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1. JOHDANTO

1.1 Selvityskohteet

Tämä rakennushistoriaselvitys on laadittu Hollolan kuntakeskuksessa sijaitsevista entisestä Risto-

lan toimistorakennuksesta ja Salpakankaan terveysasemasta.

Entinen Ristolan toimistorakennus sijaitsee osoitteessa Terveystie 2 ja kiinteistöllä 98-455-15-63.

Toimistorakennus koostuu kolmesta eri aikoina rakennetusta rakennusosasta. Rakennuksen yksi-

kerroksinen osa on valmistunut vuonna 1975, kaksikerroksisen osan eteläpääty vuonna 1983 ja

kaksikerroksisen osan pohjoispääty 1998. Varasto-osa kiinteistön pohjoisella sivulla on valmistunut

vuonna 1984.

Salpakankaan terveysasema sijaitsee osoitteessa Terveystie 4 ja kiinteistöllä 98-455-15-6. Raken-

nus koostuu kolmesta rakennusosasta, joista vanhin osa on valmistunut vuonna 1979. Rakennusta

on laajennettu vuosina 1983, 1986, 1997 ja 2003.

Rakennusten sijainti opaskartalla.

1.2 Selvityksen tarkoitus

Hollolan kuntakeskuksen rakennuskanta on inventoitu vuonna 2015. Ristolan toimistorakennus ja

Salpakankaan terveysasema ovat mukana tässä inventoinnissa. Inventointiin ei sisältynyt kohtei-

den arvotusta.

Tämän selvityksen tavoitteena on koota päävaiheet rakennusten historiasta, muutosvaiheista ja

nykytilasta sekä kuvata rakennusten ominaispiirteitä ja arvoja. Selvitys ei sisällä rakennusten kun-

toarvioita tai muita teknisiä selvityksiä.

1.3 Menetelmät

Tiedot Salpakankaan historiasta ja rakentumisen vaiheista perustuvat pääosin Salpakankaan taa-
jaman synty ja kehitys – Pro graduun sekä Hollolan kuntakeskuksen rakennusinventointiin 2014.

Vanhoja valokuvia terveysasemasta löytyi Etelä-Suomen sanomien vanhoista lehtiartikkeleista.

Ristolan toimistorakennuksesta löytyi muutamia vanhoja valokuvia entisiltä Insinööritoimisto

Paavo Ristolan työntekijöiltä. Hollolan rakennusvalvonnan ja Hollolan Tilapalvelun arkistoista saa-

tiin vanhoja rakennuspiirustuksia. Kattava lähdeluettelo on tämän selvityksen kohdassa 6. Lähteet.
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Maastokatselmus suoritettiin ulkotilojen osalta 28.3.2018 ja sisätilojen osalta 2.5.2018 sekä

3.5.2018. Maastokatselmuksen aikana rakennukset ja niiden ympäristö dokumentoitiin valokuvaa-

malla ja tekemällä kirjallisia muistiinpanoja. Rakennuksien osalta tutkittiin keskeiset sisätilat. Va-

lokuvat, joissa ei ole lähdeviitettä, ovat selvityksen tekijän.

Rakennuksen sisätilat dokumentoitiin lisäksi 360° kuvaamalla olennaisilta osin. 360°-kuvauksessa

käytettävä kamera taltio tilan kahdella laajakulmalinssillä, joista muodostetaan ohjelmallisesti täysi

360°-pallopanorama. Kuvia katsottaessa selaimen, mobiililaitteen tai virtuaalilasien avulla katsoja

voi palata keskelle tilaa ja tarkastella näkymiä eri suuntiin.

Selvityksen on tilannut Hollolan kunta. Kunnan yhteyshenkilönä tässä työssä on ollut hankekaa-

voittaja Henna Kurosawa. Selvityksen on laatinut Ramboll. Lähtöaineiston kokoamisesta, maasto-

katselmuksesta ja raportin kokoamisesta on vastannut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä. Selvityksen

sisällöstä ja kohteen analysoinnista on vastannut arkkitehti Niina Ahlfors. 360°-kuvauksesta on

vastannut muotoilija (AMK) Sampo Ahonen.

1.4 Arviointikriteerit ja säilyneisyyden arviointi
Arvoa määriteltäessä on tarkasteltu kaupunkikuvallisia, historiallisia ja rakennushistoriallisia arvoja

säilyneisyyden, harvinaisuuden, tyypillisyyden, kerroksellisuuden ja kertovuuden näkökulmasta.

Kaupunkikuvallisia arvoja arvioitaessa on huomioitu korttelin ja rakennusten merkitys kaupunkira-

kenteessa ja -näkymissä. Historiallisiin arvoihin sisältyvät yhteiskunnalliset ilmiöt ja käyttö. Ra-

kennushistoriallisiin arvoihin sisältyvät arkkitehtoniset arvot, sisätilat, yksityiskohdat, rakentamis-

tapa ja materiaalit.

Säilyneisyysarviointi perustuu kevään 2018 maastokäynnin yhteydessä suoritettuun rakennusten

ulkopuolisiin arviointeihin ja sisätiloissa suoritettuihin katselmuksiin. Säilyneisyyttä on arvioitu seu-

raavin kriteerein:

Hyvin säilynyt - käyttö alkuperäinen

- tilajako on säilynyt

- julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia

- alkuperäiset yksityiskohdat hyvin säilyneitä

- ovet ja ikkunat ovat alkuperäiset

- rakennuksessa on ajallista kerroksellisuutta

Kohtalaisesti

säilynyt

- käyttötarkoitus on muuttunut

- rakennusta on osittain muutettu, mutta sen perushahmo on säilynyt

- julkisivumateriaalit ovat alkuperäiset tai alkuperäisen kaltaisia

- alkuperäisiä detaljeja on osittain muutettu

- oviin ja ikkunoihin on tehty muutoksia, mutta uudet ovat lähes alkuperäisen

kaltaiset ja muutokset ovat luettavissa

Oleellisesti

muuttunut

- rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut

- rakennusta on muutettu niin, ettei alkuperäistä tilannetta pysty hahmottamaan

- julkisivumateriaaleja on osittain tai kokonaan muutettu

- alkuperäisiä detaljeja on muutettu

- ovia ja ikkunoita on muutettu

- muutokset ovat kokonaisuuden luonnetta häiritseviä ja niitä on vaikea havaita
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2. ALUEEN HISTORIAA

Vielä 1960-luvulla nykyinen Hollolan kuntakeskuksen alue oli kuivaa metsäkangasta. Vuonna 1972

alkoi Salpakankaan keskustasuunnittelutyö, jossa valittiin Hollolan kuntakeskuksen paikka. Kes-

kuksen sijoittumista valtatie 12:n varteen pidettiin hyvän saavutettavuuden takia ratkaisevana,

jotta rakentaminen pääsisi nopeasti alkuun. Asutuksen sijoittumista jalankulkuetäisyydelle aiem-

min 1960-luvulla rakentuneista teollisuusalueista pidettiin keskuksen rakentumisen kannalta myös

tärkeänä.

Kun kuntakeskuksen sijainti oli päätetty, laadittiin Salpakankaan alueelle kaavarunko 1973. Kaa-

varungossa määriteltiin maankäytön perusrakenne; liikenneverkko, keskustapalvelut, julkiset pal-

velut, teollisuusalueet ja asumisen alueet. Kaavarungossa Terveystien pohjoispuolelle sijoittuivat

julkisen palvelun alueet ja Kansankadun länsipuolelle keskustapalvelut. Nykyinen katuverkosto

Kansankatu, Terveystie, Tiilijärventie ja Keskuskatu perustuvat hyvin pitkälle kaavarunkoon. Sa-

moin kevyen liikenteen verkosto, joka suunniteltiin alueiden poikki pohjois-etelä ja itä-länsi-suun-

nassa.

1960-luvulta kiihtynyt maaltamuutto edellytti asuntojen rakentamisen lisäksi sivistys-, terveys-

ja sosiaalipalveluita uusien keskustojen asukkaille. Sosiaali- ja terveysturvan kustannuksia ei enää

pidetty pelkästään kustannuksina vaan myös sijoituksena, joka vaikutti kansantalouden kasvuun.

Terveyspoliittisia ohjelmia seurasi koko maan kattavan sairausvakuutustoimisto- ja terveyskeskus-

verkoston rakentaminen. Suomen koulujärjestelmä muuttui 1970-luvulla, kun siirryttiin kansa- ja

keskikoulusta yhdeksänvuotiseen kaikille yhteiseen ja maksuttomaan peruskouluun. Kouluarkki-

tehtuuri perustui uudentyyppiseen oppimisympäristöön ja kasvaviin moderneihin taajamiin raken-

nettiin uusia koulurakennuksia. Koulurakennukset eivät enää hallinneet monumentteina ympäris-

töään, vaan julkiset rakennukset muistuttivat tyylillisesti usein toisiaan.

Merkittävä virstanpylväs kuntakeskuksen kehittymisessä oli kunnanviraston valmistuminen 1978.

Jo 1964 Hollolassa oli tehty valtuustoaloite kunnanviraston siirtämisestä omaan kuntaan, mutta

aloite ei johtanut toimenpiteisiin. Suunnitelmallisuutta ja vaiheittaista rakentamista kuvaa hyvin

se, että hallinto päätettiin siirtää Hollolaan vasta sitten, kun Salpakangas olisi riittävästi kasvanut.

Kunnanviraston muutolla oli hyvin suuri merkitys, sillä se viimeistään osoitti Hollolan olevan itse-

näinen ja kasvava kunta. Kunnanviraston kanssa samana vuonna valmistui sen eteläpuolelle T-

Market Holli ja nopeasti sen jälkeen myös S-market Katrilli (sittemmin S-market Hollola) Keskus-

kadun vastapuolelle.

Terveystien pohjoispuolelle ensimmäisenä valmistui Ristolan toimistorakennus vuonna 1975.

Vuonna 1977 valmistui laatikkomainen liikuntahalli. Salpakankaan terveysasema valmistui vuonna

1979. Matala ja tasakattoinen Salpakankaan yläkoulu valmistui vuonna 1983. 1980-luvun postmo-

dernismia edustava uimahalli valmistui vuonna 1986. Terveystien varren rakentaminen täydentyi

vielä vuonna 2013 kun uimahallin ja terveysaseman väliin rakennettiin punatiilinen Palvelutalo On-

nenkoto.
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Salpakankaan kehitys 1960-luvulta nykypäivään. Ristolan toimistorakennus ja Salpakankaan terveys-
asema näkyvät kartoilla punaisella ympyröityinä. (Maanmittauslaitos)

Viime vuosina Terveystien pohjoispuoli on kokenut merkittäviä muutoksia. Uimahallin itäpuolella

sijainneet liikuntahalli ja koulurakennukset on purettu ja paikalle on rakennettu 2017 Heinsuon

koulu. Vanhan yläkoulun paikalle on asemakaavoitettu nelikerroksista kerrostalorakentamista.

.

Terveystien ympäristö vuoden 2014 viistoilmakuvassa. Ilmakuvassa näkyy, että liikuntahallin itäpuoleis-

ten koulurakennusten purkutyöt ovat käynnistyneet. Paikalla on nykyisin Heinsuon koulu. (Hollolan
kunta)

1963 1978

1983 1992

Ristola Terveysasema Palvelutalo Uimahalli Liikuntahalli Yläkoulu
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3. LÄHIYMPÄRISTÖ

Ristolan toimistorakennus ja Salpakankaan terveysasema ovat rakentuneet Terveystien ja Tiilijär-

ventien kulmaukseen. Rakennusryhmä rajautuu pohjoisessa sekä lännessä Tiilijärventien toisella

puolen metsäalueisiin. Maasto laskee jyrkästi kohti rakennusten pohjoispuolella olevaa Heinsuon

urheilukeskusta.

Terveysaseman itäpuolella on vuonna 2013 valmistunut Palvelutalo Onnenkoto sekä edelleen

vuonna 1986 valmistunut uimahalli. Rakennukset jatkavat Ristolan ja terveysaseman punapintaista

ja matalaa rakentamistapaa. Laajat pysäköintikentät sijoittuvat rakennusten ja Terveystien väli-

selle alueelle. Punaisten ja matalien rakennusten linja Terveystien keskivaiheilla päättyy vuonna

2017 valmistuneeseen Heinsuon kouluun. Massiivinen rakennus on kolmikerroksinen ja julkisivu-

pinnoiltaan vaalea.

Terveystien eteläpuolella, Ristolan toimistorakennuksen toisella puolella, on 1980-luvun alkupuo-

lella rakentuneita seitsenkerroksisia pistemäisiä kerrostaloja.

Terveystien varren matalat punaiset rakennukset jäävät Terveystieltä katsottuna pysäköintikenttien

taakse. Kuvassa oikealla näkyy Heinsuon koulu.

Uimahallin ja terveysasemaa yhdistävät julkisivujen massoittelu sekä värimaailma.

Ristolan toimistorakennuksen eteläpuolella on
1980-luvun alkupuolella rakentuneita seitsenker-
roksisia pistemäisiä kerrostaloja.

Heinsuon koulu valmistui vuonna 2017 uimahallin itä-
puolelle.
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4. RISTOLAN TOIMISTORAKENNUS

4.1 Suunnittelu- ja rakentamisvaihe

Insinööritoimisto Paavo Ristolan toimistorakennuksen rakennuslupa myönnettiin 27.5.1975. Suun-

nittelusta vastasi lahtelainen Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky.

Toimistorakennus rakennettiin Terveystien suuntaisesti siten, että konttoriosa tuli rakennuksen

itäosaan, keskellä oli pieni sisäpiha ja länsiosassa oli varasto-osa. Pysäköintialue sijoittui raken-

nuksen pohjoispuolelle. Terveystien puoleiselle rajalle istutetiin lehmusrivistö ja puiden väliin pen-

saita. Rakennusala oli yhteensä 749 m². Rakennuksen itäpuolelle jätettiin varaus laajennukselle.

Suorakaiteen muotoisen ja loivasti tasakattoisen toimistorakennuksen kadun puoleista julkisivua

hallitsi konttoriosan nauhaikkunoiden rivistö. Julkisivun itäpäässä oli pääsisäänkäynti. Konttoriosan

julkisivumateriaalina oli vaakasuuntainen punertava paneeli ja varasto-osassa puhtaaksimuurattu

punatiili. Rakennuksen päätyjen reunat olivat punatiiltä ja keskiosat ikkunoiden ja ovien kohdilla

vaakasuuntaista paneelia. Väritykseltään paneeliosat olivat punertavat/oranssit.

Asemapiirros 17.4.1975. Piirroksessa näkyy rakennuksen itäpuolelle jätetty laajennusvaraus 350 m².

(Hollolan rakennusvalvonta)

Julkisivupiirrokset 17.4.1975. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Rakennuksen itä- eli konttoriosan pohjakaava perustuu malliin, jossa toimistohuoneet sijoittuivat

rivistöinä seinille ja niiden keskellä on leveä kaksoiskäytävävyöhyke. Käytävien väliin jäävälle alu-

eelle sijoittuvat ruokailu- ja keittiötila, kopiointihuone ja henkilökunnan sosiaalitilat. Terveystien

puoleisen pääsisäänkäynnin yhteydessä oli odotustila ja neuvontakeskus. Rakennuksen länsiosassa

oli yhtenäinen avoin varastotila. Varasto-osasta oli pariovelliset sisäänkäynnit rakennuksen poh-

jois- ja länsijulkisivuille. Konttori- ja varasto-osien välillä oli laatoitettu sisäpiha nurmialueineen.

Pohjapiirros 17.4.1975. (Hollolan rakennusvalvonta)

Ristolan toimistorakennus valmistumisen jälkeen.  (Insinööritoimisto Paavo Ristola)
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4.2 Laajennus- ja muutosvaiheet

4.2.1 Laajennus 1983

13.9.1983 saatiin rakennuslupa toimistorakennuksen laajennukselle. Suunnittelusta vastasi Arkki-

tehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky. Rakennustyöt aloitettiin tammikuussa. Toimisto-

osa valmistui kesällä ja varasto-osa syksyllä.

Toimistorakennuksen pohjoispuolelle, kohtisuoraan vanhaan osaan verrattuna, rakennettiin suora-

kaiteen muotoinen ja kaksikerroksinen toimisto-osa. Uusi rakennusosa oli vanhan malliin loivasti

harjakattoinen ja punatiilipintainen. Pitkiä julkisivuja koristivat nauhaikkunarivit, joiden välissä oli

muusta rakennusmassasta ulkonevat tiili-pilarit.  Rakennuksen pääsisäänkäynti muutti uuden ja

vanhan osan kulmaukseen. Uudessa rakennusosassa toimistohuoneet sijoittuivat vanhan osan

malliin rakennuksen seinustoille. Käytävien keskelle jäivät varasto- ja henkilökunnan sosiaalitilat.

Toinen kerros noudatti ensimmäisen kerroksen pohjaa. Toimiston laajennus muutti vanhan osan

sisäpihaa siten, että tila otettiin toimiston ruokalan käyttöön. Rakennusmassa keskelle jääneen

ruokalan kattoon tehtiin 6 kattoikkunaa.

Samassa yhteydessä rakennettiin myös pihan pohjoisosaan varasto-osa. Varasto-osaan tuli iso

autosuoja, varastotiloja sekä henkilökunnan sosiaalitiloja. Varasto-tilat siirtyivät rakennusosaan

sen vanhimmasta rakennusosasta. Vanhimman rakennusosan varastotilat taas muutettiin labora-

toriokäyttöön. Varasto-osan eteläisellä julkisivulla oli kolmet pariovet sekä pienempi sisäänkäynti.

Vuonna 1983 tehdyt laajennusosat näkyvät kuvassa punaisella rajattuina. (Hollolan rakennusvalvonta)

uusi varasto-osa

uusi toimisto-osa

 uusi pääsisäänkäynti
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Oikealla toimisto-osan ja vasemmalla varasto-osan rakennusvaiheita. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)

Rakennuksen uusi pääaula. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)

4.2.2 Laajennus 1998

23.1.1998 (98-006) myönnettiin rakennuslupa toimistorakennuksen laajennukselle pohjoiseen.

Suunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Iivonen ja Aho Oy.

Laajennusosa rakennettiin edellisen laajennusosan jatkoksi ja sitä mukaillen. Muutos oli merkittävä

pihan järjestelyiden osalta. Vanhimman rakennusosan itäpuolelle tehtiin uusi 14 autopaikan asfal-

toitu pysäköintialue. Aikaisemmin kulku vanhimman rakennusosan varastoon oli kulkenut raken-

nuksen pohjoispäädystä. Uuden rakennusosan myötä kulku umpeutui ja se ohjattiin kulkemaan

kokonaan rakennuksen eteläpuolelta. Lisäksi varasto-osan päätyyn rakennettiin jätekatos.

Laajennusosan ensimmäiseen kerrokseen tuli 307 m²:n suuruinen laboratorio. Laboratorion en-

simmäisen kerroksen tiloihin kuuluivat muun muassa bakteerihuone, välinehuoltotila, typpihuone,

jätevesihuone, vastaanotto, arkisto sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Toisessa kerroksessa oli sei-

nustoilla toimistohuoneita, käytävien välissä aputila ja kerroksen pohjoisosassa ullakkotila, josta

oli hätäpoistumistie pohjoisella julkisivulla.

Laajennusosa näkyy kuvassa punaisella rajattuna. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Rakennustyövaiheita. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)

Laboratorion uudet tilat. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)

4.2.3 Ullakkotilan muutos työhuoneiksi 2004

26.3.2004 saatiin rakennuslupa (2004-0010) ullakkotilan muutokselle työhuoneiksi. Suunnittelusta

vastasi nastolalainen Insinööritoimisto Kari Rinne Oy. Rakennuksen pohjoispäädyn kaksikerroksi-

sen rakennusosan ullakkotilaan tehtiin kaksi kahden hengen toimistohuonetta.

Pohjapiirustus 9.12.2003. (Hollolan rakennusvalvonta)

4.2.4 Insinööritoimistosta sosiaali- ja perusterveydenhuollon tiloiksi 2012

Vuonna 2006 Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy siirtyi Ramboll Finland Oy:n omistukseen. Insi-

nööritoimisto toimi rakennuksessa aina vuoteen 2012, jonka jälkeen Ramboll muutti uusiin tiloihin

ja vanha toimistorakennus remontoitiin Peruspalvelukeskus Oivan käyttöön. Sosiaali- ja peruster-

veydenhuollon käytössä rakennus oli aina vuoteen 2015 saakka, jonka jälkeen rakennus on ollut

tyhjillään.

Rakennus oli insinööritoimiston käytössä miltei 40 vuotta. Rakennuksen pääsisäänkäynti helmikuussa

2005. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)
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4.3 Ulkohahmo ja julkisivut

4.3.1 Pihapiiri

Ristolan toimistorakennus on rakennettu U-kirjaimen muotoon siten, että sisäpiha avautuu itään.

Sisäpiha toimii pääosin pysäköintialueena ja sitä erottaa katualueesta tiilirakenteinen muuri. Ra-

kennuksen seinustoilla on muutamia pensasistutuksia. Rakennuksen ja Terveystien välillä kulkee

kevyen liikenteen väylä sekä lehmusrivistö. Rakennuksen länsipuolella kulkevan Tiilijärven puolella

on pieni nurmikaistale ja katureunassa on puustoa. Rakennuksen pohjoispuolella maasto laskee

jyrkästi kohti pohjoista. Kasvillisuus on luonnontilaista.

8.5.2002. Kuvassa ei vielä näy 1998 tehdyn laajennusosan ja varasto-osan kulmaukseen tehtyä sisään-
käyntikatosta. (Insinööritoimisto Paavo Ristola)

4.3.2 Ulkohahmo

Ristolan toimistorakennus muodostuu kolmesta rakennusosasta; vanhasta ja matalasta vuonna

1975 valmistuneesta toimisto-osasta, kaksikerroksisesta vuosina 1983 ja 1998 valmistuneista toi-

misto-osista sekä vuonna 1983 valmistuneesta matalasta varasto-osasta. U-kirjaimen muotoon

rakennetun toimistokokonaisuuden julkisivuja hallitsevat nauhaikkunarivit sekä punatiili.

Näkymä sisäpihan puolelta.

Vanhimman (1975) rakennusosan katujulkisivu.

1975

1983

1983 1998
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Laajennusosien (1983 ja 1998) pitkät julkisivut sulautuvat luontevasti toisiinsa.

Varasto-osan eteläinen julkisivu. Varasto-osan pohjoinen julkisivu.

4.3.3 Sokkeli ja perustukset

Rakennuksen sokkeli on betonia.

4.3.4 Seinäpinnat

Kaikkien rakennusosien seinäpinnat ovat punakirjavaa poltettua tiiltä. Vuonna 1983 ja 1998 ra-

kennettujen rakennusosien tiilien värityksessä on havaittavissa pieni sävyero. Vanhimman 1975

rakennusosan konttoriosasan julkisivuissa on käytetty myös vaakasuuntaista valkoiseksi maalattua

puupaneelia. Panelointi oli alun perin punertava/oranssi. Muutos on tehty vanhojen valokuvien pe-

rusteella ennen vuotta 1998. Vuoden 1998 rakennusosan pohjoisjulkisivulla on käytetty muovipin-

noitettu profiilipelti ikkunoiden välisissä osissa.

4.3.5 Sisäänkäynnit ja ovet

Rakennuksen pääsisäänkäynti sijaitsee vuonna 1975 ja 1983 rakennettujen rakennusosien kul-

mauksessa. Sisäänkäyntiä kattaa toisen kerroksen erkkeri, jonka alaosassa on puupanelointi sekä

upotetut kattovalaisimet. Ulko-ovi on ruskeaksi maalattu metallirunkoinen lasiovi. Terveystien puo-

leisella julkisivulla on alkuperäisenä säilynyt ja alkuperäinen pääsisäänkäynti. Upotetun sisään-

käynnin pariovet ovat puuta.

Uusi pääsisäänkäynti rakennettiin vuonna 1983. Terveystien puoleinen ja alkuperäinen pää sisään-
käynti.
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Vuonna 1998 rakennetun rakennusosan ja varasto-osan välissä on näiden osien yhteinen sisään-

käyntikatos. Tasakattoinen katos on rakennettu vanhojen valokuvien perusteella vuoden 2002 jäl-

keen. Varasto-osan eteläisellä julkisivulla on lisäksi halliovet sekä kaksi yksittäistä pienempää ovea

varastotilaan. Alun perin isoja halliovia on ollut 3 kappaletta. Kaksi isoista ovista on poistettu käy-

töstä vuoden 2002 jälkeen.

Uusimman rakennusosan pääsisäänkäynti on ra-
kennettu vuoden 2002 jälkeen.

Varasto-osan eteläisellä julkisivulla oli alun perin 3
kappaletta isoja halliovia. Vuoden 2002 jälkeen
kaksi läntisintä oviaukkoa on poistettu käytöstä.

Rakennuksen pohjoisella julkisivulla on toisen kerroksen hätäpoistumistie. Rakennusosa ja sisään-

käynti on rakennettu vuonna 1998. Vanhimman rakennusosan länsipäädyssä on varaston sisään-

käynti. Ulko-ovi on uusittu. Alkuperäisissä suunnitelmakuvissa sisäänkäynti oli pariovellinen.

Pohjoispäädyn hätäpoistumistie. Länsipäädyn varaston sisäänkäynti oli alkupe-
räisisää suunnitelmissa pariovellinen. Tilat muutet-
tiin vuonna 1983 laboratorioksi, jonka yhteydessä
ulko-ovimuutos on mahdollisesti tehty.

4.3.6 Ikkunat

Rakennusosien pitkillä sivuilla ikkunat on sijoitettu nauhamaisiin riveihin. Vanhan osan ikkunat on

sijoitettu kiinni toisiinsa. Muissa osissa ikkunoiden välissä on muusta rakennusmassasta ulkonevat

tiilipilasterit. Laajennusosien ikkunoiden ylä- ja alapuoliset pellitykset ovat vaalean ruskeat. Muu-

toin pellitykset ovat tumman ruskeat. Ikkunat ovat alkuperäisiä puuikkunoita.

Vanhassa osassa ikkunat ovat nauhamaisissa ri-

veissä.
Laajennusosissa ikkunoiden välissä on tiilipilasterit.
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4.3.7 Katto ja sen varusteet

Kaikissa rakennusosissa on loiva harjakatto. Katemateriaalina on musta sirotepintainen huopa.

Vanhassa osassa räystäskourut ja syöksytorvet ovat tumman ruskeat. Laajennusosissa ne ovat

vaalean ruskeat. Vanhan osan katolle rakennettiin kuusi kattoikkunaa vuonna 1983.

4.4 Pohjaratkaisut ja tilat

Rakennuksen toimisto-osien pohjaratkaisut perustuvat malliin, jossa toimistohuoneet sijoittuvat

rakennusosien seinustoille ja kahden keskikäytävän välille jäävät arkisto-, sosiaali- ja varastotilat.

Pääsisäänkäynti tapahtuu sisäpihan puolelta. Rakennuksen pohjoisosassa on uusi laboratorio ja

varastotilat ja eteläpäässä vanha laboratorio.

Vasemmalla ensimmäisen kerroksen pohjapiirros ja oikealla toisen kerroksen pohjapiirros.
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4.5 Keskeiset sisätilat

4.5.1 Toimistohuoneet

Vanhassa osassa toimistohuoneiden tilajako on säilynyt alkuperäisenä. 1983 jälkeen rakennetun

rakennusosassa läntisellä julkisivulla on poistettu muutamia väliseiniä. Samassa rakennusosassa

toisen kerroksen käyttämätön ullakkotila on muutettu vuonna 2004 kahdeksi isoksi toimistohuo-

neeksi.

Vanhassa osassa toimistohuoneiden lattiamateriaalina on vaalea muovimatto ja vuoden 1983 jäl-

keen rakennetussa rakennusosassa korkkilaatta. Seinäpinnat ovat valkoiseksi maalatu ja katoissa

on loisteputkivalaisimet. Vanhan osan eteläseinustalle on asennettu ilmastointilaitteet. Huoneiden

ovet ovat ruskeita laakaovia, joiden ovenkahvat lukkopesineen ovat uusitut.

Vanhan osan toimistohuoneita.

Uuden osan toimistohuoneita.

4.5.2 Ruokala

Ruokala sijaitsee rakennuksen vanhassa osassa. Vuonna 1983 ruokalaa laajennettiin entisen sisä-

pihan puolelle ja katolle asennettiin 6 kattoikkunaa. Lattiamateriaalina on samakorkkilaatta kuin

mitä pääaulassa.

Ruokala. Laajennusosa näky kuvassa punaisen katkoviivan oikealla puolella.
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4.5.3 Aula- ja käytävätilat

Rakennuksen pääsisäänkäynti ja pääaula sijaitsevat vanhan osan ja vuoden 1983 rakennusosan

kulmauksessa. Pääaulassa on L-kirjaimen muotoinen vastaanottotiski sekä kaakelipintainen vesial-

las. Lattiamateriaalina on korkkilaatta. Seinäpinnat ovat valkoiseksi maalatut ja tuulikaapin yhtey-

dessä on näkyvissä punatiilipintaa. Sisäkatto on verhoiltu vaalealla akustiikkalevyllä ja katossa on

loisteputkivalaisimet. Samat materiaalit toistuvat rakennusosan kaikissa käytävätiloissa.

Alkuperäinen pääsisäänkäynti sijaitsi rakennuksen eteläjulkisivulla. Odotusaulassa on ollut L-kir-

jaimen muotoinen vastaanottotiski. Lattiamateriaalina on korkkilaatta. Seinäpinnat ovat vaaleaksi

maalatut. Sisäkatto on verhoiltu vaalealla akustiikkalevyllä ja katoissa on loisteputkivalaisimet.

Pääaulaa ja 1983 jälkeen rakennetun rakennusosan käytävätiloja yhdistää lattiamateriaali.

Vanhan osan käytävätilat ja entinen pääaula ovat uutta osaa vaaleammat.

4.5.4 Takkahuone

Henkilökunnan takkahuone sijaitsee rakennuksen vanhassa osassa. Takkahuoneen kulmassa on

tiilestä muurattu takka. Tilasta on kulku pukuhuoneeseen, pesuhuoneeseen sekä saunaan. Panee-

liseinät ja -katto ovat alun perin olleet lakatut. Takka ja sen vastainen seinä ovat olleet alun perin

olleet punatiilipintaiset. Myöhemmin seinät, katto ja takka on maalattu valkoisiksi.

Takkahuoneen pintoja on vuosien saatossa maalattu.
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4.5.5 Laboratorio

Vanha laboratorio sijaitsee rakennuksen vanhan osan länsipäädyssä. Lattiapinnoissa on ruskea

muovimatto ja seinäpinnat ovat valkoiseksi maalatut. Sisäkatoissa on loisteputkivalaisimet ja ka-

toissa kulkee putkilinjoja. Kiintokalusteet ovat pääosin uusittuja. Kahdessa työtilassa on alkuperäi-

set kiintokalusteet. Väliovet ovat valkoisia laakaovia ja ne ovat myös uusittuja. Tilajako on säilynyt

alkuperäisenä.

Vanhan laboratorion tiloja.

Uusi laboratorio sijaitsee rakennuksen vuonna 1998 valmistuneen rakennusosan pohjoisosassa

sekä osin myös vuonna 1984 rakennettuun rakennusosaan. Alun perin laboratorio sijaitsi vanhan

osan länsipäädyssä. Laboratorion tiloihin kuuluu useita erillisiä toimenpidehuoneita. Laboratorio-

käytössä tilat olivat aina vuoteen 2012 asti. Tämän jälkeen tiloissa toimi Peruspalvelukeskus Oiva.

Huonejako on säilynyt alkuperäisenä, mutta pintoja ja väliovia on uudistettu.

Uuden laboratorion tiloja.
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4.6 Arvot ja säilyneisyys

4.6.1 Säilyneisyys

Rakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna 1975. Rakennusta on laajennettu kahteen kertaan

vuosina 1983 ja 1998. Laajennusosat ovat vanhaa osaa korkeammat ja muodostavat oman koko-

naisuutensa. Yhdistäviä tekijöitä eri rakennusosien välillä ovat tiilijulkisivut, kattomuoto, nauhaik-

kunat sekä värimaailma. Vuoden 2002 jälkeen laboratorion sisäänkäynnin yhteyteen on rakennettu

sisäänkäyntikatos sekä viereisen varasto-osan kaksi halliovista on poistettu käytöstä. Merkittävä

muutos alkuperäiseen, on vanhimman osan panelointien maalaus punertavasta vaaleaksi.

Sisätiloissa merkittävimmät muutokset liittyvät vuoden 1983 laajennusosan rakentamiseen, jonka

johdosta rakennettiin uusi pääsisäänkäynti ja vanha pääsisäänkäynti Terveystien puoleisella julki-

sivulla jäi vähemmälle käytölle. Vanhassa osassa toiminut autotalli siirtyi uuteen osaan ja tilat

muutettiin laboratoriokäyttöön. Parhaiten alkuperäisessä asussa ja tilajaon ovat säilyneet vanhan

osan toimistohuoneet ja käytävätilat sekä laajennusosan 1983 toimistohuoneet ja aula- ja odotus-

tilat.

Rakennuksen arkkitehtuurin ominaispiirteet laajennusten muuttamaa ulkomuotoa lukuun otta-

matta ovat edelleen tunnistettavissa, vaikka rakennus on muuttunut merkittävästi alkuperäisestä.

Laajennusosien rakentamisen ajankohdat ovat vaikeammin hahmotettavissa. Käyttötarkoituksen

muutos 2012 toimistorakennuksesta peruspalvelukeskukseksi ei ole tuonut merkittäviä rakenteel-

lisia muutoksia. Rakennus on säilyttänyt roolinsa osana ympäristöä.

4.6.2 Rakennustaiteelliset arvot

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Jussi Iivonen ja Pentti Aho Ky. He ovat suunni-

telleet Lahdessa muun muassa keskussairaalan pesubetonipintaisen päiväkodin vuosina 1974-

1976, Riihelän ostoskeskuksen vuonna 1977 sekä Saksalaan Pähkinäkujalle kaksikerroksisia rivi-

taloja vuosina 1979-1981. Iivosen tuotanto tai Iivonen henkilönä ei ole laajasti tunnettua. Raken-

nus on arkkitehtoniselta arvoltaan paikallisesti merkittävä.

Rakennus edustaa ajalleen ja paikalleen tyypillistä rakentamista ja tyyliä. Rakennuksessa on nä-

kyvissä eri aikakausien osat, jotka luontevasti liittyvät toisiinsa ja ilmentävät myönteisellä tavalla

käytön jatkuvuutta.

4.6.3 Historialliset arvot

Paavo Ristolan toimistorakennus oli liikuntahallin kanssa ensimmäiset Terveystien varrelle raken-

netut rakennukset ja sillä on merkitystä Salpakankaan rakentamisesta ja kehittymisestä kertovana

esimerkkinä. Rakennuksella on paikallisia historiallisia arvoja miltei 40 vuoden ajan jatkuneen in-

sinööritoimiston toiminnan kautta.

4.6.4 Kaupunkikuvalliset arvot

Viimeisten vuosien aikana voimakkaan muutoksen alla ollut Terveystie, on ollut yhtenäinen ja se

on syntynyt lyhyen ajan kuluessa. Sen varrelle on keskittynyt kunnan palvelurakennuksia ja Paavo

Ristolan toimistorakennus yksityisenä toimistorakennuksena on sijainnut sen läntisessä päädyssä

Terveystien ja Tiilijärventien kulmassa. Tiilijärventien suunnalta saavuttaessa rakennus jää jyrkän

maaston ja puuston peittoon. Rakennuksella ei enää ole erityisiä kaupunkikuvallisia arvoja. Aikai-

semmin toimistorakennus, terveysasema, uimahalli, liikuntahalli ja koulu muodostivat Terveystien

varrella yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuitenkin rikkoutunut liikuntahallin ja koulun purkami-

sen myötä.
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5. SALPAKANKAAN TERVEYSASEMA

5.1 Suunnittelu- ja rakentamisvaihe

Hollolan, Kosken ja Kärkölän kansanterveystyön kuntainliiton huolena oli pitkään ollut Salpakan-

kaan-Soramäen-Vesalan alueen hajanaiset toimitilat. Mainitulla alueella oli yhteensä kahdeksan

vuokratiloissa olevaa toimipaikkaa.

Salpakankaan terveysaseman rakentamishanketta koskeva perustamissuunnitelma hyväksyttiin

sosiaali- ja terveysministeriössä 3.3.1976. Tuolloin rakentamisajankohdaksi merkittiin 1976-1977.

Rakentaminen ei kuitenkaan päässyt alkamaan perustamissuunnitelman mukaisesti, sillä lääkintö-

hallitus siirsi aloitusajankohdan vuoteen 1978. Rakentaminen olisi saatu aloittaa kuitenkin jo 1977

puolella, sillä valtioneuvosto antoi tähän luvan 30.9.1977 tekemällään päätöksellä, joka perustui

terveydenhuollollisiin ja työllisyysnäkökohtiin. Päätöksen hyväksikäyttöä ei kuitenkaan katsottu

kuntainliitossa mahdolliseksi.

Etelä-Suomen sanomat 4.3.1976. Etelä-Suomen sanomat 24.1.1978.

5.1.1 A- ja B-osan rakentaminen

Salpakankaan terveysaseman I rakentamisvaiheen rakennuslupa myönnettiin 13.12.1977

(303/77) ja urakkasopimukset allekirjoitettiin 23.1.1978. Rakennuttajana hankkeessa toimi Hollo-

lan, Kosken ja Kärkölän kansanterveystyön kuntainliitto. Pääurakoitsijana hankkeessa toimi raken-

nustoimisto Mattinen & Niemelä. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halo-

nen.

Rakennustyöt aloitettiin helmikuussa 1978. Uusi terveysasema valmistui ajallaan ja aikataulussa

oltiin jopa hiukan edellä. Terveysasema otettiin käyttöön helmikuussa 1979. Rakennusluvan

303/77 tarkistukset hyväksyttiin 27.3.1979 (59/79). Alkuperäisiin lupakuviin verrattuna sisätiloissa

tehtiin vähäisiä tilojen käyttötarkoitusten muutoksia ja väliseinämuutoksia. Muutoksella ei ollut

vaikutusta julkisivuihin.

Salpakankaan terveysasema I-rakennusvaihe muodostui kolmesta rakennusosasta; A-osasta, B-

osasta sekä näiden väliin sijoittuvasta keskiosasta. Uuden terveysaseman bruttokerrosala oli 2 750

m². Asfaltoitu 30 auton pysäköintialue sijoittui tontin eteläosaan. Rakennuksen seinustoille suun-

niteltiin kurttulehtiruusu ja tuhkapensasistutukset. Nurmialueilla oli vanhoja mäntyjä sekä istutet-

tiin uusia vaahteroita. Terveystien reunalle istutettiin lehmusrivistö.
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Terveysaseman asemapiirros 5.2.1979. (Hollolan rakennusvalvonta)

Terveysaseman julkisivupiirrokset 5.2.1979. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Uudelle terveysasemalle muutettiin kahdeksasta eri toimipisteestä, mutta tarkoitus ei kuitenkaan

ollut keskittää kaikkia toimintoja yhteen paikkaan. Esimerkiksi neuvoloita jäi vielä kunnan muihin

osiin. Uudelle terveysasemalle muuttivat lääkäripäivystys, laboratorio, kuntoutusosasto, röntgen-

osasto, kuntoutusosasto, hammashoitola ja neuvola. Terveyskeskuksen ulkopuolisena toimintana

uudelle terveysasemalle sijoittui elinympäristövalvonta eli terveystarkastajat ja työsuojelutarkas-

taja. Vastaavan eläinlääkärin hallinnolliset tehtävät siirtyivät myös terveysasemalle. Uuden ter-

veysaseman henkilökunnan vahvuus oli yli 60.

Terveysaseman pääsisäänkäynti ja sisääntulohalli sijoittuivat A- ja B-osin väliseen keskiosaan. Si-

sääntulohallin yhteydessä oli odotustila, kahvio sekä kioski. A-osan ensimmäisessä kerroksessa

toimi kuntoutusosasto, kotisairaanhoito, psykologien toimipiste, työterveyshuollon yksikkö sekä

neuvolatilat. Toisessa kerroksessa sijaitsivat hammashoitola, hallinto- ja talousosasto sekä elinym-

päristövalvontaosasto. B-osassa olivat lääkärien vastaanottohuoneet, ensiapu sekä laboratorio.

Kellarikerroksessa olivat varastotilat sekä työntekijöiden pukuhuoneet.

Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros 5.2.1979. (Hollolan rakennusvalvonta)

Ensimmäisessä vaiheessa rakennettiin toinen kerros ainoastaan A-osaan. Toisen kerroksen pohjapiirros
5.2.1979. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Kellarikerroksen pohjapiirros 5.2.1979. (Hollolan rakennusvalvonta)

Etelä-Suomen sanomat 27.1.197 Etelä-Suomen sanomat 17.2.197

5.1.2 Vuodeosaston eli C-osan rakentaminen

Salpakankaan terveysaseman II vaiheen eli C-osan rakennuslupa (369/81) hyväksyttiin 8.12.1981.

Valtioneuvoston raha-asianvaliokunta hyväksyi toteuttamissuunnitelman 18.2.1982 ja urakkasopi-

mukset allekirjoitettiin 19.2.1982. Sopimuksen mukaan 80 sairaalasijaa käsittävien vuodeosasto-

jen oli määrä valmistua 18.2.1983 mennessä. Pääurakoitsijana hankkeessa toimi rakennusliike B

& K. Arkkitehtisuunnittelusta vastasi terveysaseman I vaiheen tapaan Arkkitehtuuritoimisto Pauli

Halonen. II vaihe valmistui alkuvuodesta 1983. Ensimmäiseen rakennuslupaan (369/81) tehtiin

muutoksia kahteen otteeseen; lupa 12/82 hyväksyttiin 9.2.1982 ja lupa 21/83 hyväksyttiin

8.2.1983. Vuodeosasto rakennettiin terveysaseman vanhan osan yhteyteen ja sen ulkoasua nou-

dattaen.

Etelä-Suomen sanomat 8.4.1982.
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Asemapiirros 19.1.1983. (Hollolan rakennusvalvonta)

Vuodeosaston julkisivupiirrokset 30.11.1981. (Hollolan rakennusvalvonta)

Rakennusosan pääsisäänkäynti sijoittui vanhan osan ja uuden osan väliin. Sisäänkäynnin yhtey-

dessä oli kahvio ja kioski. Kioski siirtyi C-osaan rakennuksen A-osan aulasta. Rakennusosan 1-

kerroksen eteläosassa oli keittiö sekä ruokailutilat. Rakennusosan 1-kerroksen ja 2-kerroksen

pohja perustui malliin, jossa hoito- ja potilashuoneet sijoittuivat riveinä ulkoseinille ja niiden kes-

kellä oli leveä kaksoiskäytävävyöhyke. Potilashuoneet olivat 2-4 hengen huoneita. Käytävien väliin

jäävällä vyöhykkeellä oli sosiaalitiloja, hallinnon tiloja ja varastotiloja. Pohjoisosassa oli kussakin

kerroksessa vuodehuolto sekä parvekkeet länteen. Kellarikerroksessa oli keskusarkisto, henkilö-

kunnan sosiaalitilat, varastot sekä kappeli. Uuden rakennuksen kerrosala oli 2 618 m². Pitkäaikais-

sairaiden tilojen lisäksi rakennukseen tuli mahdollisuus kuntoutukseen. Samoin äkillisesti sairastu-

neiden ja muista sairaaloista jatkohoitoon lähetettyjen potilaiden hoito tehostui ja mahdollisuuden

perustutkimuksiin paranivat. Uuden rakennusosan myötä myös vanhan osan tilanahtaus helpottui.
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Ensimmäisen kerroksen pohjapiirros 19.1.1983. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Toisen kerroksen pohjapiirros 19.1.1983. (Hollolan rakennusvalvonta)
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Kellarikerroksen pohjapiirros 19.1.1983. (Hollolan rakennusvalvonta)

Salpakankaan terveysasema mahdollisesti 1980-luvun alussa. Kuvausajankohta ei ole tiedossa. (Moni-

kasvoinen Hollola; Hollolan kunnan kuva-arkisto)
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5.2 Keskeiset muutosvaiheet

5.2.1 Muutoksia A- ja C-osissa 1984

14.2.1984 (37/84) myönnettiin rakennuslupa pienille väliseinä- ja käyttötarkoituksen muutostöille

terveysaseman A- ja C-osissa. A-osan kellarikerroksessa pikapuhdistuskeskuksen ja akkuhuoneen

väliseinä purettiin ja tila muutettiin varastoksi. A-osan ensimmäisessä kerroksessa kioski muutet-

tiin puhelinkeskukseksi, puhelinkeskus rtg-aputilaksi, varasto toimistoksi, kirjoitus ja opetustila

rtg-kuvaushuoneeksi, henkilökunnan lepohuone paaripotilaiden odotustilaksi, keittokomero huuh-

teluhuoneeksi ja pukuhuone UKW-tilaksi. A-osan toisessa kerroksessa siivoushuone muutettiin va-

rastoksi, varasto siivoushuoneeksi, varasto ja aputila toimistoksi ja toimisto hoitohuoneeksi. C-

osan pohjoisosaan rakennettiin hissi.

5.2.2 C-osan kellarikerroksen muutokset 1985

22.1.1985 (5/85) myönnettiin rakennuslupa C-osan kellarikerroksen kaivamattomien tilojen käyt-

töönottoon sekä ikkunoiden rakentamiselle kellarikerroksen itäjulkisivulle.

5.2.3 B-osan laajennus 1986

13.8.1985 (301/85) saatiin rakennuslupa B-osan laajennukselle sekä pienille käyttötarkoituksen

muutoksille. Laajennus toteutettiin vuonna 1986. Laajennusosassa oli odotustila, 6 tutkimushuo-

netta, sairaanhoitajan huone, toimenpidehuone sekä varasto. Lisäksi uuden laajennusosan etelä-

puolella tehtiin tilojen käyttötarkoitusten ja väliseinien muutoksia; tutkimushuone muutettiin hen-

kilökunnan lepohuoneeksi, tutkimushuone avustajan huoneeksi, odotushuone avustajan huo-

neeksi, arkisto, tarkkailuhuoneeksi, kaksi tutkimushuonetta tarkkailuhuoneeksi ja osastohoitajan

huoneeksi, wc toimistohuoneeksi ja arkisto vastaanottohuoneeksi. Laajennustyö toteutettiin

vuonna 1986.

11.2.1986 (32/86) saatiin rakennuslupa A-osan länsipuolella sijainneen 10 autopaikkaa käsittävän

pysäköintialueen käyttöön työmaa-alueena.

5.2.4 Muutos 1990

27.3.1990 (90-60) saatiin rakennuslupa A-osan 2-kerroksen ja C-osan kellarikerroksen pienille

muutostöille. A-osan toisessa kerroksessa toimistohuonetta laajennettiin odotustilan puolelle. C-

osan kellarikerroksessa käyttämätön alustila muutettiin päiväsairaanhoitohuoneeksi ja kotisairaan-

hoitohuoneeksi. Pohjoisosan varastotilojen yhteyteen rakennettiin wc.

5.2.5 Muutos 1993

3.2.1993 (92-336) saatiin rakennuslupa sisätilojen muutostöille. C-osan kellarikerroksen pohjois-

osaan käyttämätön tila muutettiin toimistohuoneiksi, huoltomiehen huoneeksi sekä varastotiloiksi.

Itäisellä julkisivulla käyttämätön alustila muutettiin päiväsairaanhoitohuoneeksi ja kotisairaanhoi-

tohuoneeksi sekä huoltomiehen työtila toimistoksi. Päiväsairaanhoitohuone ja kotisairaanhoitohuo-

neen muutos oli esitetty jo edellisessä (90-60) rakennusluvassa. Pohjoiselle julkisivulle tehtiin sy-

vennys sekä neljä uutta ikkunaa. A- ja b-osien välissä aulatilan toimistohuoneeseen tehtiin yläik-

kunat, ajanvaraushuone muutettiin osastohoitajan huoneeksi ja röntgenosaston ohjaushuoneen ja

kehityshuoneen väliseinä puistettiin.

5.2.6 Puhelinkeskuksen laajennus 1993

17.12.1993 (93-288) saatiin rakennuslupa A- ja B-osien välissä olleen puhelinkeskuksen laajen-

nukselle. Puhelinkeskusta laajennettiin itään aulan puolelle.

5.2.7 B-osan toisen kerroksen rakentaminen 1997

4.4.1997 (97-37) saatiin rakennuslupa B-osan toisen kerroksen rakentamiselle, C-osan ensimmäi-

sen kerroksen keittiön ja pääaulan muutoksille. B-osan toiseen kerrokseen tuli pitkän käytävän

varrelle noin 16 neliön kokoisia tutkimus-, toimenpide- ja vastaanottohuoneita. C-osan keittiössä

tehtiin huomattavia väliseinämuutoksia ja tilojen uudelleen järjestelyjä. Pääaulassa potilasvastaan-

ottohuone otettiin odotustilakäyttöön ja vastaanottohuoneen paikalle rakennettiin portaat sekä

hissi.

5.2.8 Laboratorion muutos 1998

29.1.1998 (98-008) saatiin toimenpidelupa laboratorion muutostöille. B-osan ensimmäisen kerrok-

sen laboratoriossa tehtiin merkittäviä huonetila ja käyttötarkoitusten muutoksia.

5.2.9 A-osan laajennus ja sisäisiä muutoksia 2003

15.6.2001 (2001-0113) saatiin rakennuslupa pääaulan ja C-osan muutostöille ja 5.4.2002 (2002-

0052) saatiin rakennuslupa A-osan laajennukselle sekä sisäisille muutoksille A-osassa ja pää-

aulassa sekä C-osassa. Työt toteutettiin vuonna 2003.
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A-osaa laajennettiin pohjoiseen. Laajennusosan kellarikerrokseen tuli neuvotteluhuone, kaksi toi-

mistohuonetta, siivoushuone, väestösuoja sekä varastotiloja.  Laajennusosan toiseen kerrokseen

tuli 8 toimistohuonetta, varasto ja arkisto. Lisäksi kerroksessa tehtiin pieniä huoneiden väliseinä-

ja käyttötarkoitusmuutoksia.

A- ja B-osin välisessä keskiosassa tehtiin väliseinä- ja käyttötarkoitusten muutoksia. C-osan en-

simmäisessä ja toisessa kerroksessa tehtiin useita väliseinä ja käyttötarkoitusten muutoksia. 4

hengen potilashuoneita jaettiin pienemmiksi ja huoneiden yhteydessä olleita vessoja suurennettiin.

C-osaa laajennettiin pohjoiseen olemassa olleen parvekkeen verran. C-osan kellarikerroksessa sii-

vouskeskus muutettiin varasto pukuhuoneeksi ja välinepesu-huoneeksi.

5.2.10 Paikoitusalueen muutostyö 2012

25.4.2012 (2012-85) saatiin toimenpidelupa terveysaseman paikoitusalueen muutostyölle. A-osan

länsipuoleista pysäköintialuetta laajennettiin 19 paikalla. C-osan etelän puoleiselle viheralueelle

tehtiin paikat 19 autolle sekä polkupyöräkatos. C-osan pääsisäänkäynnin 5 autopaikkaa muutettiin

3:ksi inva-paikaksi. Tontin eteläosassa olleita pysäköintialueita tarkistettiin ja alueen autopaikko-

jen määrä nousi yhdellä. Kokonaisuudessaan terveysaseman pysäköintipaikkojen määrä nousi 37

paikalla.

Taulukko terveysasemalle myönnetyistä luvista. Kaikki piirustukset vuoteen 1986 asti ovat Arkkiteh-

tuuritoimisto Pauli Halosen laatimia. Vuodesta 1990 eteenpäin piirustukset on laatinut Arkkitehtitoi-
misto Sipponen-Teerenmaa Oy. Merkittävimmät muutosvaiheet ovat taulukossa lihavoituina.

lupa tunnus toimenpide

13.12.1977 303/77 Terveysaseman I rakennusvaihe: A- ja B-osien rakentaminen

27.3.1979 59/79 Tarkennuksia I rakennusvaiheen lupaan; sisäisiä pieniä muutoksia

8.12.1981 369/81 Terveysasema II rakennusvaihe: C-osan rakentaminen

9.2.1982 12/82 Terveyskeskuksen laajennuksen muutos (lupa 369/81): sisäisiä pieniä muutoksia

8.2.1983 21/83 Terveyskeskuksen laajennuksen muutos (luvat 369/81 ja 12/82): sisäisiä pieniä muu-

toksia

14.2.1984 37/84 Pieniä väliseinä- ja käyttötarkoitusten muutoksia A- ja C-osassa.

22.1.1985 5/85 C-osan kellarikerroksen kaivamattomien tilojen käyttöönotto ja itäjulkisivulle 6 ikkunaa.

13.8.1985 301/85 B-osan laajennus ja pieniä käyttötarkoitusten muutoksia.

11.2.1986 32/86 Pysäköintipaikkojen käyttö työmaa-alueena.

27.3.1990 90-60 A-osan 2-kerroksessa ja C-osan kellarikerroksessa pieniä muutoksia.

3.2.1993 92-336 Sisäinen laajennus ja käyttötarkoituksen muutoksia kellari- ja 1-kerroksessa

sekä julkisivumuutos: Sisäisiä muutoksia vuodeosaston kellarikerroksessa ja A-

ja B-osan välitilassa. Pohjoiselle julkisivulle 4 uutta ikkunaa.

21.4.1993 93-48 Tyyppihyväksymättömän palo-oven rakentaminen.

17.12.1993 93-288 Puhelinkeskuksen laajennus pääaulassa.

4.4.1997 97-37 B-osan toisen kerroksen rakentaminen, C-osan keittiön muutostyöt ja pienem-

piä muutoksia pääaulassa.

29.1.1998 98-008 B-osan 1-kerroksen laboratorion muutos.

15.6.2001 2001-

0113

Sisäisiä väliseinä- ja käyttötarkoitusten muutoksia pääaulassa, C-osan ensim-

mäisessä ja toisessa kerroksessa sekä kellarikerroksessa

5.4.2002 2002-

0052

A-osan laajennus, sisäisiä muutoksia A-osassa ja keskiosassa, sisäisiä muutok-

sia C-osassa.

25.4.2012 2012-85 Terveysaseman paikoitusalueen muutos.
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Julkisivuissa tehdyt laajennus- ja muutostyöt. Valkoisella on osoitettu vanhin vuoden 1979 rakennusosa.

Kellarikerroksissa tehdyt laajennus- ja muutostyöt.

JULKISIVU POHJOISEEN

JULKISIVU LÄNTEEN

JULKISIVU ETELÄÄN

JULKISIVU ITÄÄN

laajennus 2003
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Ensimmäisessä kerroksessa tehdyt laajennus- ja muutostyöt.

laajennus 2003

laajennus 1986 laajennus 1983
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Toisessa kerroksissa tehdyt laajennus- ja muutostyöt.

laajennus 1983

laajennus 2003

laajennus 1997
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5.3 Ulkohahmo ja julkisivut

5.3.1 Pihapiiri

Terveystien ja terveysaseman väliin sijoittuvaa etu- ja samalla edustuspihaa hallitsevat asfaltoidut

pysäköintialueet ja niiden välissä olevat istutusalueet. Istutusalueilla kasvaa vanhoja mäntyjä ja

vaahteroita. Terveystietä reunustaa vanha lehmusrivistö. Etupihalla pysäköintipaikkoja on yh-

teensä 45. Pysäköintialuetta laajennettiin vuoden 1983 rakennustöiden tarpeesta 10 autopaikan

verran itään. Muutoin etupihan noudattaa alkuperäisiä suunnitelmia.

Terveysaseman länsipuolella on henkilökunnan noin 70 paikan pysäköintialue. Alun perin pysäköin-

tipaikkoja oli 10, mutta laajennusten ja aikojen muuttuessa pysäköintialuetta on jouduttu laajen-

tamaan. Pysäköintialueen yhteydessä on jätekato sekä rakennuksen seinustalla kevytrakenteinen

pyöräkatos.

Terveysaseman takapiha oli viheralueena aina vuoteen 2013 asti, jolloin terveysaseman itäpuolelle

rakennettiin Palvelutalo Onnenkoto. Terveysaseman takapiha toimii palvelutalon huoltoliikenteen

läpikulkuväylänä.

Terveysaseman etupiha.

5.3.2 Ulkohahmo

Terveysaseman ulkohahmon muodostavat kolme matalaa kaksikerroksista ja tasakattoista raken-

nusosaa. Julkisivuja hallitsevat nauhaikkunat ja punatiilipinnat. Tehdyt laajennusosat ovat luonteva

jatkumo vanhimmalle rakennusosalle.

A-osan julkisivu itään.  A-osan julkisivut itään/pohjoiseen.
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A-osan julkisivut länteen/etelään.

B-osan julkisivut etelään/itään.  B-osan julkisivu länteen.

B-osan julkisivut länteen/pohjoiseen.

C-osan julkisivu pohjoiseen.  C-osan julkisivu länteen.
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C-osan julkisivu etelään.  C-osan julkisivu itään.

5.3.3 Sokkeli ja perustukset

Rakennuksen sokkeli on sekä vanhassa osassa että uudemmissa laajennusosissa harmaa betoni.

5.3.4 Seinäpinnat

Terveysaseman julkisivumateriaalina sekä vanhassa osassa että uudemmissa laajennusosissa on

punatiilielementti. Saumat ovat ruskeat. Ikkunoiden väliset osat ovat A-osan vanhassa osassa sekä

B-osan 1-kerroksen vanhassa osassa vaalean punaiseksi ja muissa osissa vaalean siniseksi maa-

lattua profiloitua metallilevyä. Tiilielementtien välejä rytmittää pystysuuntaisesti julkisivusta hie-

man ulkonevat betonipilarit.

5.3.5 Sisäänkäynnit ja ovet

Terveysaseman pääsisäänkäynti on eteläisellä julkisivulla, A- ja B-osin välissä. C-osan pääsisään-

käynti sijoittuu eteläiselle julkisivulle B- ja C-osien väliin. A-osan eteläjulkisivulla on neuvolan ja

hammashoitolan pääsisäänkäynti. Sisäänkäynnit on katettu tasakattoisilla katoksilla. Katokset on

varustettu kuution-muotoisilla kattovalaisimilla. Ulko-ovet ovat alkuperäiset ruskeaksi maalatut ja

alumiinirunkoiset lasiovet.

A-osan pääsisäänkäynti.  C-osan pääsisäänkäynti.

Pääsisäänkäynti.
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Rakennuksen muut sisäänkäynnit ovat pääosin myöhemmin rakennettuja ja ne toimivat pääosin

henkilökunnan sisäänkäynteinä. Alkuperäistä ulkoasua mukaillen ulko-ovet ovat ruskeaksi maalat-

tuja alumiinirunkoisia lasiovia. A- ja B-osien vuonna 1986 ja 2003 tehtyjen laajennuksien yhtey-

dessä rakennettiin harmaaksi maalatut, metallirunkoiset ja kierreportaiset hätäuloskäynnit.

A-osan vuonna 2003 raken-
netun osan sisäänkäynti.

 B-osan vuonna 1986 rakennetun osan sisäänkäynti.

5.3.6 Ikkunat

Terveysaseman ikkunat ovat pääosin kaksijakoisia, alumiinirukoisia ja ruskeaksi maalattuja. C-

osan ikkunat on uusittu vuonna 2011. Kaikkien rakennusosien itäisillä ja läntisillä julkisivuilla ikku-

noissa on sinivalkoraidalliset markiisit.

5.3.7 Parvekkeet ja terassit

C-osan länsijulkisivulla on rakennusosan pohjoisosassa potilaiden virkistyskäytössä olevat parvek-

keet. Ensimmäisen kerroksen osalta parveke on maantasossa. Tasakattoisen parvekkeen kaiteet

ovat osin betoniset ja osin metalliset. C-osan muutostöiden yhteydessä vuonna 2003 rakennusosan

pohjoiselle julkisivulle sijoittuneet parvekkeet purettiin ja tilat otettiin varastokäyttöön. Lisäksi ete-

läiselle julkisivulle rakennettiin toisen kerroksen parveke.

C-osan länsijulkisivun alkuperäiset parvekkeet.   C-osan eteläjulkisivulle vuonna 2003 rakennetut par-
vekkeet.

5.3.8 Katto ja sen varusteet

Kaikissa rakennusosissa on tasakatto. Katoilla on ilmastointikonehuoneita ja putkia. Katolle sijoit-

tuvat rakenteet ja listoitukset ovat tumman ruskeaa muovipinnoitettua peltiä. C-osan katto on

korjattu vuonna 2010.
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5.4 Pohjaratkaisut ja tilat

Terveysasema koostuu kolmesta rakennusosasta; A, B ja C. Kaikki rakennusosat ovat kaksikerrok-

sisia. A- ja C-osassa on lisäksi kellarikerros.

Terveysaseman A- ja B-osan pohja perustuu malliin, jossa hoito-, tutkimus- ja työhuoneet sijoit-

tuvat rivistöinä ulkoseinille ja niiden keskellä on pitkä käytävätila. C-osan pohja perustuu malliin,

jossa hoito-, tutkimus- ja työhuoneet sijoittuvat rivistöinä ulkoseinille ja niiden keskellä on leveä

kaksoiskäytävävyöhyke. Käytävien väliin jäävällä vyöhykkeellä on sosiaalitiloja, hallinnon tiloja

sekä varastotiloja.

A-osan kellarikerros. C-osan kellarikerros.
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A- ja B-osien ensimmäisen kerroksen toiminnat.

laboratorio

neuvola

fysioterapia

psykologit

röntgen

ensiapu

lääkärin vastaanotto

pääaula
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C-osan ensimmäinen kerros on vuodeosaston käytössä.
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A- ja B-osien toisen kerroksen toiminnat.

psykiatriset sairaanhoitajat

sosiaalikuraattori

koulukuraattorit

koulupsykologit

päihdeterapeutti

hammashoitola

lääkärien ja hoitajien vastaanotot

aikuisterveydenhuolto

muistohoitaja

ryhmäliikuntatila
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C-osan toinen kerros on vuodeosaston käytössä.
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5.5 Keskeiset sisätilat

5.5.1 Terveysaseman pääsisäänkäynti

Pääsisäänkäynti ja sen yhteydessä oleva odotustila sijaitsevat vanhimpien (1979) rakennusosien

A- ja B välissä. Pääaulassa on odotustila, vastaanottojen palvelutoimisto sekä puhelinkeskus. Pää-

aulassa on vuosien aikana tehty merkittäviä muutoksia. Alkuperäisenä on säilynyt ainoastaan tuu-

likaappi. Hissi ja sen yhteydessä olevat portaat on rakennettu vuonna 1997.

Pääaula. Kuvassa vasemmalle jää puhelinkeskus ja oikealla näkyy tuulikaappi.

5.5.2 Röntgen

Röntgenosasto sijaitsee alkuperäisellä paikallaan (1979) A- ja B-osien välissä, pääaulan pohjois-

puolella. Tiloihin kuuluu muun muassa kaksi RTG-kuvaushuonetta, ohjaushuone, odotustilat sekä

toimistohuone. Tiloissa on tehty muutostöitä vuosina 1984, 1993 ja 2003. Alkuperäisillä paikoillaan

sijaitsevat idän puoleinen kuvaushuone ja sen yhteydessä oleva odotustila. Muissa tiloissa on tehty

väliseinämuutoksia.

Vasemmalla on alkuperäisillä paikoillaan sijaitsevat RTG-kuvaushuone ja oikealla odotustila.

5.5.3 Neuvola

Neuvolan tilat sijaitseva A-osan ensimmäisen kerroksen eteläpäädyssä (1979). Sisäänkäynti ta-

pahtuu oman sisäänkäynnin kautta rakennusosan eteläosasta. Tiloihin kuuluu tutkimus- ja toimis-

tohuoneita sekä odotusaula. Tilojen käyttö ja tilajako on säilynyt alkuperäisenä. Neuvolan etelä-

osassa on vaalean siniset sisäkatot ja väliovet. Pohjoisoassa värimaailma on vaalean vihreä.

Vasemmalla on neuvolan odotusaula ja oikealla käytävätila.
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Vasemmalla on tutkimushuone. Osassa huoneista on säilynyt alkuperäisiä teknisiä laitteita.

5.5.4 Fysioterapia ja psykologit

Fysioterapeuttien ja psykologien tilat sijaitsevat A-osan ensimmäisen kerroksen pohjoispäädyssä.

Tiloihin kuuluu erilaisia hoito- ja toimistohuoneita, odotusaula sekä ryhmäliikuntahuone. Eteläosa

on vuonna 1979 valmistunutta rakennusosaa ja odotusaulan pohjoispuoleinen osa on rakennettu

vuonna 2003. Vanhassa osassa on tehty merkittäviä väliseinämuutoksia. Tilojen värimaailma on

vaalean vihreä.

Vasemmalla on käytävätilaa ja oikealla ryhmäliikuntahuone.

5.5.5 Hammashoitola

Hammashoitola sijaitsee A-osan toisen kerroksen eteläpäädyssä (1979). Kulku hammashoitolaan

tapahtuu rakennusosan eteläpäädystä. Tiloihin kuuluu hoito- ja toimistohuoneita sekä odotusaula.

Hammashoitolan tilat tunnistaa vaalean sinisistä seinien alaosista ja väliovista. Tilat ovat säilyneet

alkuperäisessä käytössä. Ainoastaan vähäisiä väliseinämuutoksia on tehty vuosina 1984, 1990 ja

2003.

Vasemmalla on odotusaula ja oikealla hoitohuone.

5.5.6 Sosiaali- ja koulukuraattorit sekä psykiatriset sairaanhoitajat

A-osan toisen kerroksen pohjoispäädyssä toimivat sosiaali- ja koulukuraattorit, psykiatriset sai-

raanhoitajat, koulupsykologit ja päihdeterapeutti. Pohjoisosan laajennus on tehty vuonna 2003.
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5.5.7 Laboratorio

Laboratorio sijaitsee alkuperäisellä paikallaan B-rakennusosan ensimmäisen kerroksen eteläosassa

(1979). Laboratorion tiloihin kuuluu odotusaula, näytteenottohuoneita, toimistotila sekä varsinai-

nen laboratorio. Vuonna 1998 tilat saneerattiin ja laajennettiin.

Vasemmalla on laboratorio ja oikealla laboratorion odotusaula.

5.5.8 Ensiapu ja lääkärin vastaanotto

Ensiapu ja lääkärin vastaanotto sijaitsevat B-osan pohjoisosassa. Tiloihin kuuluu tutkimus- ja toi-

menpidehuoneita, rakennusosan keskelle sijoittuva odotustila sekä hallinnollisia tiloja. Raken-

nusosaa on laajennettu pohjoiseen vuonna 1986. Tilajako ja tilojen käyttötarkoitus on säilynyt

pääosin alkuperäisenä. Ensiavun tunnistaa vaaleansinisistä välikatosta ja väliovista.

Vasemmalla on ensiavun käytävätilaa ja oikealla odotusaula.

5.5.9 B-osan 2. kerros

B-osan toisessa kerroksessa toimivat lääkärien ja hoitajien vastaanotot, aikuisterveydenhuolto,

muistihoitaja sekä ryhmäliikuntatila. Toinen kerros on rakennettu vuonna 1997 eikä tiloissa ole

tehty muutoksia tilajaon tai käyttötarkoitusten suhteen.

Vasemmalla on B-osan toisen kerroksen odotusaula ja oikealla käytävätilaa.
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5.5.10 Vuodeosaston pääsisäänkäynti

Vuodeosasto ja sen pääsisäänkäynti ovat valmistuneet vuonna 1983. Pääsisäänkäynnin yhteydessä

on pieni kahvila ja kioski. Kioskia on laajennettu kahvilan puolelle vuonna 2003. Tuulikaapin vaa-

leanruskeat metalliovet ovat alkuperäiset.

Vasemmalla on kahvio ja oikealla pääsisäänkäynnin tuulikaappi.

5.5.11 Vuodeosasto

Vuodeosasto on rakennettu vuonna 1983. Vuodeosaston saneeraus on toteutettu vuonna 2003.

Saneerauksen yhteydessä osa neljän hengen huoneista muutettiin kahden hengen huoneiksi ja

huoneiden wc-tiloissa tehtiin muutoksia. Keittiön saneeraus on toteutettu vuonna 1997.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen pohjakaavat ovat miltei identtiset. Kussakin kerroksessa potilas-

huoneet sijoittuvat rakennusosan seinustoille. Kaksoiskeskikäytävän välisellä alueella on kansliat,

peseytymistilat ja toimistohuoneet. Länsiseinustalla on päivähuoneet ja koilliskulmauksessa on

vuodehuolto. Ensimmäisen kerroksen eteläosassa on keittiö ja ruokailutila.

Vasemmalla on ensimmäisen kerroksen potilashuone ja oikealla käytävätilaa.

5.5.12 Kellaritilat

Rakennuksen A- ja C-osiin kuuluvat kellarikerrokset. A-osan kellarikerroksessa on henkilökunnan

pukuhuoneet, neuvottelutila sekä teknisiä- ja varastotiloja. Kerroksen pohjoisosa on rakennettu

vuonna 2003. Tilajaossa ei ole tehty muutoksia ja tilat ovat säilyneet alkuperäisessä käytössä.

Pintamateriaaleja ja väliovia on uusittu.

Vasemmalla on A-osan kellarikerroksen käytävätila ja oikealla neuvottelutila.
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B-osan kellarikerroksessa on apuvälinevarasto, omahoitotarvikejakelu, toimintaterapia, toimisto-

huoneita, henkilökunnan pukuhuoneet, kappeli, sekä teknisiä- ja varastotiloja. Tiloja on saneerattu

ja tehty väliseinämuutoksia vuosina 1986, 1993 ja 2003. Alkuperäisessä käytössä ovat säilyneet

muun muassa keskusvarasto, kappeli, kokoushuone sekä arkisto.

Vasemmalla on B-osan kellarikerroksen käytävätilaa ja oikealla kappeli.

5.5.13 Porrashuoneet

A-osassa on kaksi porrashuonetta rakennusosan eteläpäässä sekä keskiosassa. Porrashuoneet on

rakennettu vuonna 1979. B-osan porrashuone lähtee pääaulasta ja se on rakennettu toisen ker-

roksen rakentamisen myötä vuonna 1997. C-osan kaksi porrashuonetta ovat alkuperäisiä vuodelta

1983. Kaikissa porrashuoneissa, rakentamisajankohdasta riippumatta, on alkuperäiset metalliset

pinnakaiteet ja muovipäällysteinen käsijohde. Portaat ovat mosaiikkibetonia ja tasanteissa on muo-

vimatto.

Vasemmalla on A-osan eteläpäädyn porrashuone, keskellä A-osan keskiporrashuone ja oikealla C-osan
eteläisempi porrashuoneista.

5.6 Pintamateriaalit

Terveysasemarakennuksen lattian pintamateriaalina on käytetty erityyppisiä vaaleita muovimat-

toja. Hammashoitolan, vuodeosaston, ensiavun ja pääaulan muovimatossa on käytetty vaalean

pinnan lisäksi sinistä tai vihreää korostusväriä. Osassa tiloja muovimatto on nostettu osin seinälle

noin 10 cm korkeuteen.

Suurin osa huonetilojen seinistä on tasoitettuja ja valkoisiksi maalattuja tiili- ja betoniseiniä.

Osassa käytävätiloja seinien alaosa on maalattu korostusvärillä; vaaleansinisellä tai -vihreällä.

Sisätiloissa pääosin toimenpide- ja toimistohuoneissa näkyvissä betoniset väli- ja yläpohjat, jotka

on tasoitettu ja maalattu valkoisiksi. Käytä- ja odotustiloissa on alaslasketut katot, jotka ovat pää-

osin reikälevyä. Osassa tiloja katto on joko vihreäksi tai siniseksi maalattu.

Tuulikaappeihin ja porraskäytäviin liittyvät ja osastojen väliset palo-ovet ovat teräs- ja lasiraken-

teisia ja pääosin alkuperäisiä.
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5.7 Arvot ja säilyneisyys

5.7.1 Säilyneisyys

Terveysasemaa on laajennettu vuosina 1983, 1986, 1997 ja 2003. Vuonna 1983 toteutettiin C-

osan rakentaminen, vuonna 1986 tehtiin B-osan laajennus pohjoiseen, vuonna 1997 rakennettiin

B-osaan toinen kerros ja vuonna 2003 tehtiin A- ja C-osien laajennukset pohjoiseen. Terveysase-

man etupiha on säilynyt lähes muuttumattomana. Ainoastaan pysäköintialuetta on hieman laajen-

nettu itään ja pensasistutusten määrää on karsittu. Rakennuksen länsipuoleinen pysäköintialue on

laajentunut huomattavasti alkuperäisestä.

Rakennuksen perushahmo ja ulkoarkkitehtuuri on säilynyt hyvin ja se on säilynyt lähes alkuperäi-

senä. Suurin osa julkisivumateriaaleista on alkuperäisiä. Tehdyt laajennusosat on liitetty vanhaan

osaan luontevasti ja vanhan osan materiaaleja ja värimaailmaa noudattaen.

Sisätiloissa on tehty vuosien saatossa useita saneerauksia ja väliseinien muutoksia. Pintamateri-

aaleja sekä toimisto- ja toimenpidehuoneiden väliovia on uusittu. Pääosin tilojen käyttötarkoitukset

ovat kuitenkin säilyneet alkuperäisinä. Parhaiten alkuperäisinä ovat säilyneet neuvolan ja ham-

mashoitolan tilat, porrashuoneet sekä kellarikerrokset. Tuulikaappien ja osastojen väliset ovet ovat

pääosin alkuperäisiä. Muutostöistä huolimatta sisätilat ovat säilyneet kokonaisuutena hyvin.

5.7.2 Rakennustaiteelliset arvot

Rakennuksen vanhimmat osat (1979 ja 1983) on suunnitellut Arkkitehtuuritoimisto Pauli Halonen.

Halonen on suunnitellut muun muassa Vantaalla Hakunilan kirkon (1976) sekä Tikkurilan kirkon

korjaus- ja muutostyön (1979-1980). Halosen tuotanto tai Halonen henkilönä ei ole laajasti tun-

nettua.

Rakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä rakentamista ja tyyliä.

5.7.3 Historialliset arvot

Terveysaseman toteuttaminen sijoittuu ajankohtaan, jolloin Salpakankaan rakentuminen Hollolan

kuntakeskukseksi oli juuri lähtenyt nousuun. Samoihin aikoihin terveysaseman kanssa valmistuivat

muun muassa Ristolan toimistorakennus (1975), kunnanvirasto (1978) sekä Terveystien varrelta

nyt jo puretut liikuntahalli (1977) ja Salpakankaan yläkoulu (1977). Rakennus on säilynyt alkupe-

räisessä käytössä ja rakennuksella on siten paikallisesti merkittävää ja sosiaalihistoriallista arvoa.

5.7.4 Kaupunkikuvalliset arvot

Viimeisten vuosien aikana voimakkaan muutoksen alla ollut Terveystie, on ollut yhtenäinen ja se

on syntynyt lyhyen ajan kuluessa. Sen varrelle on keskittynyt kunnan palvelurakennuksia ja Paavo

Ristolan toimistorakennus yksityisenä toimistorakennuksena on sijainnut sen läntisessä päädyssä

Terveystien ja Tiilijärventien kulmassa. Terveystietä ajaessa terveysasemarakennus jää tontin

pohjoisosaan laajan pysäköintialueen taakse. Rakennuksella ei enää ole erityisiä kaupunkikuvallisia

arvoja. Aikaisemmin toimistorakennus, terveysasema, uimahalli, liikuntahalli ja koulu muodostivat

Terveystien varrella yhtenäisen kokonaisuuden, joka on kuitenkin rikkoutunut liikuntahallin ja kou-

lun purkamisen myötä.
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SIMULOINTIEN PERUSTEET

• Toimivuustarkastelut tehtiin Synchro/SimTraffic
ohjelmalla. 

• Simuloinneissa tutkittiin uuden maankäytön 
tuottaman ajoneuvoliikenteen vaikutuksia 
Tiilijärventien ja Terveystien liittymään aamu-
(AHT) ja iltahuipputunnin (IHT) 
liikennemäärillä nykytilanteessa ja 
ennustevuonna 2040

• Tutkittiin 8 erilaista tilannetta

• AHT ja IHT nykytilanne 

• AHT ja IHT nykytilanne uudella maankäytöllä

• AHT ja IHT 2040 ilman uutta maankäyttöä 

• AHT ja IHT 2040 uudella maankäytöllä

• Toimivuustarkasteluissa esitetyt 
palvelutasoluokat perustuvat valo-
ohjaamattomissa liittymissä HCM2010 ja 
valo-ohjatuissa liittymissä Tasoliittymät-
ohjeeseen 



LIIKENNE-ENNUSTE

• Liikenne-ennusteet pohjautuvat aamu ja iltahuipputunnin liikennelaskentoihin

• Laskennat suoritettiin torstaina 28.6.2018

• Laskenta-ajanjaksot olivat klo 7-9 ja 15-17

• Laskennoista tunnistettiin jokaisen suunnan kysyntähuiput

• Myös jalankulkijat ja pyöräilijät laskettiin ajoneuvoliikenteen ohessa. 

• Raskaan liikenteen osuus on arviolta noin 2-3 % keskimääräisestä 
arkivuorokausiliikenteestä.



LIIKENNE-ENNUSTE

• Uuden maankäytön tuottamat liikennemäärät perustuvat Liikennetarpeen arviointi 
maankäytön suunnittelussa –oppaaseen.

• Hyvinvointiasema tuottaa noin 515 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa ja Seniorikortteli 110 
ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa

• Liikennetuotoksen suuntautuminen perustuu liikennelaskennoissa havaittuihin suuntautumisiin.

• Vanhan terveysaseman nykyinen liikenne on huomioitu uuden maankäytön 
liikennemäärän lisäyksessä (mm. entisellä parkkialueella ollut kaksi liittymää 
Terveystielle)

• Ennustevuoteen 2040 mennessä muun liikenteen on oletettu kasvavan 20 %.

• seudullisesti tarkastellen Lahden eteläisen ohikulkutien avaaminen vähentää liikennemäärien 
kasvupainetta alemmalla verkolla



MUUTA HUOMIOITAVAA ENNUSTEESTA

• Terveyskeskuksen, hyvinvointiaseman ja seniorikortteliin tehtävät matkat ajoittuvat 
oletettavasti eriaikaan kuin muun liikenteen kysyntähuippu (tavallisesti klo 7-8 ja 16-17 
välillä)

• Klo 06-07:30 välillä saapuu suurin osa työntekijöistä

• Klo 07:45-15:30 asiakkaat saapuva terveyskeskukseen, aamulla kysyntä korkeampi kuin 
iltapäivällä (päivystys)

• Klo 14-17 työntekijät poistuvat

• Klo 16 terveysasema suljetaan, lähes kaikki asiakkaat poistuneet

• Seniorikorttelissa vierailijat ajoittuvat tasaisesti pitkin päivää
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LIIKENNEMÄÄRÄT 2040
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AHT JA IHT 2018 ILMAN UUTTA MAANKÄYTTÖÄ

• Jononpituudet maksimissaan aamuhuipputuntina 10 m ja iltahuipputuntina 15 m Terveystiellä ja 20m Tiilijärventiellä.

• Viivytykset kaikilla tulosuunnilla <10s, liittymien palvelutasot A (erinomainen)

• Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa minimimittaisilla vasemmalle kääntymiskaistoilla
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AHT JA IHT 2018 UUDELLA MAANKÄYTÖLLÄ

• Jononpituudet maksimissaan aamuhuipputuntina 15 m ja iltahuipputuntina 15 m Terveystiellä ja 20m Tiilijärventiellä.

• Viivytykset kaikilla tulosuunnilla <10s, liittymien palvelutasot A (erinomainen)

• Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa minimimittaisilla vasemmalle kääntymiskaistoilla
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AHT 
Jononpituudet



AHT JA IHT 2040 ILMAN UUTTA MAANKÄYTTÖÄ

• Jononpituudet maksimissaan aamuhuipputuntina 10 m ja iltahuipputuntina 15 m Terveystiellä ja 25m Tiilijärventiellä.

• Viivytykset kaikilla tulosuunnilla <10s, liittymien palvelutasot A (erinomainen)

• Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa minimimittaisilla vasemmalle kääntymiskaistoilla
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AHT JA IHT 2040 UUDELLA MAANKÄYTÖLLÄ

• Jononpituudet maksimissaan aamuhuipputuntina 15 m Terveystiellä ja iltahuipputuntina 20 m Terveystiellä ja 25m Tiilijärventiellä.

• Viivytykset kaikilla tulosuunnilla <10s, liittymien palvelutasot A (erinomainen)

• Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa minimimittaisilla vasemmalle kääntymiskaistoilla
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JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄYHTEYDET



YHTEYDET HYVINVOINTIASEMALLE JA SENIORIKORTTELIIN

• Jalankulku- ja pyöräily-yhteydet ovat Hyvinvointiasemalle ja Seniorikortteliin ovat 
nykyisellään hyvät. 

• Terveystiellä uimahallin kohdalla oleva alikulku parantaa jalankulkijoiden ja 
pyöräilijöiden turvallisuutta etenkin keskustan alueelta saavuttaessa.

• Bussipysäkit jäävät uuden Hyvinvointiaseman myötä kauemmaksi kuin 
Terveyskeskuksen aikana. Lähimmät pysäkit sijaitsevat noin 200 m päässä Huoltotien 
liittymästä.

• Suositellaan tarkasteluja bussipysäkkiparin siirtämisestä lähemmäs hyvinvointiaseman 
palveluita.

• Vaihtoehtona suunnitella hyvinvointiaseman eteen kääntötila, jota voitaisiin käyttää tarvittaessa 
seutulinjojen tai palvelulinjojen bussipysäkkinä.



YHTEENVETO

• Uuden maankäytön liikenteelliset vaikutukset ovat hyvin vähäisiä nykytilanteeseen. Uusi 
hyvinvointiasema tulee olemaan pienempi kuin nykyinen terveyskeskus. Seniorikorttelin 
liikennetuotos on hyvin vähäinen.

• Lisäksi terveyskeskukseen, hyvinvointiasemalle ja seniorikortteliin tehtävät matkat ajoittuvat 
tavallisesti eri aikaan kuin muun ohikulkevan liikenteen huipputunti.

• Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa minimimittaisilla vasemmalle kääntymiskaistoilla 
(Terveystie ja Tiilijärventie), jolloin peräänajojen riski vähenee.

• Bussipysäkkien sijainnit jäävät hyvinvointiaseman myötä kauemmas terveyspalveluista.

• Suositellaan jatkosuunnittelua pysäkkiparin lisäämisestä lähemmäs hyvinvointiasemaa.
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1. YLEISTÄ

Hollolan kuntakeskuksessa Terveystien varressa on käynnissä asemakaavan muutos korttelissa
221. Kaavan tavoitteena on muuttaa nykyisten toimistorakennuksen ja terveyskeskuksen tont-
tien käyttötarkoitus.

Kuva 1. Ote ajantasa-asemakaavasta

Osoitteeseen Terveystie 2 suunnitellaan kunnan uutta hyvinvointiasemaa, joka korvaa naapuri-
kiinteistöllä olevan vanhan terveyskeskuksen. Kaavaluonnoksessa korttelialueelle on osoitettu ra-
kennusoikeutta 6200 k-m2. Osoitteeseen Terveystie 4 suunnitellaan uutta seniorikorttelia, johon
sijoittuu palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluja (rak. oikeustavoite 5000 k-m2) sekä 2000
k-m2 normaalia asumista.
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Kuva 2. Tontinkäyttösuunnitelma

Tämän työn tarkoituksena on selvittää melumallinnuksella katuliikenteen aiheuttamat melutasot
kohteina olevien kortteleiden alueilla ja tarvittaessa kartoittaa kohteiden meluntorjuntatarpeet
sekä antaa tarvittavat melua koskevat suositukset jatkosuunnitteluun.

Työ on tehty Hollolan kunnan toimeksiannosta, josta yhteyshenkilönä on ollut hankekaavoittaja
Henna Kurosawa. Meluselvityksen laadinnasta on Rambollissa vastannut projektipäällikkö
ins.(AMK) Janne Ristolainen.

2. SELVITYKSEN TOTEUTUS

2.1 Laskentaohjelma- ja mallit

Melulaskennat on tehty 3D – maastomallin huomioivalla SoundPLAN 8.0 – laskentaohjelmistolla,

pohjoismaista tieliikennemelun laskentamallia (RTN 1996) käyttäen.

3D-laskentamalli ottaa huomioon etäisyysvaimenemisen, ilman ääniabsorption, maastonmuodot,

esteet, heijastukset sekä maanpinnan absorptio-ominaisuudet. Laskentamallissa on oletuksena

ns. vähän ääntä vaimentavat olosuhteet, eli lievä myötätuuli melulähteestä laskentapisteeseen

päin. Laskentatulosteissa olevat meluvyöhykkeet eivät siis esiinny yhtä laajoina samanaikaisesti,

vaan ainoastaan laskentaoletuksen mukaisessa myötätuulitilanteessa.

Tieliikennemelun laskentamallin tarkkuus on alle 500 metrin etäisyyksillä noin ±2 dB.

Taulukko 1. Laskentaparametrit

Laskentaverkko laskentapisteiden väli 5 metriä

Laskentakorkeus 2 metriä maanpinnasta

Laskentaetäisyys 1000 metriä laskentapisteestä

Heijastukset/absorptio rakennukset ja tien pinnat, absorptiokerroin 0 (kova)

muut pinnat, absorptiokerroin 1 (pehmeä)

Heijastusten lukumäärä 1

Laskettavat melusuureet Päiväajan keskiäänitaso LAeq 7-22, dB

Yöajan keskiäänitaso LAeq 22-7, dB
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2.2 Maastomallin lähtötiedot

Maastomalli luotiin Maanmittauslaitoksen Korkeusmalli 2 m -pistepilviaineistosta. Mallissa huomi-

oitiin sekä nykyiset rakennukset että suunnitellut Hyvinvointiaseman ja Seniorikorttelin raken-

nukset (tontin käyttösuunnitelma 12.8.2018, luonnos, Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy).

2.3 Liikennelähtötiedot

Melulähteenä huomioitiin Terveystie, Tiilijärventie ja Huoltotie.

Liikenteen määrä- ja ominaisuustiedot saatiin asemakaavaa varten laaditusta liikenteen toimi-

vuustarkastelusta (Ramboll 4.9.2018).

Kuvassa 3 on esitetty melumallinnuksessa käytetyt liikennemäärät. Liikenteen toimivuustarkaste-

lun mukaan raskaan liikenteen osuus on arviolta noin 2-3 % keskimääräisestä arkivuorokausilii-

kenteestä, melulaskennat on tehty 3 % raskaan liikenteen osuudella. Työssä on oletettu, että 90

% tieliikennesuoritteesta tapahtuu aikavälillä klo 07 – 22. Nopeusrajoitus tarkastelualueella on

Tiilijärventien, Terveystien ja Huoltotien osalta 40 km/h.

Kuva 3. Tieliikennemäärät

3. SOVELLETTAVAT OHJEARVOT

Melun ohjearvoina käytetään Valtioneuvoston päätöksen (VNp 993/92) mukaisia ohjearvoja, ja

ne on esitetty taulukossa 3.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskiäänitasoa koko ohjearvon aikavälillä. Siten lyhytaikaiset oh-

jearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylit-

tymistä, mikäli aikaväli sisältää myös hiljaisempia ajanjaksoja.
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Taulukko 2. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu keskiäänitaso (ekvi-

valenttitaso), LAeq, enintään

Päivällä

klo 7-22

Yöllä

klo 22-7

ULKONA

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja

niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitoksia

palvelevat alueet

55 dB 45/50 dB1) 2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistys-

alueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet
45 dB 40 dB3)

SISÄLLÄ

Asuin-, potilas- ja majoitus-

huoneet
35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneet 45 dB -

1)Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.

2)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa.

3)Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnoin-

tiin yöllä.

Parvekkeiden osalta sovelletaan ulkoalueille annettuja ohjearvoja ja melutasoja arvioitaessa voi-

daan ottaa huomioon mahdollisesti käytettävän lasituksen aiheuttama vaimennus (Uudenmaan

ELY-keskus, ”Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnittelussa”, OPAS 02/2013).

Uudenmaan ELY-keskuksen oppaassa (02/2013) ”Melun- ja tärinäntorjunta maankäytön suunnit-

telussa” esitetään uuden asuinalueen määritelmä seuraavasti: Uudella alueella tarkoitetaan pää-
sääntöisesti vähintään korttelin kokoista aluetta, jolla on ennestään hyvin vähän tai ei lainkaan
asuinrakennuksia, jolle luodaan uutta infrastruktuuria ja jolla laajennetaan kaavoitettua aluetta
tai luodaan uutta. Tulkintaan vaikuttaa lisäksi alueen sijainti muihin alueisiin nähden.

Osa korttelin 221 tonteista on ajantasaisessa kaavassa varattu terveyskeskuskäyttöön, nyt kaa-

vamuutoksen tarkoituksena on varata kaavamuutosalue hoitolaitosta (tai vastaavaa) sekä asu-

mista palvelevaan käyttöön. Edellä mainitut alueiden nykyiset ja suunnitellun käyttötarkoitukset

sekä suunnittelualueen sijainti suhteessa muuhun maankäyttöön huomioiden, voidaan yöaikana

tarkastelualueilla soveltaa ohjearvoa LAeq 22-7 50 dB.

4. MELULASKENTOJEN TULOKSET

Laskennat on tehty ohjearvomäärittelyn mukaisesti keskiäänitasoina päiväajalle (klo 7-22) ja yö-

ajalle (klo 22-7). Liitekuvissa melutason vaihtelu on esitetty 5 dB välein vaihtuvin meluvyöhyk-

kein. Esimerkiksi 55 - 60 dB melualue on kartoissa esitetty oranssilla värillä ja 50 – 55 dB melu-

alue tumman vihreällä.

Liitteessä 1 on esitetty päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) nykyisellä liikenteellä ja nykyisellä ra-

kennuskannalla ja liitteessä 2 vastaava yöajan keskiäänitaso (LAeq 22-7). Nykyinen toimistoraken-

nus on päiväajan 55 dB ylittävällä melualueella, mutta melualue ulottuu terveyskeskuksen ra-

kennukselle saakka vain sen lounaiskulman osalta. Yöajan 50 dB meluvyöhyke ulottuu juuri ter-

veyskeskuksen rakennukselle sen lounaiskulmassa.

Liitteessä 3 on esitetty päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) ennusteliikenteellä seniorikorttelin to-

teuduttua ja liitteessä 4 vastaava yöajan keskiäänitaso (LAeq 22-7). Tontin käyttösuunnitelmassa ei

ole osoitettu oleskelualueita niille Hyvinvointikeskuksen tai Seniorikorttelin tonttien osille, joissa

päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB. Päiväajan 55 dB meluvyöhyke ulottuu kortteleissa lähinnä

Seniorikorttelin ja Hyvinvointiaseman asiakas- ja asukasliikenteelle, pysäköintiin ja huoltoliiken-

teelle varatuille alueille.
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Rakennusten ääneneristävyysvaatimukset määräytyvät julkisivuun kohdistuvan keskiäänitason ja

Valtioneuvoston päätöksen 993/1992 mukaisten sisämelun ohjearvojen erotuksena (hoito- ja po-

tilashuoneissa sekä asuinhuoneissa 35 dB päivällä ja 30 dB yöllä). Tieliikennemelu on yöllä 7-8

dB alhaisempi kuin päivällä, johtuen liikenteen tavanomaisesta ajallisesta jakautumisesta. Tämän

vuoksi julkisivun ääneneristävyyden kannalta mitoittavaksi määräytyy päiväajan melutaso, koska

päivä- ja yöajan ohjearvojen erotus on vastaavasti 5 dB.

Päiväajan keskiäänitaso Sekä Hyvinvointiaseman että Seniorikorttelin rakennusten julkisivuilla on

suurimmaksi osin alle 55 dB. Ainoastaan Terveystietä ja Tiilijärventietä lähinnä olevien rakennus-

ten osien kohdalla julkisivuun kohdistuu suurimmillaan noin 55 dB melutaso. Jotta asunnossa tai

potilashuoneessa sisällä alitetaan päiväajan ohjearvo 35 dB, tulisi julkisivun ääneneristävyyden

olla (55 dB – 35 dB =) 20 dB. Laskentatulokseen voidaan varmuuden vuoksi lisätä melumallin-

nuslaskennan menetelmätarkkuus ±2 dB, jolloin ääneneristävyystasoksi tulisi korkeimmillaan 22

dB.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOSTEN TULKINTA

Hollolan kuntakeskuksessa Terveystien varressa on käynnissä asemakaavan muutos korttelissa
221. Kaavan tavoitteena on muuttaa nykyisten toimistorakennuksen ja terveyskeskuksen tont-
tien käyttötarkoitus.  Osoitteeseen Terveystie 2 suunnitellaan kunnan uutta hyvinvointiasemaa,
joka korvaa naapurikiinteistöllä olevan vanhan terveyskeskuksen. Kaavaluonnoksessa korttelialu-
eelle on osoitettu rakennusoikeutta 6200 k-m2. Osoitteeseen Terveystie 4 suunnitellaan uutta
seniorikorttelia, johon sijoittuu palveluasumista sekä siihen liittyviä palveluja (rak. oikeustavoite
5000 k-m2) sekä 2000 k-m2 normaalia asumista. Tässä selvityksessä laskettiin katuliikenteen
aiheuttamat keskiäänitasot tarkastelualueilla nyky- ja ennusteliikennemäärillä.

Koska tarkastelualueilla voidaan soveltaa yöaikana ohjearvoa 50 dB, on päiväajan melu mitoitta-

va tekijä. Päiväajan ohjearvon mukainen 55 dB melualue ulottuu laajemmalle kuin yöajan oh-

jearvon 50 dB mukainen melualue.

Tontin käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu oleskelualueita niille Hyvinvointikeskuksen tai Se-

niorikorttelin tonttien osille, joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 55 dB. Päiväajan 55 dB melu-

vyöhyke ulottuu kortteleissa lähinnä Seniorikorttelin ja Hyvinvointiaseman asiakas- ja asukaslii-

kenteelle, pysäköintiin ja huoltoliikenteelle varatuille alueille.

Päiväajan keskiäänitaso Sekä Hyvinvointiaseman että Seniorikorttelin rakennusten julkisivuilla on

suurimmaksi osin alle 55 dB. Ainoastaan Terveystietä ja Tiilijärventietä lähinnä olevien rakennus-

ten osien kohdalla julkisivuun kohdistuu suurimmillaan noin 55 dB melutaso, jolloin tarvittava

ääneneristävyystaso (äänitasoero) olisi korkeimmillaan 22 dB. Tämä on saavutettavissa nykyisin

tavanomaisilla asuntorakennuksen rakenteilla, joten erillinen kaavamääräys julkisivujen ääne-

neristävyydestä ei ole tarpeen.

Parvekkeet tulee suojata melulta, jos niihin kohdistuva päiväajan keskiäänitaso (LAeq 7-22) ylittää

55 dB. Melusuojaukseen voidaan käyttää parvekelasituksia, jotka yleensä alentavat parvekkeelle

tulevaa melua enimmillään noin 10 dB. Uudenmaan ELY-keskuksen julkaisussa ”Melun- ja tä-

rinäntorjunta maankäytön suunnittelussa, OPAS 02/2013” ohjeistetaan, että parvekkeita ei tulisi

sijoittaa julkisivuille joissa päiväajan keskiäänitaso ylittää 65 dB (oletus lasituksen vaimennusky-

vystä on 10 dB). Seniorikorttelin tontin käyttösuunnitelmassa ei ole osoitettu parvekkeita lähinnä

Terveystietä olevan rakennuksen päätyyn, jossa päiväajan melutaso saattaa ylittää 55 dB. Mikäli

parvekkeita osoitettaisiin ko. päätyyn, suositellaan mahdolliset parvekkeet toteutettavan lasitet-

tuina.

Mikäli suunnitteluperusteet muuttuvat, tulee tämä selvitys harkinnan mukaan päivittää.
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Lahdessa 23. lokakuu 2018

RAMBOLL FINLAND OY

Janne Ristolainen Arttu Ruhanen
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