarno Savela ja Pirjo Kantola

Aiemmat inventoinnit ja suojelumerkinnät
Lähteet

Anttilan koulu 1976-2004

Arvot
1980-luvulla toteutetulla koulurakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa kouluna ja erityisesti laajemmin tunnetun konserttisalinsa ansiosta.
Kirkon läheisyyteen huolella sovitetulla ja maisemassa
tunnusomaiseksi muodostuneella rakennuksella on kaupunkikuvallista ja maisemallista arvoa. Kaupunkikuvalliset
arvot liittyvät erityisesti rakennuksen eteläpuolen julkisivuihin.
2000-tehty laajennus tuo rakennukseen uuden kerroksellisen ja kaupunkikuvassa korostuvan elementin.
Suojelusuositus
Koulun vanhempi osa ja siihen liittyvä maisemassa korostuva Laurentius- sali on kaupunkikuvallisten ja kulttuurihistoriallisten arvojensa puolesta toivottava säilyttää. Uudemman osan suojeluarvot tulee määriteltäväksi myöhemmissä inventoinneissa. Korjaukset ja mahdolliset muutos -ja laajennustyöt tulee toteuttaa alkuperäinen ilme ja
erityisesti kaupunkikuvallinen jäsentely huomioon ottaen.
Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä on tärkeä
säilyttää riittäviä näkymiä kirkon suuntaan.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Peruskoulu-uudistuksen jälkeen Anttilan koulun yläaste oli hajautettuna
useisiin toimipisteisiin mm Pohjolanmäellä toimivan lukion yhteyteen, vanhaan Puu- Anttilaan sekä Tytyrin 1950-luvulla rakennettuun ala-asteen kouluun. Alkuun koulun nimi olikin Pohjolanmäen yläaste. Yläasteen edeltäjinä
olivat Lohja yhteislyseon keskikoululuokat ja Tytyrin kansakoulu. Muutaman
vuoden koulun nimenä oli Tytyrin yläaste. Sitten nimi muuttui Anttilan yläasteeksi ja myöhemmin Anttilan kouluksi.
Pohjolanmäen ja kirkon väliin sijoittuva uusi koulurakennus valmistui pääosin vuonna 1982. Koulun tieltä purettiin tällöin useita vanhoja puutaloja,
mm Päivärinteenkadun varteen 1940-luvun lopulla rakennetut kolme vuokrataloa. Koulu sijoitettiin siten että Päivärinteenkadun suuntainen näkymälinja kirkolle säilyi.
Koulun arkkitehtisuunnittelusta vastasi Kaupunkisuunnittelu Oy, pääsuunnittelijana arkkitehti Aarno Savela. Lisäksi suunnitteluun osallistui arkkitehti
Pirjo Kantola. Koulurakennus muodostuu ilmeeltään pelkistetystä suorakulmaisesta kaksikerroksisesta rakennusmassasta ja siihen matalalla aulaosalla
yhdistyvästä viuhkamaisena kohoavasta juhlasalista. Koulu suunniteltiin jo
alkujaan monikäyttöiseksi. Laurentius- saliksi nimetyn 500 hengelle mitoitetun juhlasalin tuli täyttää kaupungin konserttisalin puutteet. Salin akustiikan
suunnitteli Alpo Halme ja salista tuli Lohjan kaupunginorkesterin kotisali.
Arkkitehti Savelan mukaan julkisivumateriaalina käytetty punatiili on valittu
viereisen Pyhän Laurin kirkon päätykolmioissa käytetty tiilen innoittamana.
Sisäänkäynnin näkyvimmällä paikalla on käytetty kirkon seinässä esiintyvää
munkkilimitystä, muualla on käytetty tavanomaista juoksulimitystä.
Vuonna 2003 rakennuksessa suoritettiin peruskorjaus. Tuolloin tehtiin myös
joitain sisätilojen muutoksia, mm musiikkiluokan viereinen varastotila muutettiin opetustilaksi ja tilaan tehtiin ikkunat ja Laurentius- salin takaosaan
rakennettiin tarkkaamo-tilat.
Vuonna 2004 rakennettiin koulun luoteispäätyyn mittava laajennus. Laajennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastasi P&R Arkkitehdit Oy, pääsuunnittelijana oli arkkitehti Simo Rantamäki yhdessä arkkitehti Pekka Salmen kanssa.
Laajennukseen tuli erityistilana kamarimusiikkisali. Ensimmäiseen kerrokseen sijoittui Länsi Uudenmaan Musiikkiopiston toimitilat ja toinen sekä kolmas kerros tuli Anttilan koulun käyttöön.
Rakennus peruskorjattiin vuosina 2016-2017. Korjauksen yhteydessä uusittiin salin valot, tekniikka ja katsomopenkit. Korjauksen arkkitehtisuunnittelusta vastasivat P&R Arkkitehdit Oy.
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Ote asemapiirroksesta vuodelta 2002.rakennuksen
luoteispäätyyn tehtiin tuolloin kolmikerroksinen
laajennus.
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Päälähestymissuunta on kirkon
suunnalta.

Laurentius-salin katon veistoksellinen muoto korostuu kaupunkikuvassa.

2000-luvun laajennus tuo rakennukseen
oman selvästi erottuvan kerroksellisen lisän.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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4.2.5 LOHJAN PÄÄKIRJASTO
Katuosoite

Karstuntie 3

Kiinteistötunnus

444-001-0023-0013

Pysyvä rak.tunnus

731

Käyttötarkoitus

Kirjasto

Kokonaisala (kiint.rek)

3517 m2

Rakennusvuosi

2005

Rakennusvuoden määritys
Suunnittelija

Arkkitehti Ilmari lahdelma

Aiemmat inventoinnit ja suojelumerkinnät

Lähteet

Arkkitehti-lehti 3/2006

Vuonna 2005 valmistunut arkkitehti Ilmari Lahdelman suunnittelema ja kilpailuvoiton pohjalta toteutettu Lohjan pääkirjasto.
Kirjasto on merkittävänä julkisen rakentamisen
kohteena esitelty Arkkitehtilehden numerossa 3
vuodelta 2006.

Arvot ja Suojelusuositus
2000-luvulla valmistuneen julkisen rakennuksen
mahdollinen suojeluarvo tulee määriteltäväksi
myöhemmissä inventoinneissa.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

54(67)

KAUPUNKIKUVA– JA SUOJELUSELVITYS

LOHJAN KAUPUNKI, KESKUSTAN KORTTELIT 22 ,23,103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37

5. KAUPUNKIKUVA
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5.1 KAUPUNKIKUVA
KARSTUNTIE

Anttilan koulu, Luoman talo ja uusi kirjasto kattoikkunoineen, sekä taustalla kohoava Pyhän Laurin
kirkko muodostavat kaupunkikuvassa kerroksellisen ja kiinnostavan vuoropuhelua käyvän kokonaisuuden. Kirkko on niukasti säilyttänyt hallitsevan aseman maisemassa. Julkisivumateriaaleissa korostuu punatiili ja sen kontrastina Luoman talon valkea rappaus.

Kaupunginkirjasto
muodostaa Karstuntien maisemassa korostuvan uuden elementin. Korttelin rakennusten välistä avautuu rajattuja näkymiä Laurentius-salin ja Pyhän Laurin Kirkon suuntaan.

Karstuntien näkymää
etelään hallitsevat korkeat umpinaiset julkisivupinnat. Lohjan
linnan 1920-luvulla rakennettu alkujaan tiilipintainen ,myöhemmin
valkeaksi rapattu kerrostalo on nykyilmeeltään kaupunkikuvassa
tumma ja laatikkomainen.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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Karstuntieltä pääsee Kirkkokadulle Kaupunginkirjaston ja nykyisen Kivi-Lintulan päiväkodin vieressä kulkevaa 2000-luvulla kirjaston rakentamisen yhteydessä toteutettua
kapeaa kujaa pitkin.
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SUURLOHJANKATU

LAURINKARTU

Suurlohjankadun näkymässä korostuu Puu-Anttilan suurikokoinen entinen koulurakennus. Korttelin kulmassa kuvan etualalla oli aikanaan rakennus, josta
juontuu koulun epäsymmetrisesti jäsennelty julkisivu.

Laurinkadun näkymässä on tunnusomaisena Lohjan keskustan vanhimpiin asuinrakennuksiin lukeutuva Anttilan entinen renkitupa. Lohjan
kotiseutuyhdistyksen rakennuksessa toimii nykyään mm kahvio ja myymälä.
Puu-Anttila ja Anttilan
renkitupa muodostavat
Kouluaukion reunalla
alueen tunnusomaisen
historiallisen kokonaisuuden. Viereinen 1920
-luvun kerrostalon julkisivut ovat ajan saatossa kokeneet suuria
muutoksia.

Puu- Anttila ja Anttilan
renkitupa muodostavat
kaupunkikuvassa merkittävän historiallisen kokonaisuuden myös pohjoisesta Kirkkokadulta
saavuttaessa.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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ANTINKATU

SUURLOHJANKATU

Suurlohjankadulta avautuu Antinkatua pitkin näkymä Pyhän Laurin kirkon suuntaan. Näkymää sävyttävät Anttilan korttelissa useat pienet rakennukset.

Suurlohjankadun varteen sijoittuva Keon entinen 1950-luvulla rakennettu liike– ja hotellirakennus on kaupunkikuvassa
tunnusomainen. Rakennuksen ilmettä on jonkin verran muuttanut julkisivun myöhempi levytys. Rakennuksen alkujaan
avointa ilmettä sulkevat ikkunoiden tumma levytys ja teippaukset.

Keon liikerakennuksen vieressä sijaitsevan liikerakennuksen julkisivua hallitsevat mainosteippaukset.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

58(67)

LOHJAN KAUPUNKI, KESKUSTAN KORTTELIT 22 ,23,103 JA OSA KORTTELEISTA 24 JA 37

PYHÄN LAURIN KIRKON LÄHIYMPÄRISTÖ
Näkymiä kirkolle
peittävät nykyään
korkeaksi kasvaneet
männyt ja kuuset.

Puu-Lintulan ja KiviLintulan rakennukset
sijoittuvat aivan kirkon
viereen.

Anttilan koulu ja Laurentius-Sali ottavat etäisyyttä kirkkoon. Kirkkokatua
reunustaa lehmusrivistö. Kirkon puolella kuvan oikeassa reunassa estävät
korkeiksi kasvaneet kuuset näkymiä kirkolle.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON

Kirkkoaukio on nykyään pysäköintialueena.
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Vuoden 1931 asemakaavaan merkityn kirkolle suuntautuvan puistoakselin kohdalla, Anttilan
koulun pohjoispuolella, on nykyään kevyen liikenteen väylä. Väylää tiiviisti reunustava koulun
takajulkisivu on ilmeeltään suljettu ja varjostaa kulkuväylää.

Näkymä Karstuntieltä kirkon suuntaan on hyvin kerroksellinen. Labanin talo sijoittuu katulinjaan nähden matalalle ja jää ainoana tien reunaan sijoittuvana rakennuksena maisemassa irralliseksi.

Anttilan koulun asvaltoidut pysäköintialueet ja tiet muodostavat maisemassa hieman jäsentymätöntä edustaa kirkolle. Puusto peittää liiaksi kirkkoa.

Anttilan yläasteelle ja Laurentius- saliin saavutaan puistoalueen halki.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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POHJOLAN MÄKI
Yhteislyseon lukio, entinen Pohjolanmäen
koulu muodostaa sen edustalla olevan puistomaisen piha-alueen kanssa maisemallisen
kokonaisuuden. Mäntyjä kasvava mäki hahmottuu selkeästi kaupunkikuvassa. Avaraa
tilaa rajaa mäenharjanteen takana pitkä horisontaalisuuntaa korostava koulurakennus.

Puutarha-arkkitehti Jussi Jänneksen suunnittelema puistomainen piha on kauniisti
jäsennöity, kulkutiet ovat ikään kuin leikattu maastoon ja leikkauksia korostavat
matalat kiviset tukimuurit. Taustalla näkyy
sommitelmassa tärkeänä maamerkkinä
Pyhän Laurin kirkko.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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ASEMAKATU
Asemakadun itäpäätyyn on toteutettu asuinkerrostalo noudattaa Birger
Brunilan asemakaavaa. Suurikokoinen korttelin osaksi suunniteltu rakennus jää nykytilanteessa avoimien alueiden ympäröimänä irralliseksi. Asemakadun merkitys on aseman poistuttua muuttunut ja katuliittymä Karstuntielle on suljettu. Asemakaavassa tämä liittymän paikka oli korostettu
puolikaaren muotoisella aukiolla, jolta avautuu näkymä mm suoraan kirkon
suuntaan. Tämä tärkeä näkymä on edelleen säilynyt.

ARKKITEHTITOIMISTO KRISTINA KARLSSON
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5.2 VUODEN 1931 ASEMAKAAVAN VAIKUTUS KAUPUNKIKUVAAN
Birger Brunilan asemakaava vuodelta 1931 on keskustan alueella toteutunut vain yksittäisten rakennusten ja aukioiden sekä katujen ja näkymien osalta. Kaavan vaikutus
näkyy silti kaupunkikuvassa, joskin keskeneräisenä. Kaupunkimaista ja nykyistä tehokkaampaa rakennetta esittävä asemakaava voi edelleen toimia yhtenä tärkeänä lähtökohtana aluetta kehitettäessä. Kaavan osoittamien urbaanien umpikortteleiden sijaan
lähti kaupunkirakenne uudistumaan voimakkaammin vasta 1960-luvulla järjestetyn asemakaava-kilpailun viitoittamana. Tuolloin osoitettiin keskustan pääkatujen varteen matalampia 2-3 kerroksisia asuin– ja liikerakennuksia pysäköinti– ja huoltotiloineen. Osaksi
kaupunkikuvaa erityisesti sivukaduilla muodostui siten myös liikerakennuksiin liittyvät
takapihat huoltotiloineen.
Tämän selvityksen kohdealueella on useita vuoden 1931 asemakaavan keskeneräisiksi
jääneitä aiheita, joita on hyvä tarkastella alueen jatkokehittämisen yhteydessä.
Asemakadun itäpäähän 1950-luvulla rakennettu valkea nelikerroksinen asuinkerrostalo
noudattaa korttelissa ainoana vuoden 1931 asemakaavaa. Tytyrin koulun purkamisen
jälkeen laajan avoimen kentän ääreen sijoittuva rakennus jää kaupunkirakenteessa irralliseksi. Viereinen Solbrinkenin 1-kerroksinen koulu, ei matalan hahmonsa puolesta tue
Brunilan kaupunkirakenteellista ajatusta.
Brunilan asemakaavassa solmukohtana korostuva Karstuntien ja Asemakadun risteys ei
ole toteutunut kaavan mukaan. Voimassa olevassa asemakaavassa on aukiota jäljittelevä tilarajaus, mutta tilaa muodostavat rajaavat rakennukset puuttuvat. Tästä kohdasta
Brunilan kaavassa kirkon suuntaan merkitty tärkeä puisto- ja näkymäakseli on säilynyt
kapeana raittina, jota toisella sivulla rajaa tiiviisti Anttilan koulun takajulkisivu.
Kirkon länsipuolella Brunilan kaavassa puistona esitetty alue muutettiin myöhemmissä
kaavamuutoksissa aukioksi ja poistettiin sittemmin. Alue on osittain puistona mutta
osittain myös Anttilan koulun avoimena pysäköintialueena.
Yhteislyseon lukio sijoittuu Brunilan asemakaavan mukaisena julkisena rakennuksena
Pohjolanmäelle. Sen itäpuolelle Karstuntien varteen osoitetut pitkät rakennusmassat
ovat jääneet toteutumatta ja koulun ja kirkon välinen alue on toteutettu avoimena ja
puistomaisena ympäristönä.
Lyseon eteläpuolelle Paikkarinkadun varteen Brunilan kaavassa osoitettu kaksikerroksisten rakennusten rivistö on jäänyt toteutumatta. Alueella on nykyisin Yhteislyseon pysäköintialue. Nykyisessä asemakaavassa alueelle on osoitettu kaksi viisikerroksista pistetaloa.
Kirkkokenttä on säilynyt Brunilan asemakaavan kaltaisena, joskin osa alueesta muutettiin vuoden 1997 asemakaavamuutoksella pysäköintialueeksi.
Brunilan asemakaavaan puistona merkitty Puu- Anttilan kortteli muutettiin vuoden 1994
asemakaavassa Y-alueeksi ja rakennukset suojeltiin. Kortteli sijoittuu kaupunkirakenteessa keskeisesti Kirkon ja torin väliselle akselille.
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5.3 AIEMMAT INVENTOINNIT JA SUOJELUPÄÄTÖKSET
Valtakunnallisesti arvokkaat kohteet

Maakunnallisesti arvokkaat kohteet

Paikallisesti arvokkaat kohteet

Lohjan kirkko ympäristöineen

148 Lohjan kirkko ympäristöineen

Lohjan kirkkoympäristöön, jonka rakenne periytyy keskiajalta, kuuluvat
keskiaikainen harmaakivikirkko kirkkotarhoineen ja hautakappeleineen
sekä 1800-luvun loppupuolella rakennettu pappila pihapiireineen ja viljelymaisemineen. Kirkkoympäristöön kuuluu korkeatasoinen 1950-luvun
seurakuntatalo. Laakspohjan kartano on osa laajaa, avointa kirkkomaisemaa ja kertoo maallisen ja kirkollisen vallan yhteydestä keskiajalla.

Lohjan kirkon ympäristö on peräisin keskiajalta, ja siihen kuuluvat 1300- ja 1400-lukujen vaihteen harmaakivikirkko kirkkotarhoineen ja hautakappeleineen, 1800-luvun loppupuolella rakennettu pappila pihapiireineen ja viljelymaisemineen sekä korkeatasoinen 1950-luvun seurakuntatalo. Kirkolta avautuvan laajan,
avoimen maiseman itäosassa on Kustaa Vaasan 1556 perustama
Laakspohjan kartano, joka kertoo maallisen ja kirkollisen vallan
yhteydestä keskiajalla. Maantieltä kartanoon on johtanut lähes
kilometrin pituinen puukuja ainakin 1600-luvun loppupuolelta
lähtien. Maakunnallisesti arvokkaana Lohjan kirkon ympäristön
rajaukseen kuuluu myös Moisionpellon hyvin säilynyt jälleenrakennuskauden asuntoalue sekä Tytyrin 1800-luvun lopussa perustettuun kalkkikaivokseen liittyviä rakennuksia lähinnä 1940- ja
1950-luvuilta.

Selvitysalue rajautuu valtakunnallisesti merkittävä rakennettuun kulttuuriympäristöön; Lohjan kirkko ympäristöineen.

Luoman talo

Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristöalue on Valtakunnallista rajausta laajempi. Alueeseen sisältyy selvitysalueelta Karstuntien ja Kirkkokadun väliin jäävä alue, jossa sijaitsee mm Anttilan koulu.

Suurlohjankadun ja Monkolankadun risteyksessä sijaitseva Oiva
Kallion suunnittelema Luoman talo on suojeltu rakennussuojelulailla Päätös VN5/1985

Keskustan vuonna 2016 lainvoimaiseksi tulleessa osayleiskaavassa on selvitysalueelta osoitettu seuraavat kulttuuriympäristön suojelukohteet ja kaupunkikuvan kannalta merkittävät kohteet;
srs

rakennuslainsäädännön nojalla suojeltu kohde
- Luoman talo

sr

rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava kohde
- Lohjan yhteislyseon lukio
- Puu- Anttila ja Anttilan renkitupa

sk

kirkkolain nojalla suojeltu kohde
- Pyhän Laurin kirkko

/s

alue jolla ympäristö säilytetään
- osa kortteleita 23 ja 25

maisemallisesti arvokas alue
- kohdealueen vieressä
kaupunkikuvallisesti arvokas alue
- kortteli 103, osa kortteleita 23 ja 37
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Kulttuuriympäristön arvokkaat kohteet ja alueet, yhteenveto aiemmista inventoinneista

Aj
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5.4 OMINAISPIIRTEET JA ARVOT, YHTEENVETO
Viereiselle yhdistelmäkartalle on merkitty alueen nykyiset suojelumerkinnät ja—
päätökset sekä niitä tämän selvityksen pohjalta täydentävät suojelu suositukset.
Kartalle on lisäksi merkitty tärkeät maamerkkirakennukset ja kaupunkikuvassa tunnusomaiset paikallisesti merkittävät rakennukset. Aluetta kehitettäessä tulee turvata tärkeiden näkymien säilyminen näiden rakennusten suuntaan.
Valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön liittyvä ja koko Lohjan keskustaa hallitseva maamerkki on Pyhän Laurin kirkko. Muutoksissa ja kaikessa täydennysrakentamisessa tulee erityisesti ottaa huomioon näkymien säilyminen kirkon suuntaan, sekä kaupunkirakenteen suhde kirkkoon ja sen lähiympäristöön. Jo
Birger Brunilan vuoden 1931 asemakaavaan on kaupungin puolelle kirkon etelä– ja
länsipuolelle merkitty aukio– ja puistoalueet , kirkkoaukio ja Anttilan koulun edustan aukio, joilla on varmistettu ettei rakentamista tuoda liian lähelle kirkkoa. Tämä
periaate tulee säilyttää aluetta kehitettäessä.
Käytöstä poistetun Lohjan teollisen historian kannalta merkittävän satamaradan
linjauksen säilyttäminen maastossa on toivottavaa.
Selvitys nostaa esiin uusina asemakaavassa vaalittavina suojelukohteina arkkitehti
Arne Ervin suunnitteleman Lohjan yhteislyseon lukion arkkitehti Ole Gripenbergin
suunnitteleman Asemakadulla sijaitsevan asuinkerrostalon sekä Kirkkokadulla sijoittuvan entisen terveyskeskuksen nykyisen Kivi- Lintulan rakennuksen. Muita
huomioon otettavia kohteita ovat Kirkkokadulla sijaitseva Puu-Lintula, sekä Suurlohjankadun varressa ilmeeltään muuttunut Lohjanlinnan kerrostalo ja Keon entinen liike– ja hotellirakennus.
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