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1. JOHDANTO 

Kalliolan ja Paimelan alueille laaditaan osayleiskaava, jonka vireille tulosta kunnanvaltuusto päätti 

17.6.2019. Alue rajautuu pohjoisessa osin Asikkalan kunnan rajaan ja idässä osin Lahden kaupun-

gin rajaan. Etelässä aluerajaus mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Ve-

sijärven rantavyöhykkeeseen. Kaava-alue on noin 22 neliökilometrin suuruinen. Kaavaan merki-

tään asuinrakennuspaikat, joihin voidaan myöntää rakennuslupa suoraan kaavan perusteella. Tär-

keää on, että alueen maisema ja tyypillinen kylämäinen luonne säilyy. 

Tämän maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksen tarkoituksena on tuottaa osayleiskaavaa varten 

tietoa suunnittelualueen maiseman ja kulttuuriympäristön ominais- ja erityispiirteistä sekä arvoista 

kaavasuunnittelun tueksi. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut Ramboll. 

 

1. MAISEMAN YLEISPIIRTEET 

1.1 Maisemamaakunta 

Selvitysalue sijoittuu maisemallisessa maakuntajaossa Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaa-

kuntaan ja tarkemmin Päijänteen seudun eteläosaan. Päijänteen seutuun kuuluvat Asikkala ja 

Sysmä sekä osa Lahdesta Hollolasta, Padasjoesta ja Heinolasta. Se on Hämeen viljely- ja järvimaan 

ja Itäisen Järvi-Suomen vaihettumisvyöhykettä. Suomen toiseksi suurin järvi Päijänne hallitsee 

seutuaan keskusakselina. 

1.2 Maisematyyppi 

Valtakunnallista maisemamaakuntajakoa on täydennetty määrittelemällä Päijät-Hämeen alueelle 

13 maakunnallista maisematyyppiä. Selvitysalue edustaa Vesijärven laakson maisematyyppiä. Mai-

sematyypin ranta-alueet ovat savivaltaisia, tasaisia ja alavia peltomaisemia. Ranta-alueita reunus-

tavat selänteet, joissa vuorottelevat sekametsät ja kumpuilevat selänteet. Alueella on asuttu jo 

kivikaudella silloisen Muinais-Päijänteen rannoilla. Hämeen vanhin pysyvin asutus keskittyi Vesi-

järven rannoille. Vesijärven rannoilla sijaitsee useita kartanoita. 

 
Kuva 1-1 Maakunnalliset maisematyypit (Aarrevaara ym. 2006). 
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2. MAISEMARAKENNE 

2.1 Topografia 

Selvitysalue on maanpinnan muodoiltaan melko alavaa ja loivasti kumpuilevaa. Selvitysalueen ala-

vimmat alueet sijoittuvat lännessä lähelle Vesijärven rantaa (alin korkeustaso 85 m mpy), pohjoi-

sessa Myllyojan laaksoon (83 - 85 m mpy) sekä selvitysalueen eteläosassa Haritunjoen laaksoon 

(82 m mpy). Selvitysalueen maanpinta on korkeimmillaan alueen itäosassa, jossa Haritunjoen itä-

puolella lounas-koillis -suuntainen selännealue kohoaa korkeimmillaan 160 m mpy tasolle Suden-

pesänmäellä. Selvitysalueen keskiosassa Vesijärven laaksoon ja jokilaaksoihin rajautuva kumpui-

leva selännealue nousee korkeustasoille 130 – 140 m mpy. 

Selvitysalueen maisemassa selvästi erottuva Paimelanvuori kaava-alueen pohjoisosassa nousee 

korkeimmillaan korkeustasolle 141 m mpy. Paimelanvuori on tyypillinen, suhteellisen terävähar-

jainen ja kapea pitkittäisharjumuodostuma. Muodostuma on noin 1,5 kilometriä pitkä ja 100-

200metriä leveä selänne. Korkeutta harjulla on noin 20-50 metriä. Paimelanvuori edustaa tyypil-

tään Hollolan alueella harvinaista teräväharjaista harjutyyppiä, joten sitä voidaan pitää alueellisesti 

jokseenkin merkittävänä. (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy 1993). 

 

 
Kuva 2-1 Paimelanvuoren entinen soranottoalue harjun eteläpäässä. 

 
Kuva 2-2 Selvitysalueen topografia. 
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2.2 Maa- ja kallioperä 

Selvitysalueen kallioperä on suurimmilta osin mikrokliinigraniittia. Alueen pohjois- ja eteläosissa 

on kvartsi- ja granodioriittia. Pohjois- ja itäosissa kallioperä on kiillegneissiä, lisäksi idässä on ka-

pealla alueella mafista vulkaniittia. 

 
Kuva 2-3 Selvitysalueen kallioperä. 

 

Selvitysalueen maaperässä on laajalti savea. Eteläosassa alavilla alueilla on myös saraturvetta.  

Alavimmilta savialueilta nousee enimmäkseen moreeni- ja kalliomäkiä. Laajimmillaan lajittuneita 

maa-aineksia on kaava-alueen pohjoisosassa, jossa Paimelanvuoren harjulla on hiekkaa, hietaa ja 

hiesua. Selvitysalueen itäosan selänteellä on moreenin ja kallion lisäksi hiekka- ja hieta-alueita. 

Paikoin muuallakin selvitysalueella on pienempialaisia hiekka- ja hieta-alueita. 

 
Kuva 2-4 Selvitysalueen maaperä. 
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2.3 Pintavedet 

Selvitysalueen länsipuolella sijaitsee Vesijärven pohjoisosan Paimelanlahti. Muita isompia pintave-

siä ovat Myllyoja ja Haritunjoki, jotka laskevat Paimelanlahteen ja Vähäselkään. Alueella on myös 

useita pienempiä puroja, jotka kuuluvat osaksi Haritunjoen sivuhaaroja. Selvitysalueella sijaitsee 

myös muutamia pienempiä lampia, joista muutama on todennäköisesti ihmisen rakentamia. 

Kuva 2-5 Haritunjoen uomaa 

Pitkänsillantien molemmin puolin 

 

Kuva 2-6 Selvitysalueen pintavesialueet.  
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3. MAISEMA-ANALYYSI 

3.1 Maisemarakenteen ja rakennetun ympäristön suhde 

Selvitysalueen maisemarakenne on pääosin alavien viljeltyjen savikoiden, moreenirinteisten met-

säisten kalliomäkien sekä asuinalueiden vaihtelevaa mosaiikkia. Pääosin loivasti kumpuilevat vilje-

lylaaksot ovat laajoja, mutta paikoin selänteiden väleissä on kapeita peltoalueita ja toisaalta pel-

tojen keskellä kohoaa pieniä metsäsaarekkeita muodostaen pienipiirteistä maisemakuvaa. 

Rakentaminen sijoittuu pääosin Vesijärven rannoille. Vanhimmat rakennetut alueet ovat 

Paimelassa Paimelanvuoren harjumuodostelman eteläosan hietapohjaisella rantaharjulla ja Kallio-

lassa rannan läheisyydessä kohoavilla kalliomäillä. Uudempaa rakentamista sijoittuu paikoin van-

hoille pelloille, mutta suurelta osin uusikin rakentaminen sijoittuu peltojen ja metsäisten mäkien 

reunavyöhykkeille. 

Vanha, rantaa seuraileva Paimelantie sijoittuu luontevasti maisemaan. Paimelantietä kuljettaessa 

maisematilat vaihtuvat rytmikkäästi suljetusta rakennetusta ympäristöstä tai metsän reunasta 

avoimeen peltomaisemaan. Paikoin rakennukset sijoittuvat tien välittömään läheisyyteen, paikoin 

laajat peltoaukeat mahdollistavat pitkät näkymät. 

Uudempi, selvitysaluetta etelä-pohjois -suunnassa halkova Vesikansantie (valtatie 24) on linjattu 

suoraviivaisesti maaston alavimpia alueita pitkin. Valtatie on rakennettu pääosin 1950-luvulla ja 

se oli ennen osa valtatietä 4. Vesikansantien ympäristössä selvitysalueen eteläosassa vallitsee sul-

jetumpi, metsäinen maisema ja pohjoisosassa avoimempi laajojen peltoaukeiden maisema. 

 
Kuva 3-1 Paimelantie Kalliolassa Simolan kohdalla. 

 

3.2 Miljöötyypit 

Maisema-analyysikartalle (Kuva 3-13) on rakennettu ympäristö tyypitelty karkeasti neljään luok-

kaan. Analyysissä luokittelun ulkopuolelle jää osa rakennuksista, jotka edustavat tyypillistä maa-

seudun haja-asutusrakennetta. 

Vanhin rakennuskanta selvitysalueella sijoittuu maatilojen talouskeskuksiin. Maatilojen talouskes-

kusten vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta, mutta useimmat tilojen päärakennukset 

on rakennettu 1900-luvun alkupuolella. Maatilan talouskeskus sijoittuu usein laajan peltoalueen 

laitaan tai omaksi saarekkeeksi peltojen keskelle. Analyysikartalle on merkitty maisemassa omina 

kokonaisuuksinaan erottuvat maatilojen talouskeskukset, maatilarakennuksia voi sijoittua myös 

muualle selvitysalueella. 



MAISEMA- JA KULTTUURIYMPÄRISTÖSELVITYS 

KALLIOLAN-PAIMELAN OYK 

 

 

 

9 

 

 
Kuva 3-2 Maatilan talouskeskus pellon ja metsän laidassa. 

 

Rantavyöhykkeen miljöötyyppi sijoittuu pääosin selvitysalueen ulkopuolelle, järven ja Paimelantien 

väliselle kapealle vyöhykkeelle. Rakennuskanta on peräisin pääosin 1920-1960 -luvuilta, mutta 

uudempia, 2000-luvun rakennuksia on myös useita. Ranta on tiiviisti rakennettu ja pihojen kasvil-

lisuus on usein rehevää. 

 
Kuva 3-3 Rantarakentamista ja näkymä järvelle Paimelantieltä. 

 

Kylämäiseksi pientaloalueeksi on nimetty miljöötyyppi, jossa rakentaminen sijoittuu usein melko 

tiiviisti maantieltä risteävän sivutien varteen. Rakennuskanta on pääosin 1900-luvun lopun vuosi-

kymmeniltä. Alueilla on rakennuksia useilta eri vuosikymmeniltä. Pientaloalueet sijoittuvat usein 

metsäisen selänteen rinteelle rajautuen avoimeen viljelymaisemaan. Iso-Seppälän tilan läheisyy-

dessä on muista pientaloalueista poikkeava vanhalle pellolle rakennettu asuinalue (Kyllikintie). 
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Kuva 3-4 Koivurinne Paimelassa on selvitysalueelle tyypillinen melko tiivis pientaloalue. 

 

Söyrilän pelloille 1980- ja 1990-luvun lopulla rakentunut pientaloalue poikkeaa selvitysalueen 

muusta rakennetusta ympäristöstä, joten se on tyypitelty tiiviiksi pientaloalueeksi yhdessä siihen 

liittyvän tiiviisti rakennetun Paimelantien itäpuolen kanssa. Paimelantien länsipuolen pellolle ra-

kentuneet talot ovat ikärakenteeltaan lähes saman ikäisiä ja sijoittuvat säännöllisesti katujen var-

teen verrattain pienille tonteille. Alueella on myös muutama rivitalo. Paimelantien itäpuolella pien-

talot sijoittuvat Kivismäen rinteelle ja Haritunjoen rantasavikoille Söyrilän aluetta vapaamuotoi-

semmin, mutta melko tiiviisti. 

 
Kuva 3-5 Söyrilän asuinaluetta. 

 

3.3 Maisemakuva 

Selvitysalueen maisemakuva muodostuu vaihtelevasta viljelymaiseman, rakennetun ympäristön ja 

metsäisten mäkien yhdistelmästä. Vesikansantien länsipuoli on yleispiirteiltään tiiviimmin raken-

nettua ja pienipiirteisempää maisemaa kuin Vesikansantien itäpuoli. Paimelan ja Kalliolan raken-

netun ympäristön selkärankana on vanha rantaa seuraileva maantie, Paimelantie, joka suhteessa 

tienvarsiasutukseen on mittakaavallisesti tasapainoinen. Vesikansantien itäpuolella maisemaa hal-

litsee laajojen peltoaukeiden ja metsäselänteiden vaihtelu. Kylämainen tienvarren rakentaminen 

ja rakentaminen metsäsaarekkeisiin on tyypillistä molemmin puolin valtatietä. 

Vesijärveen kuuluva Paimelanlahti selvitysalueen vieressä on merkittävä maisemakuvan elementti, 

jolle avautuu näkymiä rantaa seurailevalta tieltä sekä joiltakin rinteiltä peltoaukeiden yli.  
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Havu- ja sekametsät hallitsevat metsäalueiden maisemakuvaa. Raittimaisemassa etenkin 

Paimelantien varrella on näyttäviä puukujanteita sekä tietä reunustavia puurivejä, joissa usein 

kasvaa koivua. 

 
Kuva 3-6 Peltojen ja metsäselänteiden suurpiirteistä maisemaa Vesikansantien itäpuolella. 

 
Kuva 3-7 Laidunmaisemaa Paimelassa. 

 
Kuva 3-8 Koivukujanne ja maalaismaisemaa Kalliolassa. 
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Maisemallisesti tärkeät pellot ja niityt on merkitty analyysikarttaan lähinnä laajoille yhtenäisille 

peltoaukeille, joita pitkin maisemassa avautuu tärkeitä näkymiä. Selvitysalueella on paikoin myös 

pienipiirteisempiä peltokuvioita ja laidunalueita, jotka ovat tärkeitä maisemakuvan monipuolistajia. 

Maisemallisesti arvokkaiden peltojen ja niittyjen kriteereinä on myös maankäytön historiallinen 

jatkuvuus sekä kuuluminen maakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyyn kulttuuriympäristöön. 

Selvitysalueella tärkeimmät näkymät avautuvat laajoille peltoaukeille sekä paikoin järvelle, kun 

rantavyöhykkeellä ei ole näkymää peittävää kasvillisuutta tai rakentamista. Analyysissä näkymiä 

on tutkittu pääosin alueella kulkevalta tiestöltä. Tärkeä näkymäpaikka on Paimelanvuorella, josta 

avautuu laaja näkymä Paimelan kyläalueelle sekä Vesijärvelle aina horisontissa siintäviin Lahdessa 

ja Hollolassa sijaitseviin maamerkkeihin asti (hyppyrimäet, Fazerin leipomo, Tiirismaan masto ja 

Messilän laskettelukeskus). 

 
Kuva 3-9 Selvitysalueen avoimin järvinäkymä aukeaa Paimelanlahden pohjoispuolisilta peltoaukeilta. 

 

 
Kuva 3-10 Paimelanvuorelta avautuva näkymä kohti Paimelan kyläkeskustaa ja Paimelanlahtea. 

 

Paimelan kyläkeskuksessa viljelymaisema rajautuu pohjoisessa maisemallisesti näyttävään 

Paimelanvuoreen. Soranotto on muuttanut erityisesti harjun etelärinnettä, jossa on laaja avoin alue 

sekä jyrkkä osittain sorapintainen rinne. Selvitysalueen itäosan maisemassa kalliomäet kohoavat 

paikoin viljelymaisemassa selkeästi erottuviksi selänteiksi, kuten Lintumäki ja Saaringonmäki. Lin-

tumäen laella on masto, joka näkyy paikan maamerkkinä kauas. Pienipiirteisiä maalaismaiseman 

maamerkkejä ovat Paimelan kyläkeskuksen peltoaukean sähkömuuntaja sekä peltoaukean reu-

naan sijoittuva vanha mylly. 
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Kuva 3-11 Paimelan keskeisen peltomaiseman maamerkkeinä vasemmalla taustalla Paimelanvuoren si-

luetti ja peltoaukealla vanha sähkömuuntamo. 

 

Selvitysalueen maisemakuva on säilyttänyt hyvin perinteisen agraarimaiseman luonteen. Merkit-

tävin maiseman vauriopaikka on Paimelanvuoren vanha soranottoalue, joka rajautuu kaava-alueen 

ulkopuolelle. Paikoin uusi rakentaminen sijoittuu avoimeen ympäristöön ja on näin ollen silmiin 

pistävää, mutta piha-alueiden kasvillisuuden kehittyessä uusikin rakentaminen sulautuu paremmin 

vallitsevaan kylämaisemaan. 

3.4 Virkistyskohteet 

Maisema-analyysikartalle on merkitty muutama virkistyskäyttökohde /-alue, joilla on merkitystä 

sekä virkistyskäytön että maiseman kannalta. Selvitysalueen ulkopuolelle sijoittuvat Kalliolan ja 

Paimelan uimarannat, joilla on erityistä virkistyskäyttömerkitystä kesäaikoina, mutta myös talvella 

yleiset rannat tarjoavat kulkuyhteyden järven jäälle. Paimelassa ei ole merkittyjä virkistysreittejä, 

mutta suosittu ulkoilumaasto sijoittuu Paimelanvuoren poluille. Kalliolassa Kivismäellä sijaitsee 

kuntorata, jonka varrelle on rakennettu laavu vuonna 2018. 

Kalliolassa, Vesikansantien länsipuolella Palomäellä on Hanneksen metsä -niminen puulajipuisto. 

Hanneksen muistometsä on säätiöity puulajipuisto, jonne on istutettu 174 merkittyä puuta tai pen-

sasta. VK Simola nimesi metsänsä onnettomuudessa menehtyneen tyttärenpoikansa mukaan. 

Metsä Group toimii Hanneksen metsän kummina ja käyttää sitä esimerkiksi retkeily- ja tutkimus-

kohteena. 

 
Kuva 3-12 Hanneksen metsän opastaulu. 
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Kuva 3-13 Maisema-analyysi. Kartta on selvityksen liitteenä suuremmassa koossa. 
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4. RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HISTORIAA 

4.1 Esihistoriallinen aika 

Kaava-alueella ja sen lähiympäristöstä on löytynyt viitteitä kivikauden (8600-1500 eKr.) ja rauta-

kauden (500 eKr. – 1150/1300 jKr.) asuinpaikoista. Kivikaudella on asuttu pääsääntöisesti veden 

äärellä hiekkapitoisella maalla. Kivikauden asuinpaikoista on harvoin merkkejä maan päällä vaan 

asuinpaikkatulkinnat perustuvat usein kvartsi-iskoslöytöihin, jotka ovat syntyneet kvartsista esi-

neitä työstettäessä. Varhaisin kivikautinen asutus Hollolan alueella keskittyy Luhdanjoen ympäris-

töön, jossa on sijainnut muinaisjärvi. Kivikautisia asuinpaikkoja on runsaasti myös Vesijärven ran-

noilla. 

Rautakaudella asuinpaikat sijaitsivat maanviljelykseen soveltuvilla paikoilla, usein lähellä hyviä ve-

sireittejä. Rautakauden loppupuolella on alkanut muodostua pysyvää kylämäistä asutusta. Maan-

viljely ja karjanhoito ovat olleet rautakauden pääelinkeinot. Valtaosa rautakautisista muinaisjään-

nöstyypeistä koostuu hautauksista, jotka yleensä muodostavat kalmistoja. Hollolan alueelle syntyi 

jo rautakaudella huomattavia asutuskeskittymiä Paimelanlahden alueelle ja kirkonseudulle sekä 

Vesalan ja Untilan vainioille. Rautakautinen asutus on muodostanut pohjan ja suoran jatkumon 

Päijät-Hämeen keskiaikaiselle asutukselle. 

4.1.1 Kiinteät muinaisjäännökset 

Kaava-alueelta tunnettiin ennestään  4 kiinteää muinaisjäännöstä 3 mahdollista muinaisjäännöstä 

ja 5 löytöpaikkaa. Osayleiskaavatyöhön liittyvä arkeologinen inventointi tehtiin kaava-alueelle syk-

syllä 2019 (Mikroliitti Oy 2019). Inventoinnin tuloksena alueelta tunnetaan nyt 13 kiinteää mui-

naisjäännöstä: kivikautinen asuinpaikka, kuusi rautakautista asuinpaikkaa ja yksi kalmisto, neljä 

rajamerkkiä ja susikuoppa. Näiden lisäksi tunnetaan yksi muu kulttuuriperintökohde (Kalliolan ky-

lätontti, arkeologinen suojelukohde), yksi mahdollinen muinaisjäännös (Paimelan kylätontti, ei 

kaava-alueella), sekä kaksi löytöpaikkaa (kivi- ja rautakautinen). Kaikkiaan arkeologisia suojelu-

kohteita alueella on 14. Lisäksi raportoitiin neljä muuksi kohteeksi luokiteltua torpanpaikkaa. (Mik-

roliitti Oy 2019). 

Kiinteät muinaisjäännökset on Suomessa rauhoitettu muinaismuistolailla (295/63). Sen mukaan 

kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muistoina Suomen aikaisemmasta asutuksesta ja 

historiasta. 

 
Kuva 4-1 Sudenkuoppa Paimelanvuoren ja Myllyojan välisellä Hopeaharjuksi kutsutulla alueella. Kuopan 

syvyys ja läpimitta ovat noin 3 metriä. 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1963/19630295
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4.2 Kyläasutus ennen 1900-lukua 

Keskiajan alussa (1100-luvun puolivälissä) kiinteä asutus keskittyi Suomessa rannikkoalueille ja 

jokien alajuoksuille. Myöhemmin asutus levisi kohti pohjoista ja keskittyi ranta-alueille, jotka olivat 

maaperältään hiesua tai hiesusavea. Kyläasutus vakiintui Päijät-Hämeen alueella sarkajaon myötä 

1500-luvulla ja alueelle syntyivät tyypilliset kylämuodot, kuten selvitysalueellakin esiintyvä tiivis 

ryhmäkylä. Isojaon myötä (isojakoasetukset 1762 ja 1775) joitakin taloja siirrettiin tiluksiensa 

keskelle tiiviisti rakennettujen kylätonttien ulkopuolelle. Vuonna 1848 annettiin isojakoa täyden-

tävä asetus, joka edisti jakojen suorittamista. Kyläasutukseen olennaisesti kuuluvien koulujen ja 

seurantalojen rakentaminen alkoi 1800-luvun lopulla. Kaava-alueen vieressä sijaitseva Vesikansan 

nuorisoseurantalo on rakennettu vuonna 1908. Paimelan kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 

1896. Kalliolan Kivismäelle valmistui koulutalo vuonna 1904. 

4.2.1 Historiallisten muinaisjäännösten inventointi 

Päijät-Hämeen maakuntakaavaa 2014 varten on tehty historiallisten muinaisjäännösten inventointi 

(Taipale P. ym. 2012), jossa on keskitytty asutushistoriallisiin kohteisiin ja niissä erityisesti van-

hoihin kylätontteihin. Historiallisen ajan on perinteisesti katsottu käynnistyvän Länsi-Suomessa 

1100-luvulla, Itä-Suomessa 1300-luvulla ja pohjoisempana vielä tätäkin myöhemmin.  Selvitys-

alueelle sijoittuu kaksi vuoden 2014 inventointityössä selkeästi paikannettua historiallisen ajan ky-

lätonttia. Museoviraston uusien (2012) ohjeiden mukaan historiallisen ajan kylätonteista vain au-

tioituneet ja rakentamattomat tontit, tai niiden osat, ovat suojeltuja muinaisjäännöksiä. Karttojen 

perusteella paikannetut, mutta nykyisin käytössä olevat kylätontit ovat kulttuuriperintökohteita. 

Kylätonttien paikannus on historiallisten muinaisjäännösten inventointityössä tehty suurimmaksi 

osaksi Kuninkaan kartaston ja Museoviraston historiallisen ajan kohteiden paikkatiedon avulla. Mu-

seoviraston paikkatieto perustuu kylien osalta suurelta osin Kuninkaan kartaston tietoihin. Kunin-

kaan kartaston kartat sijoittuvat aikavälille 1776–1805, joten kartat eivät vastaa suoraan tilannetta 

keskiajalla. Vanhempia maakirjakarttoja ja 1800-luvun puolivälin pitäjänkarttoja, sekä muuta kart-

tamateriaalia on käytetty tarvittaessa apuna.  

Mikroliitti Oy:n syksyllä 2019 tekemässä arkeologisessa inventoinnissa historiallisen ajan kylätontti 

Kalliola todettiin muuksi kulttuuriperintökohteeksi (arkeologiseksi suojelukohde). Historiallisen 

ajan kylätontti Paimela rajattiin uudelleen vanhojen karttojen perusteella. Uuden rajauksen mu-

kainen kylätontti sijaitsee tutkimusalueen ulkopuolella, eikä aluetta tutkittu maastossa tarkemmin. 

(Mikroliitti Oy 2019). 

 
Kuva 4-2 Ote selvitysalueen kohdalta Kuninkaan kartaston karttalehden 193 ja 209 yhdistelmästä. Ku-

ninkaan kartasto on tehty vuosina 1776-1805. (Kuninkaan kartasto 1989)
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Kuva 4-3 Ote selvitysalueen kohdalta Rekogno-

sointikartan karttalehdeltä Anianpelto. Rekog-

nosointikartat ovat sotilaskarttoja ja ne on 

tehty vuosina 1776-1805. (Kartan tuottaja: 

www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yliopiston jul-

kaisuarkisto). 

 

  

Kuva 4-4 Ote selvitysalueen kohdalta Pitäjän-
kartasta karttalehdeltä Asikkala ja Hollola. Pitä-

jänkartat on tehty Hämeen läänissä vuonna 

1842. (Kartan tuottaja: www.vanhakartta.fi, Jy-

väskylän yliopiston julkaisuarkisto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4-5 Ote selvitysalueen kohdalta Kalmber-

gin kartaston karttalehdeltä R V: List 6. Kalm-

bergin kartta on tehty vuonna 1855. (Kartan 

tuottaja: www.vanhakartta.fi, Jyväskylän yli-

opiston julkaisuarkisto). 

 

 

 
  

http://www.vanhakartta.fi/
http://www.vanhakartta.fi/
http://www.vanhakartta.fi/
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Kalliolan ryhmäkylä 

Kalliolan kylätontti on ryhmäkylätontti Kylä-Eskolan tuntumassa. Varhaisin merkintä kylätontista 

on vuodelta 1445 ja varhaisin maakirjamerkintä vuodelta 1539. Kalliolan ryhmäkylän tilaluku 

vuonna 1539 oli 19, 1560-luvulla 8 ja vuonna 1571 4. (E. Tikkanen ym. 2014). Alue on nykyään 

rakennettu. 

Kalliolan ryhmäkylä on pääosin 1800-luvulla rakentunut pienimuotoinen kyläraittikokonaisuus. Se 

käsittää vuonna 1908 rakennetun nuorisoseurantalon lisäksi Sivulan tilan, Sipilän talon sekä Kata-

jan entisen kaupan. Kalliolan kyläkeskus on edelleen tunnistettavissa vanhaksi ryhmäkyläksi, sar-

kajaon aikaiseksi kyläkeskukseksi. Maarekisterikylän nykyinen rantaa myötäilevä ja melko leveä 

viljelyalue oli nykyisessä laajuudessaan jo 1800-luvun alussa. 

Lisätietoja kylätontista on arkeologisessa inventoinnissa (Mikroliitti Oy 2019). 

 
Kuva 4-6 Kartalla on osoitettu Kalliolan historiallisen kylätontin rajaus Mikroliitti Oy:n vuonna 2019 teke-

män arkeologisen inventoinnin mukaan. Muinaisjäännökset ovat muinaisjäännösrekisterin mukaisia 

(Museovirasto 2019) ja osayleiskaava-alueella Mikroliitti Oy: vuonna 2019 tekemän arkeologisen inven-

toinnin mukaisia. 1560-luvun asutusta osoittava merkintä viittaa vuoden 1560-luvun asutusluettelon 

mukaiseen asutukseen (MARY-paikkatietoaineisto 2005). 1700- ja 1800- luvun asutus -merkinnät ovat 

Kuninkaan kartaston mukaisia kylän tai talon paikkoja (MARY-paikkatietoaineisto 2005). Rakennukset 

vuonna 2016 ovat Rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja vuodelta 2016. Pohjakarttana on nykyinen 

Maastokartta. 

Paimelan kylätontti 

Paimelan ryhmäkylä on paikannettu sittemmin tuhoutuneen Paimelan kartanon kohdalta etelään 

päin. Paikannus on tehty Kuninkaankartaston (karttalehti 193) ja Museoviraston paikkatiedon poh-

jalta. Varhaisin merkitä kylätontista on vuodelta 1467 ja varhaisin maakirjamerkintä vuodelta 

1539. Paimelan ryhmäkylän tilaluku vuonna 1539 oli 10 (nimellä Paimila), 1560-luvulla 11 ja 

vuonna 1571 6. Alue on osittain rakentamaton. 

Paimelan kartano muodostettiin 1680-luvulla säterikartanoksi. Paimelanlahden koillisrannalla si-

jainnut ja sittemmin palanut Paimelan kartanon päärakennus valmistui vuonna 1918. Paimelan 

ryhmäkylän keskeisen viljelymaiseman laella sijaitsevat Knuuttilan ja Yli-Heikkilän tilat, joiden pää-

rakennukset ovat vuosilta 1907 ja 1919. 

Lisätietoja kylätontista on arkeologisessa inventoinnissa (Mikroliitti Oy 2019). 
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Kuva 4-7 Kartalla on osoitettu Paimelan historiallisen kylätontin pohjoisreuna historiallisten muinais-

jäännösten inventoinnin koordinaattitietojen mukaan (E. Tikkala ym. 2012). 1560-luvun asutusta osoit-

tava merkintä viittaa vuoden 1560-luvun asutusluettelon mukaiseen asutukseen (MARY-paikkatietoai-

neisto 2005). 1700- ja 1800- luvun asutus -merkinnät ovat Kuninkaan kartaston mukaisia kylän tai talon 

paikkoja sekä Paimelanvuorella merkkitulen paikka (MARY-paikkatietoaineisto 2005). Rakennukset 

vuonna 2016 ovat Rakennus- ja huoneistorekisterin tietoja vuodelta 2016. Pohjakarttana on nykyinen 

Maastokartta. 

4.3 1900-luvun rakennettu ympäristö 

Paimelan kylän rakennetussa ympäristössä on vahvasti esillä aikataso, jolloin asuintonttien keskit-

tymiä syntyi rantamaille ja muutamiin tiiviihköihin keskittymiin päätien varrelle. Myös maatalojen 

rakennuskanta heijastelee tätä 1900-luvun alkupuoliskon rakennusvaihetta. Maatalot ovat maan-

jakotoimitusten seurauksena hajallaan vanhimman peltoalueen ympärillä, ja osa taloista on siirty-

nyt vanhan kyläalueen takamaille, uuden valtatien itäpuolelle. 

Paimelan kyläkeskuksen eteläosassa sijaitsee vuosina 1952-1953 rakennettu Paimelan koulu, jota 

on myöhemmin laajennettu. Paimelan kylän rannat ovat yksityisten asunto- tai huvilatontteina. 

Kalliolassa Söyrilän tilan pelloille 1980- ja 1990-luvun vaihteessa rakentunut rivitalo- ja pientalo-

alue muodostaa selvitysalueen tiiveimmän asutuskeskittymän ja selkeän oman aikansa kokonai-

suuden. 

4.3.1 Siirtokarjalaisten asuttaminen 

Vuosina 1939-1944 Suomessa suoritetiin laajoja väestönsiirtoja Neuvostoliitolle luovutetuilta maa-

alueilta. Hollolaan perustettiin vuoden 1940 pika-asutuslain perusteella yhteensä 185 tilaa ja tiloille 

sijoitettiin Kannaksen maatalousalueilta tulleita kivennapalaisia ja äyräpääläisiä. Joulukuussa 1941 

säädettiin laki, jossa aiemmin luovutettujen alueiden entiset omistussuhteet palautettiin ja siirto-

väki alkoi vuoden 1942 aikana palailla Kannakselle. Jatkosodan päätyttyä asutettavien piiri laajeni 

siirtoväen lisäksi sotainvalideilla, sotaleskillä, sotaorvoilla, perheellisillä rintamamiehillä ja maan-

vuokraajilla, mikä merkitsi asuttamistoiminnan laajentumista vuoden 1940 tilanteeseen verrat-

tuna. Hollolaan perustettiin vuonna 1945 kaikkiaan 184 tilaa siirtoväen asuttamiseksi. Vesikansaan 

perustettiin 56 tilaa karjalaisasutukselle eli lähes kolmannes kaikista Hollolaan perustetuista ti-

loista. Keskeisiä maanluovuttajia Hollolassa olivat suurtilat, kuten Mukkulan kartano sivutiloineen, 

Pyhäniemen kartano, Voistion kartano, Paimelan kartano ja Yli-Kartano. Vesikansan Kukkilassa 

maanluovuttajia olivat Ali-Seppälän, Ylöstalon ja Alestalon tilat, joiden maille muodostuivat Eerolan 

pienviljelystila, Latokarkean ja Teutamon asuntoalueet sekä Tervamäen asuntoalue. (Naskila, M. 

(toim.) 1984, Peltola, J. 2013, Heikkinen, A. 1975 ja Siikaniemi, P. 1981). 
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Paimelan alueella siirtokarjalaisten tiloja perustettiin Mukkulan kartanosta ja kylän suurimmista 

tiloista lohkotuille maille. Osayleiskaava alueella alkuperäisiä siirtolaistiloja on erityisesti Lintumä-

entien varrella Mukkulan kartanoon aiemmin kuuluneilla mailla. Tiloja perustettiin myös mm. Vih-

tastentielle, Paimelantien pohjoispään varrelle, Tommolantielle, Merosentielle ja Pitkänsillantien 

ympäristöön. (Puhalainen, Ilkka 2019). 

 
Kuva 4-8 Ote Paimelan kyläkeskuksen kohdalta vuoden 1965 peruskarttalehdeltä Paimela, N:o 3112 01, 

kartoitus v. 1962-63. 

  
Kuva 4-9 Rakennusvuodet selvitysalueella (Rakennus- ja huoneistorekisteri 2016), pellot ja niityt sekä 

päätiet Kuninkaankartaston mukaan (MARY-aineistot). Kartalla on osoitettu myös Paimelan ja Kalliolan 

historiallisten ryhmäkylien paikat sekä kylien nykyiset ja entiset julkisten ja kaupallisten palvelujen ra-

kennukset. Kartta on suuremmassa koossa liitteessä 2. 
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5. MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOALUEET JA 

-KOHTEET 

5.1.1 Maakuntakaavan arvoalueet 

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 (Lainvoimainen 14.5.2019) on merkitty selvitysalueen 
länsiosa kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaaksi alueeksi (ma). 
Merkintää koskee suunnittelumääräys: 

Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa, kehittämisessä ja hyödyntämisessä on vaalit-

tava alueen keskeisiä erityispiirteitä ja omaleimaisuutta sekä huomioitava kokonaisuuden kan-

nalta merkittävien maisema- ja kulttuuriympäristöarvojen säilyminen. 

Selvitysalueella maakuntakaavan ma-alue koostuu maakunnallisesti arvokkaista rakennetuista 

kulttuuriympäristöistä Kalliolan kulttuurimaisema ja Paimelan kulttuurimaisema sekä maakunnal-

lisesti arvokkaasta maisemasta Vesivehmaan kulttuurimaisema. Maakunnallisesti arvokkaat raken-

netut kulttuuriympäristöt ja kohteet on koottu julkaisuun Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriym-

päristö (Wager H. 2006). Maakunnallisesti arvokkaat maisemat on koottu julkaisuun Päijät-Hä-

meen maisemaselvitys (Aarrevaara E. ym. 2006). 

Paimelan ja Kalliola kulttuurimaisemien alueet käsittävät vanhimmat kyläkeskukset niihin liittyvine 

viljelymaisemineen ja tilakeskuksineen. Selvitysalueen pohjois- ja eteläpuolille jatkuva Vesiveh-

maan kulttuurimaisema on II Salpausselän ja Vesijärven laakson maisematyyppiä edustava moni-

puolinen maatalousmaisema. Viljelysmaisemalle on ominaista mäenkumpareiden ja laaksojen 

luoma vaihtelevuus. 

5.1.2 Perinnemaisemat 

Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 liitekartalla (liite 32, perinnemaisemat) on selvitysalueelle 

osoitettu kaksi paikallisesti arvokasta perinnemaisemaa. Maakuntakaavan tiedot perustuvat Perin-

nemaisemat 2012 -selvitykseen. Tässä selvityksessä oli käytössä Perinnemaisemat 2012 -paikka-

tietoaineisto (Päijät-Hämeen liitto), jonka mukaiset aluerajaukset on esitetty kuvassa Kuva 5-1. 

Paikallisesti arvokkaiden kohteiden luokituksen on tehnyt Maritta Liedenpohja-Ruuhijärvi (Hämeen 

Ely-keskus, 2012). Tämän selvityksen aikana perinnemaisemien nykytilaa ei ole tarkastettu. 

Paimelan metsälaidun on inventoitu ja raportoitu vuonna 2000 julkaistussa Päijät-Hämeen perin-

nemaisemat -julkaisussa (Hovi A. 2000). Metsälaidun sijaitsee valtatie 24:n välittömässä läheisyy-

dessä ja on ainakin ollut nautojen laitumena.  

Toinen selvitysalueelle osittain sijoittuva perinnemaisema on Paimelanvuoren keto Paimelanvuoren 

eteläpäässä. Perinnemaisemat 2012 -paikkatietoaineistossa keto on rajattu sorakuopan rinteeseen 

sekä teiden pientareille. 
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Kuva 5-1 Muinaisjäännökset, maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat sekä perinnemaisemat sel-

vitysalueella. 
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6. OHJEET MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN 

6.1 Yleiset periaatteet 

Selvitysalueen nykyinen maankäyttö muodostuu pääosin maanviljelystä, metsätaloudesta sekä 

asumisesta. Paimelan ja Kalliolan kyläalueiden maiseman ja kulttuuriympäristön tärkeimmät ja 

vaalittavat ominaispiirteet muodostuvat näistä maankäyttömuodoista ja niiden suhteesta maise-

marakenteeseen. 

Suunniteltaessa alueelle uusia rakentamispaikkoja on hyvä suosia alueelle tyypillistä tapaa asuin-

rakennusten sijoittamiseen. Rakennuspaikkoja voidaan sovittaa jonkun verran nykyisten kylämäis-

ten asuinalueiden täydennykseksi, kun huolehditaan riittävien kasvullisten piha-alueiden muodos-

tumisesta. 

Yleisenä ohjeena voidaan pitää rakennuspaikkojen sijoittamisesta peltojen ja metsien / metsiköi-

den reunavyöhykkeille. Uudisrakentamista peltomaiden keskelle ja selänteiden lakialueille on syytä 

välttää maisemakuvan eheyden säilyttämisen vuoksi. 

Rakentamiseen sopiva reunavyöhyke sijoittuu parhaimmillaan selänteen etelään – länteen suun-

tautuvalle rinteelle moreeni-, hiekka- tai hietamaalle. Kalliolle tai savimaalle rakentaminen nostaa 

useimmiten rakennuskustannuksia ja vaatii enemmän maisemarakennetta muuttavia toimenpi-

teitä. Etelään – länteen suuntautuvilla rinteillä pienilmasto on valon ja lämpötilan suhteen asumi-

selle suotuisampi kuin pohjoisen ja idän puolen rinteet. 

Tärkeät näkymäsuunnat ja näkymien päätteet on huomioitava sijoitettaessa uutta rakentamista 

avoimille alueille tai avointen alueiden laitaan. Laajat, yhtenäiset peltoalueet on syytä säilyttää 

maisema- ja kulttuurihistoriallisen arvonsa sekä helpomman viljeltävyytensä vuoksi. 

Pientalorakentamista laajemman ja korkeamman rakentamisen sijoittaminen kaava-alueelle on 

tutkittava tapauskohtaisesti. Maatalouteen liittyvä rakentaminen sopii monin paikoin alueen mai-

semakuvaan, kun noudatetaan rakentamisen sijoittamisen yleisiä periaatteita. Olemassa olevien 

maatilojen talouskeskusten yhteyteen voidaan usein sijoittaa maatalouteen liittyviä rakennuksia 

ilman ristiriitoja maisema- tai kulttuurihistoriallisten arvojen kanssa. Maatilojen toimintakyky yllä-

pitää kaava-alueelle ominaista avointa maisemaa. Teollisuustoiminnot, laajat varastoalueet tai 

muut maataloustoiminnoista ja pientalorakentamisesta poikkeavat alueet on luontevampaa sijoit-

taa maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden ulkopuolelle. Yleisesti ottaen Vesikansantien 

itäpuolella suurpiirteinen maisemakuva kestää helpommin laajamittakaavaisia muutoksia kuin val-

tatien länsipuolen pienipiirteisempi kulttuurimaisema. 

6.2 Osa-alueohjeet 

Maiseman ja kulttuuriympäristön ominais- ja erityispiirteiden tarkempaa huomioimista maankäy-

tön suunnittelussa varten kaava-alue on jaettu neljään osa-alueeseen. 

6.2.1 Osa-alue 1 

Osa-alue 1 edustaa Paimelan historiallista kyläkeskusta ja siihen liittyvää nykyistä Paimelan kylä-

aluetta Vesivehmaantien länsipuolella. Alue edustaa pienipiirteistä, kulttuurihistoriallisesti arvo-

kasta kylämaisemaa, joka muodostuu tiiviihköistä pientaloalueista sekä maatilojen talouskeskuk-

sista sekä maisemakuvan ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaista pelloista ja niityistä. Osa-alu-

een 1 mahdollinen täydennysrakentaminen on suositeltavinta kylämaisten pientaloalueiden yhtey-

teen. Paimelantien varren maankäyttöä suunniteltaessa on erityisesti huomioitava nykyisten jär-

vinäkymien säilyminen. Nykyisten peltoalueiden yhtenäisyys on suositeltavaa säilyttää maisema-

kuvan eheyden ja kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Maatilojen talouskeskukset ovat monin 

paikoin tunnistettavia, omia kokonaisuuksiaan peltojen keskellä tai laidoilla ja tämä piirre on hyvä 

alueella säilyttää. 

6.2.2 Osa-alue 2 

Osa-alue 2 muodostuu Kalliolan historiallisen kyläkeskuksen ympärille. Alueen asuinrakentaminen 

sijoittuu pääosin kaava-alueen ulkopuolella olevalle rantavyöhykkeelle, selännemetsien reuna-

vyöhykkeille, maatilojen talouskeskuksiin sekä Paimelantieltä haarautuvan Kyllikintien varteen. 

Kyllikintien asutus poikkeaa tiiveydellään ja sijoittumiseltaan alueen muusta rakennetusta ympä-

ristöstä. Osa-alueen 2 mahdollinen täydennysrakentaminen on suositeltavinta metsäselänteiden 

alarinteille sekä Kyllikintien rakentamattomille tonteille. Nykyisten peltoalueiden yhtenäisyys on 

suositeltavaa säilyttää maisemakuvan eheyden ja kulttuurihistoriallisten arvojen vuoksi. Maatilojen 
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talouskeskukset ovat monin paikoin tunnistettavia, omia kokonaisuuksiaan peltojen keskellä tai 

laidoilla ja tämä piirre on hyvä alueella säilyttää. 

6.2.3 Osa-alue 3 

Osa-alue 3 sisältää Söyrilän alueelle ja sen viereen rakentuneen tiiviin pientaloalueen sekä Vesi-

kansantien itäpuolelle sijoittuvan kylämaisen pientaloalueen. Osa-alueen rakentamattomassa 

etelä- ja länsiosassa on pienialaisia pelto- ja metsäkuvioita. Osa-alueella 3 on kaava-alueen ainoa 

teollisuusrakennusten alue Paimelantien ja Haritunjoen laidassa. Kaava-alueen eteläpuolella on tii-

vistä pientaloasutusta. Osa-alueella 3 mahdollinen lisärakentaminen voinee muusta kaava-alueesta 

poiketen sijoittua perustellusti myös peltoalueille. Uudisrakentaminen on suositeltavaa toteuttaa 

yhtä tiiviisti kuin alueen aiempi rakentaminen, jotta osa-alueella voidaan säilyttää riittävän eheää 

ja yhtenäistä viherrakennetta. Erityisesti Haritunjoen ranta-alue metsiköineen on syytä säilyttää 

virkistysalueena. Viher- ja virkistysyhteydet Söyrilän asuinalueen ympärillä on syytä säilyttää ja 

mahdollisuuksien mukaan kehittää. 

6.2.4 Osa-alue 4 

Osa-alue 4 on laaja, selvästi edellisiä osa-alueita harvemmin asuttu alue. Muutamia kylämäisiä 

pientaloalueita lukuun ottamatta osa-alueen rakennuskanta sijoittuu haja-asutuksena peltojen ja 

metsien reunavyöhykkeille. Alueelle on maisemallisin perustein mahdollista sijoittaa lisärakennus-

paikkoja erillisinä tontteina sekä laajentaen nykyisiä rakennettuja alueita peltojen ja metsien reu-

navyöhykkeillä.  Alueen laajojen yhtenäisten pelto- ja metsäalueiden eheys on syytä säilyttää. 

Erityisesti metsät Vesikansantien molemmin puolin Kivismäen (Kalliolan kuntorata) ja Kempin koh-

dalla sekä Paimelanvuorella on syytä säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan kehittää alueiden vir-

kistyskäyttöä. Osa-alueelle sijoittuvat Paimelanvuoren, Lintumäen ja Saaringonmäen hyvin maise-

massa erottuvat lakialueet, jotka puustoisina toimivat tärkeänä osana alueen maisema- ja viher-

rakennetta. Palomäen pohjoisosassa sijaitseva Hanneksenmetsä on huomioitava virkistyskoh-

teena. 

 
Kuva 6-1 Maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteisiin perustuva osa-aluejako. 
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