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RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

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 kaupungin rajaan. Etelässä aluerajaus mukailee Haritunjokea ja Ilmotuntietä. Lännessä alue rajautuu Vesijärven rantavyöhykkeeseen. Kaava-alue on noin 22 neliökilometrin suuruinen. Kaavaan merkitään asuinrakennuspaikat, joihin voidaan myöntää rakennuslupa suoraan kaavan perusteella. Tärkeää on, että alueen maisema ja tyypillinen kylämäinen luonne säilyy.
Tämän maisema- ja kulttuuriympäristöselvitykseen liittyvän rakennusinventoinnin tarkoituksena
on tuottaa osayleiskaavaa varten tietoa suunnittelualueen inventoidun rakennusperinnön ominaisja erityispiirteistä sekä arvoista kaavasuunnittelun tueksi. Selvityksen maastotöistä ja raportoinnista on vastannut Ramboll.
Useimpien kohteiden osalta on kohteiden kuvauksissa ja historiatiedoissa tukeuduttu aiempiin inventointeihin. Tärkeimpinä lähteinä on käytetty Teija Aholan vuonna 2006 laatiman Holloan kokonaisinventoinnin (Virku) aineistoa sekä Niina Könösen vuonna 2001 laatimaa Vesijärven rantaosayleiskaavan rakennusinventointiaineistoa. Tämän selvityksen aikana kaikkien kohteiden nykytila tarkastettiin maastokäynnillä ja mahdolliset muutokset huomioitiin nykytilan kuvauksessa.
Inventointikohteiden arviointi perustuu laissa rakennusperinnön suojelusta annettuihin kriteereihin, jotka on jäsennelty arvojen määrittelyyn rakennushistoriallisten, historiallisten ja maisemallisten/kyläkuvallisten arvojen mukaan. Laissa rakennusperinnön suojelusta esitetyt kriteerit ovat:
•
•
•
•
•
•

harvinaisuus tai ainutlaatuisuus (harvinaisuus)
historiallinen tyypillisyys alueelle (tyypillisyys)
aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piirteet (edustavuus)
alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, rakentamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen (alkuperäisyys)
merkitys historiallisen tapahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisäävänä
esimerkkinä (historiallinen todistusvoimaisuus)
näkyvissä olevat eri aikakausien rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta (historiallinen kerroksisuus)

Arvioinnin pohjalta on annettu suosituksia kaavoitukselle käyttäen seuraavia luokituksia:
sr – suojeltava rakennus tai rakennusryhmä
Merkinnällä esitetään osoitettavan ne kohteet, joissa rakennuksella tai rakennusryhmällä on erityisiä rakennushistoriallisia, historiallisia ja/tai maisemallisia/kyläkuvallisia arvoja. Kohteeseen suoritettavien muutos- ja korjaustöiden tulisi pyrkiä alkuperäisten rakennusten ja rakennusosien säilyttämiseen ja/tai palauttamiseen. Kohteeseen kohdistuvien muutostöiden yhteydessä on suotavaa
kuulla museoviranomaista.
/s – alue, jolla ympäristö säilytetään
Merkinnällä on osoitettu ne kohteet, joissa rakennusryhmä muodostaa rakennushistoriallisia, historiallisia ja/tai maisemallisia/kyläkuvallisia arvoja omaavan kokonaisuuden. Kohteeseen suoritettavien muutos- ja korjaustöiden lähtökohtana tulee olla ympäristön ja sen kulttuurihistoriallisten
arvojen säilyttäminen.
Kohteet, joille ei esitetä suojelumerkintää
Merkinnällä on osoitettu kohteet, joissa rakennusten historia on suositeltavaa huomioida tulevien
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.
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2.

AIEMMAT INVENTOINNIT

2.1

Hollolan kokonaisinventointi (Virku)
Hämeen ympäristökeskus toteutti vuosina 2004-2006 yhteistyössä kuntien kanssa Hollolan kunnan
hallinnoiman rakennusperinnön inventointiprojektin. Inventointi on koottu julkaisuun Rakennusinventointi -Hollola (Ahola T. 2006). Tässä työssä oli käytössä pdf-raportin lisäksi inventointiin liittyvä
Access-tietokanta kohdetietoineen.
Virku-inventoinnissa kartoitettiin rakennuksia, rakennusryhmiä, asuinpaikkoja ja kyliä sekä maisemakokonaisuuksia, jotka liittyvät alueen historialliseen kehityksen kannalta merkittäviin vaiheisiin
ja jotka edelleen välittävät niistä informaatiota. Inventoidut kohteet ja alueet luokiteltiin viiteen
luokkaan:
•
•
•
•
•

IK
IA
II
III
IV

Säilytettävä kohde tai rakennus
Säilytettävä maisemallinen, taajama- tai kyläkuvallinen aluekokonaisuus
Säilytettävä kohteen / alueen mittakaava ja rakennustapa
Kerroksellinen suunnittelualue / kohde
Dokumentoitu kohde / alue

Kalliolan ja Paimelan oyk-alueella on 8 kpl vuosina 2005-2006 inventoitua rakennusta tai aluetta,
joista 1 on luokiteltu luokkaan IV.
2.2

Rantaosayleiskaavan inventoidut kohteet ja alueet 2001
Vesijärven rantaosayleiskaavaa varten tehtiin rakennusinventointi vuonna 2001 (Könönen N.
5.9.2001). Vesijärven rantaosayleiskaavaan on inventoinnin perusteella merkitty arvokkaita rakennuksia, rakennusryhmiä ja ympäristöjä merkinnöillä:
•
•
•

sr 1
Kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus tai
rakennusryhmä
sr 2
Kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus tai
rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää
/s
Alue, jolla ympäristö säilytetään

Kalliolan ja Paimelan oyk-alueella on 13 kpl vuonna 2001 inventoitua rakennusta tai aluetta, joista
kolmella ei ole rantaosayleiskaavassa suojelumerkintää.

3.

INVENTOIDUT KOHTEET
Tässä työssä tarkastettiin maastokäynnillä ja päivitettiin edellisessä luvussa mainittujen aikaisempien inventointien selvitysalueelle sijoittuvat rakennuskohteet (yhteensä 19 kpl). Lisäksi inventointiin Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa rakennussuojelukohteeksi merkityt rakennukset (2 kpl).
Uusia inventointikohteita Kalliolan-Paimelan osayleiskaava-alueella tähän raporttiin valikoitui mukaan kaksi: Hietalan tila ja Kalliolan seurakuntakoti. Lisäksi maastokäynnillä ja karttatarkasteluna
tutkittiin muita mahdollisia alueelle ominaisia tai erityisiä rakennusperintökohteita. Erityisesti tarkasteltiin siirtokarjalaisten asuintiloja osana kulttuurimaisemaa. Varsinaista rakennusinventointikohdetta ei siirtokarjalaisasutukseen liittyen tarkastelujen perusteella muodostunut. Myös jälleenrakennuskauden pientaloasutusta tutkittiin erityisesti Kalliolan Söyrilän alueella, mutta erityisen
edustavia kohteita tai kokonaisuuksia ei joukosta erottunut.
Virku-inventoinnissa mukana olleet Kalliola-Paimela osayleiskaava-alueelle osittain sijoittuvien
aluekohteiden, Kalliolan kyläkeskus ja nuorisoseurantalo (luokittelu kyläkeskusta I A) ja Paimelan
kylä, kartano ja viljelymaisema (luokittelu kyläkeskusta I A), ominais- ja erityispiirteet on kaavaalueelle sijoittuvilta osiltaan huomioitu maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä.
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1. KNUUTTILA
Paimelantie 575, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Maaseutuelinkeinot ja asuminen
/ Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
(Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Paimelan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa maalaistalon asuinrakennus: kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen
kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä sr1 ja maalaistalon pihapiiri: AM/s.)

Kuvaus
Tilakeskus sijaitsee peltojen ympäröimänä Paimelan historiallisen kylätontin ja kartanon läheisyydessä. Päärakennukselle johtaa Paimelantieltä koivukuja, jonka puut on uusittu. Pihapiirissä on
vuonna 1907 rakennettu maatilan päärakennus, vuonna 1918 rakennettu karjasuoja sekä uusi
asuinrakennus.
Vanha päärakennus on 1,5 -kerroksinen, luonnonkiviperustainen, hirsi- / lautarunkoinen, peltinen
poikkiharjainen harjakatto, vuoden 2001 inventoinnin aikaan rakennuksessa oli ikkunoiden alla ja
päällä pystylaudoitus, ikkunoiden tasossa vaakalaudoitus, ulkoväri vaaleankeltainen, valkoiset vuorilaudat. Päärakennuksessa on ollut klassistinen avokuisti, jonka päällä on ollut parveke, päädyissä
ja takana umpikuistit. Rakennuksessa on ollut uusrenessanssityyppisiä koristeaiheita. Rakennuksen katto on uusittu. Ulkovuoraus on purettu täysin. Seinien hirsirunkoa on osittain purettu ja katto
on paikoin tuettu väliaikaisilla rakenteilla.
Karjasuoja on 1,5 -kerroksinen, luonnonkivi- ja betoniperusteinen, alaosassa tiilirunko, yläosassa
lauta, peltinen satulakatto, vuorauksena tiili alaosassa, lauta yläosassa. Karjasuojassa on pihan
puolella kaksi poikkisiipeä ja päädyssä pyöreä siilo.
Muiden piharakennusten, kuten vajan / aittarakennuksen ja pihasaunan tilannetta ei ole tarkastettu.
Historia
Tilan vanhaa, vuonna 1907 rakennettua päärakennusta on edellisten inventointien jälkeen aloitettu
perusteellisesti korjaamaan.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 1900-luvun alun maatilarakentamista. Ominaisluonteeltaan parhaiten on säilynyt vanha karjasuoja. Päärakennuksen rakennushistoriallisten
arvojen säilyneisyyden arviointia haittasi meneillään oleva kunnostustyö. Kohteella on maisemallisia ja kyläkuvallisia arvoja osana Paimelan vanhaa kylärakennetta.
Uhkatekijät
Rakennushistoriallisten arvojen säilyminen osana rakennuksen kunnostus- ja korjaustöitä. Rakennusten kunto.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
Aiemmat inventoinnit / lähteet
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
31.
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2. ENTINEN MYLLY
Hietapiha, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Teollisuusrakentaminen
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Paimelan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kyläalue AT)

Kuvaus
Entinen Peltolan mylly on peltoaukeiden reunalla korkeana rakennuksena maisemassa merkittävä
kiintopiste. Rakennus koostuu 3- ja 5-kerroksisista osista, joissa molemmissa samansuuntainen
tiilinen harjakatto. Myllyn ensimmäinen kerros on betonia, ylimmäiset kerrokset sementtitiiltä. Rakennuksen jokaisella julkisivulla on kaksiruutuisia ikkunoita, joissa on pelkistetyt ruskeat puitteet.
Historia
Peltolan sähköllä toimivan myllyn rakensi apujoukkoineen Uuno Peltola vuosina 1949-1950. Rakennustarpeet, jopa sementtitiilet tehtiin itse. Myllytoiminnan loputtua rakennuksessa on toiminut
mm. autokorjaamo ja öljysäiliöitä valmistava yritys. Tällä hetkellä rakennus on tyhjillään ja huonossa kunnossa.
Arvot
Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja
ja se edustaa jälleenrakennuskauden pelkistettyä teollisuusrakentamista. Rakennuksella on
historiallisia arvoja osana alueen elinkeinohistoriaa. Myllyllä on maisemallista arvoa osana
Paimelan kyläkeskuksen kulttuurimaisemaa.
Uhkatekijät
Rakennuksen kunto.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä
/s (alue, jolla ympäristö säilytetään).

Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Hietala, Eila; Myllytarinaa Vesikansasta, teoksessa "Kyl maalima tassii", Hollolan kotiseutukirja V, 1991. Hollolan kotiseutuyhdistys r.y. s.19.
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero 40.
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3. YLI-HEIKKILÄ
Paimelanraitti 45, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Paimelan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa maalaistalon pihapiiri AM/s.)

Kuvaus
Tilakeskus sijoittuu pienelle kumpareelle peltojen keskelle Paimelanraitin varrelle. Rakennukset ja
pihaa reunustavat istutukset muodostavat selkeän, umpipihamaisen kokonaisuuden.
1,5-kerroksinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1919. Rakennuksen perustana on luonnonkiviharkko, runko on hirttä ja lautaa, satulakatto on punaista saumattua peltiä, vuorauksena valkoinen vaaka- ja pystylaudoitus. Rakennuksessa on lasikuistillinen poikkipääty, toisessa päädyssä
kuisti ja sokkelissa autotalli sekä kellari. Rakennuksen erityispiirteenä on katon jyrkkäharjainen
poikkipääty ja lasikuisti päätykoristein.
Pihapiirissä on 1925 rakennettu navettarakennus, vajarakennus sekä vilja-aitta vuodelta 1920.
Navettarakennuksen perustus on luonnonkiveä ja betonia, alaosa on tiiltä ja yläosa punaista peiterimalaudoitusta, vuorilaudat ovat valkoiset, profiilipellillä katettu satulakatto on vihreä. Vajarakennuksessa on tiilinen satulakatto, runko on osin pitkänurkkaisesta hirrestä, osin lautarakenteinen, verhouksena on punainen peiterimoitus, vuorilaudat ovat valkoiset.
Arvot
Tilakeskus rakennuksineen muodostaa eheän ja hyvin säilyneen, tyypillisen 1900- luvun alkuvuosikymmenille palautuvaa tyyliä edustavan kokonaisuuden. Päärakennus on säilyttänyt melko hyvin
tyylipiirteensä ja ulkohahmonsa. Tilakeskuksen erityispiirteenä on eheä, umpipihamainen kokonaisuus. Tilakeskuksella on myös maisemallista arvoa osana maakunnallisesti arvokasta Paimelan
kulttuurimaisemaa.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
39.
Suuri Maatilakirja V, 1964, Hämeen lääni, Kustannustuote Oy. s.305.
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4. HIETALA
Hietalantie 48, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Maaseutuelinkeinot ja asuminen / Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa M-2, maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Kuvaus
Hietalan tila sijaitsee Valatien 24 itäpuolella peltojen rajaaman metsäisen mäen etelärinteellä.
Eheän kokonaisuuden muodostava pihapiiri koostuu ilmeisesti jo vuodelta 1800-luvun lopulta peräisin olevista yksikerroksisesta päärakennuksesta ja karjasuojasta, vanhasta aitasta, saunasta ja
pihapiirin muista talousrakennuksista.
Päärakennus (valmistumisvuosi rakennus- ja huoneistorekisterissä 1899) on vanhimmalta osaltaan
luonnonkiviperusteinen, vanhaa runkoa matalimmilta laajennusosiltaan betoniperusteinen. Laajennusosa on sijoitettu kohtisuoraan rakennuksen toiselle pitkälle julkisivulle, laajennusosan katto
muodostaa rakennukseen poikkiharjan. Julkisivuissa on vyöhykkeinen verhoustapa vaaleankeltaisella laudalla, nurkka- ja verholaudat ovat valkoiset, harjakatolla on tiilinen (uudehko) kate ja
aurinkopaneeleita. Rakennuksen vanhan osan ikkunat ovat pääosin 6-ruutuisia.
Karjasuojan vanhimman osan valmistumisvuosi on rakennus- ja huoneistorekisterissä 1890 ja
luonnonkiviperusta lienee navetan vanhinta osaa. Pihapiirin keskellä on vanha, aitta nurkkakivien
päälle perustettuna.
Historia
Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan kohteen vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Tilan nimi ”Hietala” esiintyy vuoden 1920 kartoilla.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Kohteen vanhimmat rakennukset edustavat alueelle tyypillistä 1800-luvun lopun maatilarakentamista. Aitta on pihapiirin edustavin ja parhaiten alkuperäisenä säilynein esimerkki aikakautensa rakentamistavasta. Kohteella on maisemallisia arvoja. Pihapiiri rakennuksineen sijaitsee näkyvällä paikalla peltojen laidassa ja sitä kohti avautuu näkymiä
Valtatien 24 suunnasta.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
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5. PELTOLA
Lautahaasia 96, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Maaseutuelinkeinot ja asuminen / Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö
(Paimelan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltainen alue M-1, ei
suojelumerkintää).

Kuvaus
Peltola sijaitsee Paimelan kyläkeskustan ulkopuolella, viljelysten keskellä, valtatien 24 tiemaisemassa. Entinen Peltolan (myöhemmin Leipurinmäki) vuonna 1921 valmistunut päärakennus sijaitsee puutarhan keskellä. Tilakeskukseen kuuluu myös navetta, kuivuri ja 2001 valmistunut piharakennus. Pihapiirissä on nykyisen asukkaan yritystoimintaan liittyviä autoja säilytyksessä.

Päärakennuksen tunnuspiirteitä ovat suoraprofiilinen pellillä katettu, aumattu mansardikatto, vaalean
keltainen yhtenäinen valkoisten pysty- ja vaakalistojen jäsentämä vaakaverhous, aumakattoiset kuistityypit, 6- ja 9-ruutuiset yksinkertaisin kehyksin varustetut ikkunat ja räystäättömät poikkipäädyt.
Historia

Peltola on siirtynyt Paimelan ryhmäkylän ulkopuolelle ilmeisesti uusjaon yhteydessä. Nykyinen päärakennus on ensimmäinen tällä tontilla. Peltolan asuinrakennus on säilynyt rakentamisajankohdan
asussaan. Vuoden 1931 maatilakirjan mukaan talo on vuodelta 1921. Rakennus on tyypiltään tietynlainen mallitalo. Näitä taitetulla nelilapekatolla varustettuja asuinrakennuksia on rakennettu eten-

kin 1910- ja 20-luvuilla eri rakennusmestarien tai arkkitehtien suunnittelemina niin kaupunkien huvilayhdyskuntiin kuin maaseudulle maatalojen päärakennuksiksi. Maaseudulla ne usein liittyvät myös
kylien uusjakoihin.
Rakennuksen kellaritiloihin on tehty myöhemmin sauna. Talon ikkunat on uusittu 1980/90-luvuilla.
Ikkunapokat olivat ruskeat, nykyisten omistajien aikana maalattu valkoisiksi. Yläkertaan on vaihdettu uudet ikkunat vanhaan malliin. Pääkuistin yläpuolelle on suunnitteilla rakentaa parveke, jota
varten frontoniin on lisätty ovet.
Peltolan kivi- ja sementtirunkoinen navetan kivijalka on ilmeisesti vuodelta 1908 ja se on uusittu
vuonna 1927. Navetan yläosa on tuhoutunut myrskyssä (tai tulipalossa?) 1960-luvulla ja se on
korotettu 1970-luvun paikkeilla. Peltolan aikaisia rakennuksia pihapiirissä on myös tiilestä muurattu kuivuri mahdollisesti vuosilta 1918-1920.

Arvot
Kohteella on rakennushistoriallista arvoa, sen päärakennus edustaa 1920-luvun maaseudun puujugendia. Päärakennuksessa on säilynyt hyvin alkuperäiset tyylipiirteet ja rakennuksen ominaisluonne. Mansardikattoinen päärakennus on harvinainen Paimelan alueella. Pihapiiri muodostaa kokonaisuuden, jossa näkyy maatalouselinkeinoihin liittyvän rakentamisen eri vaiheita.
Uhkatekijät
Räystäättömien poikkipäätyjen kohdalla kosteusongelmia. Kattoremontti suunnitteilla.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi sr-merkinnällä (suojeltava rakennus tai rakennusryhmä).
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Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Ahola, Teija 2006. Rakennusinventointi -Hollola. Hämeen ympäristökeskuksen moniste. 110/2006.
Hämeen ympäristökeskus. Lähteenä myös inventointiin liittyvän access-tietokannan tiedot. Kohde
nro 66. (Luokittelu: rakennus I K).
Kohteen omistajan kanssa käyty keskustelu maastokäynnillä 15.11.2019.
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6. TYYNELÄ
Lautahaasia 34, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019:
Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan
kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Paimelan
kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää, sr2)

Kuvaus
Tyynelä on Lautahaasian tilasta lohkaistu pieni maatila. Talon nimenä on kulkenut Penttilän huvila.
Pihapiiri sijoittuu Lautahaasian tien varteen puustoiseen ympäristöön.
Asuinrakennus on 1,5-kerroksinen hirsi- / lautarunkoinen, perustuksena on luonnonkivimuuraus,
pseudovinkkelikatto on tiilikatteinen. Päätyharjoissa yksinkertaiset puulistoista muodostetut koristeaiheet. Vaaleankeltainen vuoraus on jaettu pystysuunnassa kahteen kenttään, joista ala osa on
vaakalaudoitettu ja yläosa pystylaudoitettu, vuorilaudat ovat valkoiset. L-mallisessa rakennuksessa on sisänurkassa lapekattoinen avokuisti. Ikkunoiden puitteet ovat valkeat ja ruutujako vaihtelee T-ikkunoista moniruutuisempiin.
Vuonna 1938 rakennetussa piharakennuksessa on sauna, liiteri ja vaja. Pihassa on myös vuona
1958 rakennettu pienehkö navettarakennus ja betoninen maakellari.
Historia
Asuinrakennus on rakennettu vuonna 1920 (rakennus- ja huoneistorekisteri 2016). Rakennus on
kunnostettu kauttaaltaan, esimerkiksi ikkunat on uusittu.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, päärakennus on säilyttänyt ulkohahmonsa ja mittasuhteensa hyvin muutoksista huolimatta. Päärakennus edustaa pelkistettyä, alueelle tunnusomaista
puurakentamistapaa. Pihapiiri muodostaa eheän kokonaisuuden, jossa näkyy maatalouselinkeinoihin liittyvän rakentamisen eri vaiheita.

Suositukset kaavoitukselle
Rakennuksen historia on suositeltavaa huomioida tulevien
korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta kohteelle ei
esitetä varsinaista suojelumerkintää.
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero 41.
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7. LAUTAHAASIA
Lautahaasia 11, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019:
Maaseutuelinkeinot ja asuminen / Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan
kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Paimelan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa maalaistalon asuinrakennus: kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, sr1)

Kuvaus
Lautahaasian tilan päärakennus on rakennettu vuonna 1919. Perustuksena on luonnonkiviharkko,
runko hirsi / lauta, satulakatto on päistä aumattu, länsipuolella poikkipääty on mansardikatolla,
pihan puolen kuistissa satulakatto, kate on saumattua peltiä. Keltainen vuoraus on alaosassa vaakalautaa ja yläosassa pystylautaa.
Tilakeskusta ympäröivät laidunaukeat. Pihapiirissä on useita maatilan rakennuksia, kuten vuonna
1954 rakennettu navettarakennus, jonka alaosa on betonia, yläosa lomalaudoitettu puurakenteinen, satulakatto on katettu profiilipellillä. Entinen sauna- ja karjakeittiörakennus on alaosastaan
vuoraamaton ja punaiseksi maalattu, yläosa on pystylaudoitettu ja keltainen. Vanha maakellari ja
hirsinen aittarivi sijaitsevat saunan ja navetan välissä.
Historia
Tila on ollut sukutilana ainakin vuodesta 1679. Edellinen päärakennus on sijainnut lähempänä tietä.
nykyistä päärakennusta on laajennettu pohjoispäädyn eteisen osalta. Nykyisen päärakennuksen
on rakentanut (kirvesmies?) Välimaa, joka on rakentanut Paimelassa muitakin saman aikakauden
rakennuksia, kuten Heikkilän, Heinosen ja Hiekkasen (eli Tyynelän).
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Kohteen päärakennus edustaa jugendin ja klassismin tyylipiirteitä omaavaa
pelkistettyä 1910-luvun puurakentamista.
Päärakennuksen
ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet. Päärakennuksen ja talousrakennusten muodostamaa
pihapiiriä voi pitää edustavana
esimerkkinä eri aikakausien rakentamisesta, joka liittyy maatalouselinkeinon kehitykseen.

Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi sr-merkinnällä (suojeltava rakennus tai rakennusryhmä).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
42.
Kohteen omistajien kanssa käyty keskustelu maastokäynnillä 7.11.2019.
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8. RYYNÄLÄ
Ratsutie 31, 17120 PAIMELA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Maaseutuelinkeinot ja asuminen / Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa 1A-2, erillispientalojen alue.)

Kuvaus
Entisen maatalon vanha pihapiiri hirsirakennuksineen on jäänyt väljän pientaloasutuksen keskelle.
Päärakennuksen ympärillä on vielä tilava tonttimaa ja perinteinen piha istutuksineen. Ryynäsen
pihapiirissä on pitkän talonpoikaisen päärakennuksen lisäksi yksikerroksinen hirsinen riviaitta
(omaperäinen ovikoristelu lautavälikössä), hirsi- ja lautarunkoinen sauna ja hirsinen talousrakennus tien varressa (yksinäisaitta on naapuritontilla), jonka edessä on maakellari (ainakin ulkoseinä
lohkokivistä).
Ryynälän asumaton päärakennus edustaa perinteistä talonpoikaista hirsirakennustapaa 1800-luvulta. Paritupapohjainen, pitkä- ja kapearunkoinen, luonnonkiviperusteinen hirsirakennus on edelleen vuoraamaton, ikkunat ovat kuusiruutuiset. Harjakatossa on poikkipäädyt ja se on pellitetty.
Pääkuistissa on säilynyt 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa käytetty kolmiharjainen kattomalli sekä
pariovi ja seinäverhouksen leikkauskoristeet. Kuistin alaosa on vankoista lankuista. Talon päädyssä
on lautaseinäinen, pulpettikattoinen kylkiäinen.
Historia
Ryynyselä, Ryynälä eli Ryynänen oli aikoinaan Paimelan kartanon akumentti eli ratsutilalle määrätty aputila, joka maksoi veronsa päätilalle, jos tämän omat verot eivät riittäneet ratsun ja miehen
kustannuksiin. Talouskeskus on siirtynyt rakennuskannasta päätellen ryhmäkylän ulkopuolelle jo
varhain 1800-luvulla. Tilan nykyinen asuinrakennus on vanhan pihan vieressä, ja rakennettu 1900luvun jälkipuoliskolla.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Päärakennus on hyvin tyylipiirteensä säilyttänyt 1800luvun lopun hirsirakennustapaa edustava maatilan päärakennus. Pihapiirin rakennukset muodostavat edustavan ja alueella harvinaisen esimerkin 1800-luvun lopun maatilarakentamisesta. Kohteella on historiallisia arvoja ja se liittyy alueen ratsutilahistoriaan.
Uhkatekijät
Rakennusten kunto. Pihakasvillisuus on villiintynyt ja kasvaa lähellä rakennuksia.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi
sr-merkinnällä (suojeltava rakennus tai rakennusryhmä).
Aiemmat
lähteet:

inventoinnit

/

Ahola, Teija 2006. Rakennusinventointi -Hollola. Hämeen
ympäristökeskuksen moniste.
110/2006. Hämeen ympäristökeskus. Lähteenä myös inventointiin liittyvän access-tietokannan tiedot. Kohde nro 69.
(Luokittelu: rakennus I K).
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9. SEPPÄLÄ
Paimelantie 345, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, sairaanhoito ja sosiaalihuolto
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan
säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää, sr2)

Kuvaus
Seppälän entinen vanhainkotirakennus sijoittuu
Paimelantien varren asutuskeskittymään, lähelle tietä ja Kissalan viereen.
2-kerroksinen, luonnonkiviharkkoperustainen, hirsi- ja lautarunkoinen rakennus on vuorattu vaalean sinisellä vaakalaudoituksella. Vuorauksen nurkat on tehty jiiriin, ei nurkkalautoja. Vuorilaudat
ovat valkoiset. Ikkunoiden vuorilaudat muistuttavat ikkunaluukkuja. Satulakatto on tiilikatteinen.
Historia
Diakonissalaitos osti vuonna 1946 Seppälän tilan ja korjasi rakennuksen Diakoniasisarten vanhainkodiksi ja sisarten kesänviettopaikaksi. Tila sai silloin nimen Vähä-Seppälä ja sen kasvitarha ja
kanala toivat helpotusta laitoksen ruokatalouteen. Vanhainkoti toimi Vähä-Seppälässä vuoteen
1970 asti.
Kun Diakoniasäätiön sairaalarakennusta alettiin rakentaa Lahden keskustaan, siirrettiin sairaalan
tontilla ollut hirsirakennus Seppälän tilalle palvelemaan samaa tarkoitusta (Kissala). Seppälän ja
Kissalan tilat on sittemmin erotettu toisistaan ja molemmat rakennukset on remontoitu asuinrakennuksiksi.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se edustaa 1900-luvun alkupuolen puurakentamistapaa. Päärakennuksen rakennushistoriallisia arvoja heikentää rakennukseen tehdyt muutokset.
Kohteella on historiallisia arvoja, jotka liittyvät hoivatoiminnan kehitykseen alueella. Kohteella on
kyläkuvallista arvoa Paimelantien tienäkymässä.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).

Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
44.
Lahden Diakonialaitos 1869-2019, 150-vuotisjuhlakirja 2019. Lahden Diakonialaitos. s. 10 ja 43.
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Kuvalähde: Lahden Diakonialaitos 1869-2019, 150-vuotisjuhlakirja 2019. Lahden Diakonialaitos.
s. 10.
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10. KISSALA
Paimelantie 339, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakennus
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan
säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää, sr2)

Kuvaus
Kissalan entinen vanhainkotirakennus / sisarten kesänviettopaikka sijoittuu Paimelantien varren asutuskeskittymään, lähelle tietä ja Seppälän viereen.
2-kerroksinen, luonnonkivipilareille perustettu (osa väleistä betonoitu), hirsi- ja lautarunkoinen rakennus on vuorattu vaaleankeltaisella kenttiin jaetulla vaakalaudoituksella, yläosassa pystylaudoituksella. Vuorilaudat ovat valkoisia. Satulakatto poikkipäädyillä on katettu tummalla profiilipellillä.
Pihan puolella on suuri avokuisti, jonka päällä on parveke. Kadun puolella on lapeikkunarivi.
Historia
Kun Diakoniasäätiön sairaalarakennusta alettiin rakentaa Lahden keskustaan, siirrettiin sairaalan
tontilla ollut hirsirakennus Seppälän tilalle palvelemaan sisarten vanhainkotitoimintaa ja kesänviettopaikaksi. Kissalan uudelleenpystytys Kalliolaan on tehty noin vuonna 1950. Seppälän ja Kissalan
tilat on sittemmin erotettu toisistaan ja molemmat rakennukset on remontoitu asuinrakennuksiksi.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se edustaa 1900-luvun alkupuolen puurakentamistapaa. Kohteella on historiallisia arvoja, jotka liittyvät hoivatoiminnan kehitykseen alueella. Kohteella
on kyläkuvallista arvoa Paimelantien tienäkymässä.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).

Aiemmat inventoinnit /
lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava.
Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero 44.
Lahden
Diakonialaitos
1869-2019, 150-vuotisjuhlakirja 2019. Lahden
Diakonialaitos. s. 10 ja
43.
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11. ISO-SEPPÄLÄ
Paimelantie 311, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•

•

Strateginen yleiskaava 2017,
lainvoimainen 23.5.2019:
Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, joka tulisi säilyttää, sr2)

Kuvaus
Iso-Seppälän tilakeskus sijoittuu peltoaukean reunamille Kalliolan kulttuurimaisemassa. Asuinrakennusten lisäksi melko tiiviissä pihapiirissä on mm. hirsinen aittarivi, pihasauna- ja liiterirakennus
sekä uusi konesuoja.
Tilan vanha päärakennus on 1,5-kerroksinen, betoniperusteinen, hirsi- ja lautarunkoinen kellanruskealla pysty- ja vaakalaudoituksella vuorattu. Yläosan pystylaudoissa on viistetyt alapäät. Rintapaneelissa peiterimalaudoitus ja koristeellinen lista. Satulakatto mansardikattoisella poikkipäädyllä on katettu tiilellä. Osa ikkunoista on uusittu.
Historia
Vanha tilan päärakennus on rakennettu noin 1910 – 1920-luvulla. Pihapiiriin on valmistunut uusi
asuinrakennus vuonna 2013 ja vanha päärakennus on asumaton. Tila on ollut samalla suvulla vuodesta 1725.
Arvot
Tilakeskuksella on maisemallista arvoa osana maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (Vesivehmaan kulttuurimaisema). Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, vanha päärakennus edustaa 1900-luvun alkupuolen maatiloille ominaista rakennustapaa. Vanhan päärakennuksen rakennushistorialliset arvot ovat osittain heikentyneet tehtyjen muutosten vuoksi, vaikka rakennuksen
kokonaishahmo on hyvin säilynyt.

Suositukset kaavoitukselle
Kohteen historia on suositeltavaa huomioida tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä, mutta
kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.
Aiemmat inventoinnit /
lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven
rantaosayleiskaava.
Rakennusinventointiraportti
2001. Kohdenumero 45.
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12. SIVULA
Paimelantie 279, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Kalliolan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan
säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, sr1)

Kuvaus
Vanhojen hirsirakennusten sulkema perinteinen pihapiiri sijaitsee Kalliolan kylän vanhassa kyläkeskuksessa tiiviissä kylämiljöössä. Pihapiirissä on hirsinen päärakennus 1800-luvun alkupuolelta,
hirsinen karjarakennus vuodelta 1910, hirsinen aittarivi noin vuodelta 1912, sekä käsin salvottu
uusi aittarakennus vuodelta 2000.
1-kerroksisen päärakennuksen perusta on luonnonkiveä, runko hirttä ja satulakatto on katettu
profiilipellillä (aiemmin kolmiorimahuopa). Rakennuksen vanhemmassa osassa on vuorauksena leveä vaakaponttilauta, uudemmassa osassa kapeampi vaakaponttilauta ja kuisteissa peiterimalauta. Julkisivun värinä on keltamulta, vuorilaudat ja ikkuna valkoiset, kate on tumman ruskea.
Rakennus on L-muotoinen, etelänpuolella sekä pohjoispuolella L:n sisänurkassa kuistit, ullakolla
on 6-ruutuiset ikkunat.
Historia
Tiettävästi tila on ollut Sivulan suvulla 1760-luvulta lähtien. Maalaistalon päärakennuksen vanhin
osa on todennäköisesti 1800-luvun alkupuolelta, sali on rakennettu todennäköisesti 1850-luvulla,
kadun puoleinen laajennus on tehty 1890-luvulla. Edellinen pääsisäänkäynnin kuisti oli rakennettu
1871, tilalle on rakennettu uusi kuisti. Vanhan kuistin ikkunat ovat käytössä rakennuksen sisänurkkauksen kuistissa. Rakennusta on jatkettu Paimelantien suuntaisesti 1890-luvulla, jolloin myös
vanhan osan ikkuna-aukkoja suurennettiin ja alkuperäiset, todennäköisesti 6-ruutuiset ikkunat
vaihdettiin T-karmi-ikkunoihin. Asuinkerroksen ikkunat on vaihdettu 1980-luvulla uusiin T-mallisiin
ikkunoihin. Ullakolla on mahdollisesti alkuperäiset 6-ruutuiset ikkunat.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja. Pihapiirin päärakennus on 1800-luvun puolivälistä ja yhdessä 1900-luvun alkupuolella rakentuneiden talousrakennusten kanssa ne muodostavat kerroksellisen, perinteistä maatilarakentamista hyvin edustavan kokonaisuuden. Rakennusten ominaisluonne ja tyylipiirteet ovat hyvin säilyneet muutoksista huolimatta. Kohteella on kyläkuvallista arvoa osana Kalliolan vanhaa ryhmäkylää.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi sr-merkinnällä
(suojeltava rakennus tai rakennusryhmä).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001.
Kohdenumero 47.
Suuri Maatilakirja V, 1964, Hämeen lääni,
Kustannustuote Oy. s.292-293.

27

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

28

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

29

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

13. SIPILÄ
Paimelantie 275a, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Kalliolan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai kyläkuvan
säilymisen kannalta arvokas rakennus tai rakennusryhmä, sr1)

Kuvaus
Rakennus on Sipilän sukutilan vanha asuinrakennus, joka on rakennettu vuonna 1898. Sipilän nykyinen tilakeskus sijaitsee peltojensa keskellä kauempana tiestä, kun vanha päärakennus sijoittuu
raittikylälle. Pihapiirissä on myös lautarakenteinen liiteri ja huussi.
1,5-kerroksinen luonnonkivi- ja kuistin osalta betoniperusteinen, hirsi- ja lautarunkoinen rakennus.
Satulakatto on tiilikatteinen, kuistin katto profiilipeltiä. Ikkunoiden alapuolella pystylaudoitettu rintapaneeli, ikkunakentässä vaakalaudoitus, ylempi seinäpaneeli päädyissä pystylaudoitettu. Värityksenä keltamulta, vuorilaudat ruskeat, ikkunat kuistia lukuun ottamatta T-malliset ja valkoiset.
Pihanpuolella, laajennetussa kuistissa on pieniruutuisia ikkunoita.

Historia
Sipilän tila on ollut Sipilän suvun
hallussa 1700-luvulta saakka.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia
arvoja, se edustaa 1800-luvun lopulle tunnusomaista maaseudun
puurakentamista. Päärakennuksen
tyylipiirteet ja ulkohahmo ovat säilyneet hyvin. Rakennuksella on kyläkuvallista merkitystä osana Kalliolan vanhaa ryhmäkylää.

Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi srmerkinnällä (suojeltava rakennus
tai rakennusryhmä).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero 48.
Suuri Maatilakirja V, 1964, Hämeen lääni, Kustannustuote Oy.
s.292.
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14. PELTO-ESKOLA
Pelto-Eskolantie 51, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö
(Kalliolan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa
maa- ja metsätalousvaltainen alue M-1)

Kuvaus
Tiivis tilakeskus sijoittuu laajojen peltoaukeiden keskelle, metsäniemekkeen reunaan.
Tilakeskuksen pihapiirissä on ollut vuosien 1953-1954 aikana rakennetun päärakennuksen ja
vuonna 1930 rakennetun entisen navetan lisäksi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa rakennettu
hirsinen aittarivistö, liiteri- ja varastorakennus, vanha sauna sekä puimala / kuivuri (vanhempi osa
vuodelta 1933 ja uudempi osa vuodelta 1991). Rakennusten ympärillä on hoidettua puutarhaa.
Maatilan päärakennuksen on suunnitellut insinööritoimisto Jouko Louhia. Rakennuksessa on 1,5
kerrosta ja kellari. Rakennuksen perusta on betonia, runko lautaa ja satulakatto saumattua peltiä.
Vuorauksena on luonnonvalkoinen rappaus, katto ja 1980-luvulla uusitut ikkunat ovat ruskeita.
Nykyinen konehalli, vanha navetta on rakennettu Itä-Hämeen maanviljelysseuran piirustuksien
mukaan. Navetan perustus on betonia, 1. kerros hirrestä, päällä tiilimanttelointi, 2. kerros
lautarunkoinen. Ryskea satulakatto on saumattua peltiä. Navetta on vuorattu alaosasta valkoisella
rappauksella ja yläosasta punaisella lomalaudoituksella.
Historia
Tila on kantatila ja kuulunut suvulle 1850-luvulta alkaen.
Arvot
Tilakeskus rakennuksineen muodostaa eheän ja hyvin säilyneen, tyypillisen 1900- luvun alkuvuosikymmenille palautuvaa tyyliä edustavan kokonaisuuden. Uudisrakentaminen on tehty ympäristön
mittakaavan ja tyylin eheys säilyttäen. Tilakeskuksella on myös maisemallista arvoa osana maakunnallisesti arvokasta Kalliolan kulttuurimaisemaa.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).

Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
51.
Suuri Maatilakirja V,
1964, Hämeen lääni,
Kustannustuote Oy.
s.278-279.
Kohteen
omistajan
kanssa käyty keskustelu maastokäynnillä
15.11.2019.

31

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

32

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

33

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

15. KUOPPALA
Kuoppalantie 13, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Maaseutuelinkeinot ja asuminen / Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa
maa- ja metsätalousvaltainen alue M-1)

Kuvaus
Tilakeskus sijoittuu metsäsaarekkeelle rantaan viettävien peltoaukeiden keskelle.
Kuoppalan nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1950. Rakennuksessa on 1,5 kerrosta ja
kellari. Perustus on betonia ja runko lautaa. Satulakatto on tummaa profiilipeltiä. Vuoraus on vaaleaksi rapattua tiiltä. Erityispiirteenä pitkän julkisivun nurkassa satulakattoinen avokuisti kivipilarein ja kuistille avautuva pyöreä ikkuna.
Pihapiirissä on navettarakennus, jonka ensimmäisen kerroksen graniittiharkkoseinät ovat peräisin
vuodelta 1911. Lautarakenteinen yläosa on rakennettu uudestaan vuonna 1961. Pihapiirissä on
myös 1950-luvulla rakennetut vaja- ja konesuojarakennukset sekä kuivuri.
Historia
Tila on kantatila. Aikaisempi päärakennus on purettu vuonna 1950.
Nykyisen päärakennuksen ikkuna-aukotukset poikkeavat alkuperäisistä ikkuna-aukoista.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa kerroksellista maatilarakentamista. Päärakennus on säilyttänyt jälleenrakennuskauden tunnuspiirteensä melko hyvin, huolimatta julkisivuaukotukseen tehdyistä muutoksista.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen,
Nina:
Vesijärven rantaosayleiskaava.
Rakennusinventointiraportti
2001. Kohdenumero 53.
Suuri Maatilakirja
V, 1964, Hämeen
lääni, Kustannustuote Oy. s.262.
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16. MARTTILA
Paimelantie 170, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Kyläalue
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Vesivehmaan kulttuuriympäristö) ja kulttuuriympäristö (Kalliolan kulttuurimaisema)
(Kumoutunut: Vesijärven rantaosayleiskaavassa erillispientalojen alue, jolla ympäristö
säilytetään 2A-2/s)

Kuvaus
Marttilan 1,5-2 -kerroksinen päärakennus on rakennettu vuonna 1912. Rakennuksessa on graniittiperusta, hirsi- ja lautarunko, satulakatto saumatulla pellillä (uusittu vuonna 2001). Vuoraus on
vaaleaa vaakaponttipaneelia ja pystylautaa, vuorilaudat ovat valkoiset. Rakennuksessa on poikkipääty, jossa on avokuisti ja parveke.
Pihapiirissä on 1960-luvulla rakennettu sauna-autotalli-liiterirakennus sekä kaksi vanhaa aittarakennusta 1900-luvun alusta ja maatalousrakennuksia.
Historia
Tila on kantatila ja kuulunut samalle suvulle jo ainakin neljän sukupolven ajan. Tilaan on yhdistetty
Riihelän tila, jonka tilakeskus on sijainnut nykyisen tilakeskuksen lähellä. Riihelän tilan rakennuksiin kuulunut edellisessä inventoinnissa maisemallisesti arvokkaaksi todettu vuonna 1920 rakennettu navettarakennus on purettu.
Arvot
Kohteen rakennushistorialliset arvot ovat
heikentyneet rakennuksiin tehtyjen muutosten sekä erityisesti maisemallisesti merkittävällä paikalla sijainneen navetan purkamisen myötä. Kohteella on historiallisia
arvoja alueen kantatilana. Kohteen maisemalliset arvot ovat hävinneet navetan purkamisen myötä.
Suositukset kaavoitukselle
Rakennuksen historia on suositeltavaa huomioida tulevien korjaus- ja muutostöiden
yhteydessä, mutta kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Könönen, Nina: Vesijärven rantaosayleiskaava. Rakennusinventointiraportti 2001. Kohdenumero
54.
Suuri Maatilakirja
V, 1964, Hämeen
lääni, Kustannustuote Oy. s.269.
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17. KOULUMÄKI
Paimelantie 120, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, opetus ja koulutus
Kaavatilanne / suojelutilanne
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019:
Pientaloasutuksen alue
Asemakaavassa (09822-109, lainvoimainen 14.3.1990):
o AO/s: Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristöä
säilytetään. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee
sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan.
o Päärakennuksen rakennusalalla merkintä ”sär”: Rakennus, joka julkisivultaan tulee säilyttää.

Kuvaus
1,5-kerroksinen, hirsirunkoinen (lamasalvos). Sokkeli betonia. Peltinen harjakatto.
Rakennuksen tunnuspiirteitä: vyöhykkeinen verhoustapa (vaaka- ja pystylaidat), ikkunoiden ruutujako ja palkisto-otsikot, kaksi harjakattoista umpikuistia, suoraprofiilinen vesikate, laajennusosan sokkelissa on valumuotin jäljiltä koloja.
Tontilla on talousrakennus, jonka toisessa päädyssä on vanha, hirsinen sauna. Saunassa on todettu
lattiasieni.
Historia
Kalliolassa toimi Vesikansan ensimmäinen koulu yhden lukuvuoden vuosina 1870-71. Vesikansan
koulupiiri perustettiin 1890-luvun alussa. Vuonna 1904 koulutalo valmistui Kalliolan Kivismäelle,
noin kahden kilometrin päähän kylämäestä.
Koulurakennus on ollut asuinkäytössä vuodesta 1966 lähtien ja ateljeena vuosina 1966-2017.
Kalliolan puukoulu on rakennettu kouluhallituksen hyväksymien malipiirustuksien mukaan (mallipiirustus nro 6) ja laajennettu vuonna 1926 rakennusmestari A.V. Niemisen suunnitelmien mukaan,
vanhaa tyyliä jäljitellen.
Rakennus on maalattu keltaisesta siniseksi 1960-70 -lukujen vaihteessa. Muuten rakennus on julkisivuiltaan säilynyt 1900-luvun alkupuolen asussa. Julkisivujen korjauksia on toteutettu alkuperäistä muotoa ja materiaaleja jäljittäen.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se edustaa 1900-luvun alun mallipiirustusten mukaan
toteutettua puukouluarkkitehtuuria. Koulurakennus on säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä ja ominaishahmonsa. Kohteella on historiallisia arvoja osana alueen sivistyshistoriaa, rakennuksessa on toiminut kansakoulu.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi sr-merkinnällä (suojeltava rakennus tai rakennusryhmä).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Ahola, Teija 2006. Rakennusinventointi -Hollola. Hämeen ympäristökeskuksen moniste. 110/2006.
Hämeen ympäristökeskus. (Raportin lisäksi lähteenä inventointikortti, kohde nro 36, 31.12.2005).
(Luokittelu: rakennus I K)
Kohteen maanomistaja 2019; kirje Hollolan kunnan kaavoitukseen, tiedoksi inventoijalle,
16.11.2019.
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18. ISO-SÖYRILÄ (ISO-SÖYRINKILÄ / KIELO)
Paimelantie 86, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Pientaloasutuksen alue
Asemakaavassa (09822-148, lainvoimainen 23.1.1998):
o AO/s: Erillispientalojen korttelialue, jolla ympäristö
säilytetään. Alueella tapahtuva rakentaminen tulee
sopeuttaa olemassa olevaan rakennuskantaan.
o Päärakennuksen rakennusalalla merkintä ”sär”:
Rakennus, jonka julkisivu tulee säilyttää.

Kuvaus
Söyrilän entinen talouskeskus sijaitsee Kalliolan kylässä Haritunjoen tuntumassa, vanhan ryhmäkylän ulkopuolella. Rakennukset ovat rinteessä. Pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi mm. pitkä
hirsirunkoinen karjarakennus vuodelta 1908, yksikerroksinen riviaitta, sivuovellinen yksinäisaitta
ja kaksi saunaa.
Vuonna 1914 rakennettu, 1,5-kerroksinen päärakennus on perustettu lohkokiville, siinä on hirsirunko, verhous vaaleankeltaista vaaka- ja pystylautaa, harjakaton kate on peltiä. Rakennuksen
tunnuspiirteitä ovat katon jyrkkäharjainen poikkipääty päätykoristein ja kevyesti jugendvaikutteiset T-ikkunoiden vuorilaudat.
Historia
Söyrilä on Kalliolan kylän kantatiloja. Kalliolan alakoulu siirtyi v. 1940 vuokralle Uuno Söyrilän talon
saliin. Alakoulu toimi Söyrilässä kaikkiaan 16 vuotta eli siihen asti, kun uusi koulutalo rakennettiin
Rajamäkeen (Nyk. Rajaharju). Talon päätykuisti on mahdollisesti tehty koulukäyttöä varten. Ainakin yksi ikkuna on laudoitettu umpeen takafasadista.
Söyrilän pelloille on rakennettu pientaloja 1980- ja 1990- luvun vaihteessa.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 1910-luvun jugendvaikutteista puurakentamista. Päärakennus on säilyttänyt hyvin tyylipiirteensä ja ulkohahmonsa. Kohteella on historiallisia
arvoja, se on yksi alueen kantatiloja. Kohde liittyy myös alueen sivistyshistoriaan, päärakennuksessa on toiminut koulu 1940- ja 1950-luvuilla.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde esitetään merkittäväksi srmerkinnällä (suojeltava rakennus
tai rakennusryhmä).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Ahola, Teija 2006. Rakennusinventointi -Hollola. Hämeen ympäristökeskuksen moniste. 110/2006. Hämeen ympäristökeskus. Lähteenä
myös inventointiin liittyvän accesstietokannan tiedot. Kohde nro 35.
(Luokittelu: rakennusryhmä III)
Suuri Maatilakirja V, 1964, Hämeen
lääni, Kustannustuote Oy. s.249.
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19. SEURAKUNTAKOTI
Paimelantie 51 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Uskonnon harjoittaminen, seurakuntakoti
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Pientaloasutuksen alue
Asemakaavassa (09822-116, lainvoimainen

15.12.1992):
o YK: Kirkkojen ja muiden seurakunnallisten
rakennusten korttelialue.
Kuvaus
Paimelantien varrella sijaitseva seurakuntakoti on
yksikerroksinen, pohjaratkaisultaan viuhkanmuotoinen rakennus. Seurakuntakodin merkittävin
piirre on monimuotoinen katto, joka seurailee rakennuksen viuhkamaista muotoa. Rakennuksen
julkisivut ovat tummaa tiiliverhousta, jota on kevennetty vaaleiksi peittomaalatuilla puuverhouskentillä. Ovat ja ikkunan puitteet ovat valkeat. Rakennus edustaa 1980-luvulle tunnusomaista modernia julkista rakentamista, jossa postmoderni leikittelevyys näkyy massoitteluratkaisussa.
Kohteen erityispiirteenä on sijainti Haritunjoen varrella ja rakennuksesta avautuu joen suuntaan
puistomainen piha-alue. Rakennuksen kirkkosalista avautuu näkymät puistoon. Pihapiirissä säilytetään kirkkovenettä.
Historia
Seurakuntakoti on rakennettu vuonna 1980.
Suositukset kaavoitukselle
Kohteen ominaisluonne on suositeltavaa huomioida tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä,
mutta kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Kohdetta ei ole inventoitu aiemmin.
Hollolan seurakunnan verkkosivut
(https://www.hollolanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/seurakuntakodit-ja-muut-juhlatilat/vesikansanseurakuntakoti, luettu 29.1.2020)

42

RAKENNUSINVENTOINTI
KALLIOLAN-PAIMELAN OYK

20. HOITOLA ELI KALLIOLAN TERVEYSTALO
Palotie, 15 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Sairaanhoito ja sosiaalihuolto, terveystalo
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019: Pientaloasutuksen
alue

Kuvaus
Vesikansan entinen Terveysasema sijaitsee
Kalliolassa valtatien 24 varressa. Terveysaseman lähiympäristössä on lähinnä 1960-luvun pientaloja, ja muutama aivan lähellä sijaitseva omakotitalo muodostaa terveystalon kanssa tyylillisesti ja
materiaaleiltaan yhtenäisen taajamakohdan.
2-kerroksinen betoniperusteinen, (tiilirunkoinen?) rakennus on rapattu keltaiseksi. Harjakatto on
peltiä. Rakennuksen tunnuspiirteitä ovat tilojen massoittelu, harjakatto, suoraprofiilinen vesikate,

ulkoseinien roiskerappaus ja upotetut standardi-ikkunat.
Historia
Kalliolan terveystalo avattiin 1959 tai 1960. Vesikansan Terveysasema toimi rakennuksessa syksyyn 2018 asti.
Arvot
Rakennuksella on rakennushistoriallisia arvoja. Terveystalon ulkoasu on säilynyt 1950-luvun lopun
aikaisessa asussaan. Tilojen käyttötarkoituksen mukainen massoittelu erikorkuisiin siipirakennuksiin sekä julkisivujen materiaalit ovat aikakauden standardiratkaisuja. Detaljimaailmaa on säilynyt
muun muassa parvekekaiteissa. Kohteella on historiallisia arvoja, jotka liittyvät hoivatoiminnan
kehitykseen alueella.
Uhkatekijät
Alkuperäisen käytön loppuminen.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde suositellaan osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
Aiemmat
inventoinnit / lähteet:
Ahola, Teija 2006.
Rakennusinventointi
-Hollola.
Hämeen
ympäristökeskuksen
moniste. 110/2006.
Hämeen ympäristökeskus.
Lähteenä
myös
inventointiin
liittyvän access-tietokannan
tiedot.
Kohde nro 31. (Luokittelu:
rakennus
IV).
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21. JOKIRANTA
Paimelantie 40 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Teollisuus
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Pientaloasutuksen alue ja viheryhteystarve

Kuvaus
Teollisuustontti sijaitsee Haritunjoen eteläpuolella tiiviin
asutusalueen reunamilla Paimelantien varressa.
Tontilla on säilynyt Timohuopa Oy:n huopatehtaan entinen tehdasrakennus ja Kalliomuovi Oy:n
rakentamat tuotanto- ja varastorakennukset.
Vanhin säilynyt tehdasrakennus on rakennettu vuonna 1944. Rakennuksessa on betonisokkeli, tiilirunko on rapattu, harjakatto on peltiä. Rakennuksen tunnuspiirteitä ovat loiva katkonainen harja-

katto, harjattu rappaus, funkkislippa pääoven yllä, ulko-ovet ja upotettujen ikkunoiden ruutujako.
Tehdasrakennusta on laajennettu v. 1951. Uudisosassa on ollut toimisto ja asuntoja. Viimeksi rakennusta on laajennettu tehdashallilla, ja lisäksi tontille on rakennettu erillisiä hallirakennuksia 1900luvun jälkipuolella. Ikkunat on uusittu toimistotiloihin sekä osaan vanhaa tiilirakennusta.
Historia
Maahamme perustettiin ensimmäiset meijerit 1850-luvulla. Hollolan Kalliolaan A. Kittelän tilalle
rakennettiin meijeri kesällä 1894. Kalliolan juustomeijerin perusti sveitsissä syntynyt Mathias Pfäffli. Mukana rahoittajana oli kauppias August Veltheim. Pfäfflin veli Christian oli tullut Suomeen jo
1870-luvulla, kiersi meijerinvuokraajana kartanoissa kunnes v. 1896 perusti ostamaansa Nastolan
Orrilan kartanoon juustomeijerin. Meijeriin johdettiin kirkas lähdevesi omalla painollaan 800 m
päästä Haritunjoen vastarannalla, Söyrilän niityllä olevasta lähteestä. Timosen aikana vesijohto
uusittiin ja pantiin maan sisään. Meijerin juustokellari sijaitsi paikalla, johon myöhemmin 1950-60luvulla nousi Timohuopa Oy:n uusi huopatehdas. Myöhemmin, 1970-luvun jälkeen, kiinteistö siirtyi
Kalliomuovi Oy:n omistukseen. Juustomeijeri sai ainakin 28 palkintoa. Emmentaljuustojen lisäksi
meijerissä valmistettiin Tilsitinjuustoa, kuminalla maustettua juustoa sekä voita. Juustoja vietiin
myös Pietariin, sekä Norjaan, Tanskaan, Ruotsiin, Saksaan sekä Amerikkaan. Meijeri oli toiminnassa vielä 1920-luvulla.
Puretussa meijerirakennuksessa on toiminut Timosen Timohuopa Oy, ja viimeksi rakennus oli Kalliomuovi Oy:n työmiesten asuntona. Tontilla on ollut myös kaksikerroksinen aitta, sauna, iso sikala,
pieni navetta, lato ja liiteri. Vielä 1940-luvulla Timosen huopatossutehtaan pihan poikki meni polku
sillalle Haritunjoen yli ja edelleen koulumäelle. Pfäffli-suvun omistuksessa oli myös Kalliolan Riihelän tila. Se sijaitsi suunnilleen paikalla, missä nyt on Marttilan talo.
Myöhemmin huopatehtaan ja nykyään muovitehtaan omistuksessa oleva meijeritontti on muuttunut uusien tuotanto- ja varastorakennusten myötä. Timohuopa Oy:n ajoilta on rapattu tiilirunkoinen tehdasrakennus, jota laajennettiin 1950-luvun alussa konttori- ja asuntosiivellä.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se edustaa kerroksellista teollisuusrakentamista, jonka
vanhimmat säilyneet kerrokset ovat 1940-luvulta. Kohteen rakennushistoriallisesti arvokkain osa,
vanha meijerirakennus on purettu. Kohteella on historiallisia arvoja, jotka liittyvät elinkeinotoiminnan kehitykseen alueella.
Suositukset kaavoitukselle
Rakennuksen historia on suositeltavaa huomioida tulevien korjaus- ja muutostöiden yhteydessä,
mutta kohteelle ei esitetä varsinaista suojelumerkintää.
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Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Ahola, Teija 2006. Rakennusinventointi -Hollola. Hämeen ympäristökeskuksen moniste. 110/2006.
Hämeen ympäristökeskus. Lähteenä myös inventointiin liittyvän access-tietokannan tiedot. Kohde
nro 32. (Luokittelu: rakennus III).
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22. PELTOMÄKI
Oivantie 11, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•
•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019:
Pientaloasutuksen alue
(Kumoutunut: Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa SR,
Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltava rakennus tai rakennusryhmä)

Kuvaus
Kohteen päärakennus edustaa tyylipiirteiltään 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenten rakentamistapaa. Päärakennuksessa on päädyistä aumattu mansardikatto, jossa punainen saumattu peltikate. Rakennuksen pitkillä julkisivuilla on tasakattoiset umpikuistit.
Julkisivuverhous on keltaiseksi peittomaalattua vaakasuuntaista puuverhousta. Julkisivuverhous
on jaettu pystysuunnassa kahteen kenttään valkoisin vuorilaudoin. Vastaavanlaiset valkeat vuorilaudat ovat myös rakennuksen nurkissa sekä ikkunoiden ympärillä. Ikkunat ovat pääosin T-karmijaolla, puitteet ruskeat. Ylemmän kerroksen ja sisäänkäynnin umpikuistin ikkunoissa ruutujako
poikkeaa.
Pihapiirissä on yksi harjakattoinen talousrakennus, jonka julkisivut ovat punamullalla maalattua
puuverhousta. Harjakaton katemateriaalina on harmaa pelti. Nurkka- ja ikkunoita kehystävät vuorilaudat ovat valkoiset.
Historia
Kohde näkyy vuoden 1936 peruskartalla, tyylipiirteidensä osalta rakennus ajoittuu 1900-luvun alkuvuosikymmenille. Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan päärakennuksen valmistumisvuosi on 1960, mutta se lienee jonkun
muutosvaiheen ajankohta. Talousrakennuksen
valmistumisvuodeksi on merkitty 1924.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja ja se
edustaa 1900-luvun alun puurakentamistapaa.
Päärakennuksen tyylipiirteet ovat melko hyvin
säilyneet, vaikka sisäänkäynnin umpikuistiin
oletettavasti tehdyt muutokset ovat muuttaneet rakennuksen ulkohahmoa pihan suuntaan.

Suositukset
tukselle

kaavoi-

Kohde
suositellaan
osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla ympäristö säilytetään).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Mahdollisia aikaisempia
inventointitietoja ei ollut tiedossa tätä selvitystä tehtäessä.
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23. UUSI-SÖYRILÄ
Ilmotuntie 10, 17110 KALLIOLA

Kohdetyyppi / rakennustyyppi
Asuinrakentaminen, maa- ja metsätalous
Kaavatilanne / suojelutilanne:
•

•

Strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen
23.5.2019: Pientaloasutuksen alue ja Työpaikat ja palvelut, joille ympäristö asettaa
erityisiä vaatimuksia sekä Oleellisesti muuttuvat alueet
(Kumoutunut: Kukkilan-Kalliolan osayleiskaavassa SR, Rakennustaiteellisin, kulttuurihistoriallisin tai maisemallisin perustein suojeltava rakennus tai rakennusryhmä)

Kuvaus
Päärakennus on puolitoistakerroksinen, harjakattoinen 1930-luvun asuinrakennus, jossa mansardikattoiset poikkiharjat. Katemateriaalina on punainen profiilipelti. Julkisivuverhous on vihreää,
vaakasuuntaista lautaverhousta. Nurkkalaudat ja ikkunoita kiertävät vuorilaudat ovat valkoiset.
Korkea sokkeli on betonia. Ikkunat ovat kuusiruutuiset ja puitteiltaan ruskeat.
Pihapiirissä on useita talousrakennuksia, joista näyttävin suuri navetta. Navettarakennuksessa on
päistä aumattu harjakatto, jossa peltikate. Julkisivut ovat punamullalla maalattua lautaverhousta.
Julkisivusta erottuvat tiilirakenteiset navetan väliseinät. Ikkunoita ja ovia kehystävät valkeat vuorilaudat. Ikkunat ovat pääosin neliruutuiset, puitteet ovat valkeat. Ovet vihreäksi maalatut lautaverhoillut pariovet. Pihapiirin muut talousrakennukset ovat myös punamullalla maalattuja, harjakattoisia perinteisiä maaseudun puurakenteisia talousrakennuksia.
Historia
Kohde näkyy vuoden 1940 peruskartalla, vuoden 1936 peruskartalla rakennuksia ei vielä ole. Rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen mukaan päärakennuksen valmistumisvuosi on 1931. Talousrakennuksen valmistumisvuodeksi on merkitty 1930.
Arvot
Kohteella on rakennushistoriallisia arvoja, se edustaa 1930-luvun maaseudulle tunnusomaista puurakentamista. Päärakennuksessa ja suuressa navetassa on hyvin säilynyt tyylipiirteet ja ominaishahmo.
Suositukset kaavoitukselle
Kohde
suositellaan
osoitettavaksi merkinnällä /s (alue, jolla
ympäristö
säilytetään).
Aiemmat inventoinnit / lähteet:
Mahdollisia aikaisempia inventointitietoja
ei ollut tiedossa tätä
selvitystä tehtäessä.
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Kaavat
Hollolan strateginen yleiskaava 2017, lainvoimainen 23.5.2019.
Kukkilan-Kalliolan osayleiskaava, voimassa ranta-alueet, vahvistettu Hämeen ympäristökeskuksessa 20.6.1996.
Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. Lainvoimainen 14.5.2019. Kaavakartta, kaavaselostus ja
selostuksen liiteosa. Päijät-Hämeen liitto.
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Muut lähteet
Hollolan seurakunnan verkkosivut (https://www.hollolanseurakunta.fi/kirkot-ja-tilat/seurakuntakodit-ja-muut-juhlatilat/vesikansan-seurakuntakoti, luettu 29.1.2020)

Kohteen (Koulumäki) maanomistaja 2019; kirje Hollolan kunnan kaavoitukseen, tiedoksi inventoijalle, 16.11.2019.
Kohteiden omistajien kanssa käydyt keskustelut maastokäynneillä 7.11.2019 ja 15.11.2019.
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