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Lohjan kaupunki Vanha Passi kulttuuriympäristöselvitys

Johdanto
Vanhan Passin tilakeskuksen kulttuuriympäristöselvitys ja inventointi on laadittu alueen asemakaavatyöhön liittyvänä selvityksenä kevään 2019 aikana.
Selvitysalue sijoittuu Karjalohjan kirkonkylän pohjoispuolelle Lohjantaipaleen kylään.
Tila on osa maakunnallisesti arvokasta Karjalohjan kirkonkylän ja Lohjantaipaleen
kulttuurimaisemaa (Uudenmaan liitto 2012). Lohjan kaupungin tilaaman työn tarkoituksena on ollut selvittää alueen suppea rakennushistoria, tunnistaa rakennusten ja
pihapiirin vaalittavat arvot sekä mahdolliset tärkeät näkymät, arvioida rakennusten
säilyneisyyttä sekä mahdollisten muutosten ja laajennusten vaikutusta rakennusten
ilmeeseen ja arvoon. Selvitykseen on sisällytetty uudisrakentamisen reunaehtoja koskevia suosituksia. Asemakaavassa ratkaistaan, miten selvityksessä esiin tuodut
kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.
Alueen rakennuskanta on tarkistettu silmämääräisesti ja dokumentoitu valokuvaamalla. Inventointitiedot sisältyvät selvitykseen.

Vanhan Passin tilakeskus

Lähtöaineistona on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, lehtiartikkeleita sekä aluetta ja sen rakennuksia koskevia historian teoksia. Tärkeän lähtöaineiston muodostaa lisäksi historialliset kartat; mm isojakokartat, pitäjänkartat,
senaatinkartat ja maanmittaushallituksen peruskartat sekä kiinteistönmuodostusta
kuvaavat lohkomisasiakirjat. Nykytilanteen kartoittamiseksi on lisäksi käytetty asemakaava- ja peruskartta-aineistoa, kiinteistörekisterin tietoja sekä rakennusvalvonnan
arkiston rakennuslupa-aineistoa.
Raportin alkuosa sisältää kuvauksen työn tavoitteista ja inventoinnin menetelmistä
sekä koosteen aluetta koskevista aiemmista selvityksistä ja inventoinneista. Toinen
osa sisältää lyhyen tiivistelmän alueen rakennetun ympäristön kehityshistoriasta ja
sen muutosvaiheista, sekä kulttuuriympäristön kohteista ja rakennustypologiasta.
Kolmas osa sisältää kuvauksen rakennetun kulttuuriympäristön nykytilanteesta ja
ominaispiirteistä. Raportin lopussa esitetään suosituksia kaavoitusta varten.
Rakennusinventoinnin tilaajana on Lohjan kaupunki. Työn yhteyshenkilönä on toiminut kaavasuunnittelija Iris Jägel-Balcan. Selvityksen laatimisesta on vastannut Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson, laatimiseen on osallistunut arkkitehti Varvara Protassova.

Kiinteistö 444- 488-1-78.
Pinta-ala 18948 m2
Inventointialue sijoittuu Karjalohjan kirkonkylän
pohjoispuolelle Lohjantaipaleen kylään
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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1.

Selvitystyö

1.1

Rajaus ja metodit

Selvityksen tarkoitus
Työn tarkoituksena on ollut selvittää alueen suppea rakennushistoria, tunnistaa
rakennusten ja pihapiirin vaalittavat arvot sekä mahdolliset tärkeät näkymät, arvioida rakennusten säilyneisyyttä sekä mahdollisten muutosten ja laajennusten vaikutusta rakennusten ilmeeseen ja arvoon. Selvitykseen on sisällytetty uudisrakentamisen reunaehtoja koskevia suosituksia.

Käytetyt keskeiset lähteet
Selvityksen lähtöaineistona on käytetty alueella aiemmin tehtyjä inventointeja ja
selvityksiä, joita on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyllä maastoinventoinnilla ja sen yhteydessä tehdyllä haastattelulla.

Inventoinnin johtopäätökset ja raportointi
Inventoinnin johtopäätökset on esitetty tässä raportissa. Kohdetietoihin on kirjattu
perustiedot, lyhyt historia, kohdekuvaus sekä lähdetiedot. Rakennusvuodet ja merkittävät muutosvuodet on kirjattu silloin, kun ne ovat olleet tiedossa. Tutkimalla
rakennusten rakennusosia ja eri aikakausille ominaisia julkisivuaiheita, vuoraustyyppejä, perustamistapaa ja yksityiskohtia, on yleisellä tasolla arvioitu alkuperäisen tai myöhemmän korjausajankohdan ilmeen säilymistä. Tarkempaa rakennusosakohtaista säilyneisyysarviota tai sisätilojen selvitystä ei ole sisällytetty työhön.
Rakennuskuvauksiin on liitetty maastoinventoinnin yhteydessä otettuja valokuvia.
Rakennusten ja pihapiirin arvoista ja suojelusuosituksista on laadittu erillinen luku.

Alueen kehitystä on tutkittu vertailemalla eri-aikaista kartta– ja kaava-aineistoa
sekä lohkomisasiakirjoja. Työssä on käytetty mm. Kuninkaan kartastoa, isojakokarttoja, 1800-luvun pitäjänkartta- ja senaatinkartta-aineistoa, lohkomiskarttoja ja asiakirjoja, sekä 1950–1970 -luvun peruskartta- aineistoa. Kirjallisina lähteinä on
käytetty mm. alueen historiaa käsitteleviä teoksia, ja lehtiartikkeleita. Rakennusvalvonnan aineistoon on sisältynyt 2010-luvulla laaditut rakennusten muutospiirustukset.
Rakennusten ja ympäristön säilyneisyyttä ja muutoksia on arvioitu mm. vanhojen
valokuvien pohjalta.
Tärkeän lähtöaineiston muodostaa aiempi inventointi. Alueen rakennuskantaa on
inventoitu vuonna 1996 kylä-inventoinnissa (Tukkinen 1996). Lisäksi arkeologisten
kohteiden inventointia on tehty 2010. Vaikka tilaa ei mainita erikeen Uudenmaan
liiton julkaisemassa Uudenmaan kulttuuriympäristöjen selvityksessä 2012, se sisältyy maakunnallisesti arvokkaaseen Karjalohjan kirkonkylän ja Lohjantaipaleen
kulttuurimaisemaan.

Maastoinventointi
Kaikki kohteen rakennukset on maastoinventoinnin yhteydessä tarkistettu. Inventointi tehtiin toukokuussa 2019. Kohteet inventoitiin valokuvaamalla ja kirjaamalla
havaintoja ympäristöstä, rakennuksista ja niiden merkittävistä yksityiskohdista.
Rakennusten teknistä kuntoa ei ole arvioitu tämän inventoinnin yhteydessä, vaan
se tehdään tarvittaessa kiinteistönomistajien myöhemmin teettämissä kuntotutkimuksissa.
Maastossa tehdyt havainnot ja analyysit sekä haastattelut muodostavat yhdessä
aiempien inventointien kanssa tämän selvityksen keskeisen aineiston.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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1.2 Aiemmat inventoinnit, selvitykset ja suojelukohteet
Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat ja rakennetun ympäristön kohteet
Alue sisältyy maakunnallisesti merkittävään Karjalohjan kirkonkylän ja Lohjantaipaleen kulttuurimaisemaan.
Kirkonkylän - Lohjantaipaleen kulttuurimaisema sijaitsee Lohjanjärven ja
Puujärven välisellä, kapealla Pukkilanharjulla, joka on osa toista Salpausselkää. Nykyinen rakennuskanta seuraa nauhamaisesti Pukkilanharjua ja sen
itäreunalla kulkevaa kirkonkylän raittia. Raitti rakennuksineen on yhtenäinen ja hyvin säilynyt. Kirkonkylän eteläpuolella ovat maisemaltaan yhtenäi-

Vanha Passi

Lohjantaipaleen kylänpaikka

sinä säilyneet Särkijärven ja Immolan kylät, joissa pellot ja hyvin säilyneet

Aluerajaus käsittää laajan kylämäen alueen, johon Passin pihapiiri sisältyy kokonaisuu-

rakennukset vuorottelevat kumpuilevassa

dessaan. Kohteen kuvaus museoviraston kulttuuriympäristötietokannan sivulla:

järvimaisemassa. Kirkonkylän pohjoispuolella sijaitsee Härjänvatsa, jossa

Lohjantaipale on ollut yksi Karjalohjan suurimmista ja vanhimmista kylistä. 1500-luvulla

vanhojen maatilojen (päärakennukset 1800-luvulta) rinnalla on 1900-luvun

kylässä oli yhdeksän tilaa, joista 1700-luvulle mentäessä oli jäljellä enää viisi taloa. Näitä

alun kesähuviloita ja mökkejä.

olivat Katlaa, Prunkka, Hakala, Passi ja Ylhä, joka on aiemmin tunnettu mahdollisesti
Solttina tai Hokarina. (Embuske 2005, 477; Kepsu ja Tukkinen 2008, 84.) Talot ovat sijain-

Yleiskaava
Alueella ei ole olemassa yleiskaavaa.
Asemakaava
Alueella ei ole asemakaavaa. Alueen pohjoisreuna sijaitsee alle 50 m etäisyydellä asemakaavoitetun alueen reunasta.
Kohteet jotka on suojeltu rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön
suojelemisesta
Ei ole

neet vuoden 1778 kartan mukaan yhteisellä kylätontilla peltojen ja niittyjen ympäröimällä
mäellä (KA MHA B17a 1/1-2).
Alueen pihamaat on tasoitettu, eikä maanpäälle näkyviä rakenteita ole havaittavissa lukuun ottamatta Prunkan ja Passin välisellä hiekkatiellä erottuvaa rakennetta. Tien poikki
kulkee noin viisi metriä pitkä harvahko kivirivi, joka voisi olla kivijalkaa. Kylämäen alarinne
on paikoin sakean kasvillisuuden peitossa, mutta on mahdollista, että siellä on säilynyt
rakenteiden jäännöksiä. On myös todennäköistä, että tasoitetuilla piha-alueilla on säilynyt
pintamullan alla rakenteita, Prunkan talousrakennusten aluetta lukuun ottamatta.
Lohja Hakala, kivikautinen löytöpaikka

Arkeologiset kohteet
Lohjantaipaleella on kiinteäksi muinaisjäännökseksi luokiteltava kylänpaik-

Kohde sijaitsee Passin tilan länsirajan tuntumassa naapurikiinteistön puolella.

ka, joka on todettu arkistoinventoinnin ja Karjalohjan vesihuoltolinjasuunni-

Tasataltta KM 3120 on löydetty Hakalan talon maalta, löytäjänä torppari H. Lindroos ta-

telman yhteydessä tehdyn arkeologisen inventoinnin yhteydessä 2010

lon pellosta. Hakala (Rn:o 2) sijaitsee Prunkan naapurissa Lohjantaipalonlahden pohjois-

(Vuoristo, Katja 2011). Lisäksi on Passin pihapiirin vieressä kaksi kivikautista

rannalla. Tallgrenilla (1919) löytö on virheellisesti Saarenpään kylästä. Kohdetta ei paikal-

löytöpaikkaa.

listettu inventoinnissa 1997. Löytöpaikka lienee talon alapuolisella peltoalueella lähempänä Lohjanjärveä.
Lohja Prunkka, kivikautinen löytöpaikka
Kohde sijaitsee Passin tilan länsipuolella Vanha- Prunkan pihapiirissä.

111

Löytö, kourutaltta (KM 3027:5), on peräisin Prunkan (Brunkan) pellosta ojitettaessa 1800-

Karjalohjan kirkonkylän ja Lohjantaipaleen maakunnallisesti arvokas

luvun lopulla. Talo (Rn:o 4) sijaitsee Lohjanjärven Lohjantaipalonlahden pohjoisrannalla,

kulttuurimaisema.

itse talo n. 25 m sitä ylempänä, n. 300 m järvenrannasta. Löytöpaikka sijaitsee todennä-

Alueen eteläpuolella on Karjalohjan kirkonkylän valtakunnallisesti arvokas ulttuu-

köisesti pellolla talon ja järven välillä. Aluetta ei tarkastettu inventoinnissa 1997. Sen si-

riympäristö

jaan Prunkan talosta erotetulta Katajiston huvilapalstalta löytyneen roomalaisen rautakauden pronssirannerenkaan (KM 12328) löytöpaikka tarkastettiin (ks. kohde Katajisto).

Lähde: Missä maat on mainioimmat 2016

Kivikauden löytö saattaa olla tämän löytöpaikan lähialueelta muinaisen rantatörmän
päältä.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Paikalliset inventoinnit
1986 inventointi
Ensimmäiset inventointitiedot kohteesta löytyy vuodelta 1986. Inventoinnin tekijänä mainitaan M-L Ikkala. Inventointitiedot on kirjattu Länsi– Uudenmaan maakuntamuseossa säilytettävälle inventointilomakkeelle.
Kortille kuvaillaan kohdetta seuraavasti;
Päärakennus; Luonnonkiviperusta, sementtitiilikate, punaiseksi maalattu
pystyrimavuoraus, yläosassa valkoiseksi maalattu vaakalaudoitus, kaksi
satulakattoista kuistia jossa 6-ruutuiset ikkunat. Rakennusajakohdaksi on
arvioitu 1900-l alkuvuodet
”Muorin tupa”: Valkea vaakalaudoitus, poikkipääty jossa monituutuinen
ikkunajaotus, muissa ikkunoissa T-jaotus
Ulkorakennukset muodostavat ison suljetun neliön muotoa lähentelevän
pihapiirin. Keskelle jää hoidettu puutarha-alue jossa kasvaa vanhoja lehtipuita. Karjarakennus on vuodelta 1926.
1996 inventointi
Karjalohjan vanhojen rakennusten inventoinnissa vuonna 1996 on Lohjantaipaleen kylästä inventoitu 22 kohdetta (tilaa). Passin tilan kohdalla kuvaillaan tarkemmin kahta rakennusta, päärakennusta ja väentupaa. Inventointiin ei ole sisällytetty tarkempaa arvotusta, muutoin kuin inventoinnin
tuloksen esitettyjen kohteiden valinnan suhteen.

Passin päärakennus inventoinnissa 1996

Passin tilakeskus inventoinnissa 1996
Passin väentupa inventoinnissa 1996

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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2. Alueen kehitys
Karjalohjan kirkonkylä muodostui Karjaan seurakunnan kappelin
(viimeistään 1531) ja sittemmin itsenäisen kirkon (1614) ympärille. Yhdystie
Suurelta rantatieltä Pohjasta ns. Yliselle Uudenmaantielle on keskiaikaista
perua. Se kunnostettiin maantieksi 1700-1800-lukujen vaihteessa (Rahkonen
2014). Lohjantaipale, joka sijaitsee tämän vanhan reitin ja Lohjanjärven välissä, muutaman kilometrin päässä kirkonkylästä, on ollut yksi Karjalohjan suurimmista ja vanhimmista kylistä. 1500-luvulla kylässä oli yhdeksän tilaa, joista 1600-luvulle mennessä oli jäänyt kuusi ja 1700-luvun alkuun mennessä
enää viisi taloa. Näitä olivat Katlaa, Prunkka, Hakala, Passi ja Ylhä.
Kantatalo Passin nimen oletetaan viittaavan saksalaisperäiseen henkilönimeen Bass tai Basse taikka vanhempaan myöskin germaaniseen Basinimeen. Passin tilan syntyvaiheista ei ole varmaa tietoa.

Isojako 1700-luvun lopulla
Peltoalojen kasvu oli Länsi-Uudellamaalla verraten jatkuvaa aina 1900-luvun
puoliväliin asti jo sydänkeskiajalta lähtien. Silloin ruotsalaiset uudisasukkaat
rantautuivat Länsi-Uudenmaan rannikolle ja alkoivat muokata jokivarsien ja
merenlahtien rantoja pelloiksi. 1700-luvulla väestönkasvu merkitsi entistä
Lohjantaipaleen kylään on vuoden 1754 toimituskartalla merkitty kol-

Kartta 1783. Lohjantaipale on esitetty verrattain isona

me taloa joista yksi sijaitsee aivan rannan tuntumassa. Toimituksessa

kyläpaikkana Karjalohjalla. Teoksesta Kuninkaan kartasto

on kyse metsämaan jaosta Karjalohjan pappilan ja Lohjantaipaleen

Suomessa 1776-1805

voimakkaampaa uudisraivauspainetta. Kruunun keino viljelyn ja uudisraivauksen tehostamiseksi ja säännöllistämiseksi oli isojako.
1700-luvun isojaon myötä kylästä sarkajakoineen siirryttiin erillisiin tiloihin.

kylän välillä. Kansallisarkisto.

Maaherran pitäjäkohtainen isojakomääräys annettiin Karjalohjalle 1773.
Isojako toimitettiin Lohjantaipaleen alueella 1782 ja sitä täydennettiin 19061910. Vuoden 1782 jaossa perintötaloja olivat Passi (101 ha), Hakala (97ha),
Ylhä (228 ha), Prunkka (161 ha) ja Kattila (66 ha).
Vuoden 1779 isojakokartalla kylän eteläpuolella on sekä niittyjä että peltoja,
itäpuolella viljelykset rajautuvat metsään. Vanhoja kapeita peltotilkkuja on
ollut varsinkin kylän lounaispuolella. Kylän keskelle jäi jaossa vielä yhteismaata, samoin mm. Kukkasniemen alueelle ja Marjasaareen. Passille kuuluva tila vastasi pitkälti jo isojaossa 1900-luvun alun tilannetta, joskin Passiin
kuului lisäksi alue nykyisen tilan koillispuolelta.

Pitäjänkartta 1765 Lohjantaipaleen yhteismaat, eteläpuolella ilm. Rantapelto, itäpuolella Ylinen ja Alanen pelto ja Wilniemi, joista Passi sai
isojaossa viljelymaat. Jyväskylän yliopiston karttaportaali.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Ote Lohjantaipaleen kylän isojakoa varten laadistusta kartasta 1779: ”Geometrisk Charta öfver Låhjantajpalo Byssens Ägor i Karis Lojo Socken Raseborgs Wästra Härad och Nylands Lähn,
författad År 1779 af Hans Fattenborg. Kansallisarkisto. Isojako toimitettiin 1782 ja sitä täydennettiin 1906-10.

Ote Lohjantaipaleen kylän isojakokartasta. MML
Kukkasniemen alueella Lohjantai-

Tilan rakennukset ovat kylän itälaidalla. Nykyisen tilakeskuksen pohjois

paleen kylän keskuksen lounais-

– ja länsirajat määräytyivät 1700-luvulla.

puolella on isojakokartoissa yhteismaata.

Vasemmalla

jako-

kartta vuodelta 1807, Passin
maat on merkitty numerolla V.
Kansallisarkisto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Vuoden 1842 pitäjänkartalle on merkitty kylän viisi taloa.
Kansallisarkisto.

Senaatin kartalle vuodelta 1871 (Kansallisarkisto) on nykyisen päärakennuksen paikalle
merkitty asuinrakennus ja sen länsipuolelle toinen asuinrakennus. Kyseessä voivat olla
pihassa edelleen säilyneet asuinrakennukset tai näitä edeltäneet rakennukset.
Päärakennuksen rakentaminen tai perusteelliinen kunnostus on aiemmin ajoitettu rakennuksen ulkonäön ja Enqvistien suvun tietojen perusteella 1900-luvun vaihteeseen.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

Laajempi ote vuoden 1872 Senaatin kartalta. Kansallisarkisto.
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Vuoden 1909 jakotoimituksessa Lohjantaipaleen kylärakenne muuttui. Kattilan tilan rakennukset määrättiin siirrettäväksi kauemmas muiden päärakennusten läheisyydestä. Muuttoajaksi määrättiin 19071910. Prunkan tilasta oli erotettu Mainiemen tila 1888. Seuraavat kylän lohkoamiset tapahtuivat 1910luvulla.
Passin tilaan kuuluu jo 1900-luvun alussa suorakaiteen reunustama muotoinen talousrakennusten
pihapiiri, jonka eteläosassa oli päärakennus. Sauna sijaitsi etäämmällä pellon keskellä rinteessä. Tilaan
kuuluvat viljely- ja metsämaat ylsivät Härjänvatsan kylän rajalle idässä.
Carl Johan (Karl) Enqvist, Passin isäntä, joka tuli tunnetuksi kunnallisvaikuttajana, hallitsi tilaa 1800luvun keskivaiheilta 1900-luvun vaihteeseen. Vierekkäisissä Prunkan ja Passin taloissa pidettiin karjalohjalaisten päättäjien kokouksia, Karl Enqvist toimi kunnallislautakunnan esimiehenä, edisti pankin
perustamista paikkakunnalle ja ajoi kansakouluasiaa. Koulun perustamisen jälkeen hän toimi sen johtokunnassa.
Karl Enqvist edisti myös maa- ja karjataloutta. Tilakeskuksen eteläinen rinnemaa osoitettiin puutarhaviljelyyn. Enqvistien suvussa on muisteltu, että Passin puutarhassa oli ainakin omenapuita, päärynäpuita, kirsikkapuita ja marjapensaista. Passin satoa riitti torimyyntiinkin. (Järnefelt 2016)

Ote Heljä Järnefeltin sukukokouksessa 28.5.2016 pitämässä puheesta kertoo Passin 1900-luvun alun
vaiheista, jolloin tilaa pitä Passin Jussi;
Maatilojen elinkelpoisuudelle on aina ollut tärkeää onnistunut sukupolvenvaihto. Kuten jo kerroinkin,
niin Karlin poika Juho, jota kutsuttiin Jussiksi, siirtyi seuraavaksi Passin isännäksi 1800-1900 luvun vaihteessa. Niihin aikoihin kunnostettiin nuoren perheen makuun asunnoksi tuo komea hirsinen päärakennus. Sauna sijaitsi etäämmällä pellon keskellä rinteessä. Talossa oli 6 huonetta. Tupa, sali, makuuhuoneet ja vieraskammari. Vintissä oli kesähuoneet ja isäni muistaman mukaan 1930 luvulla lasten leikkihuone, jossa oli jäljellä leluja Jussin lasten ajalta. Pienempi syytinkirakennus on suunnilleen saman ikäinen. Siinä saattoi asua muutaman vuoden Vanha Passi uuden perheensä kanssa, kunnes muuttivat
lähemmäs kirkonkylää 1912 valmistuneeseen Lepolaan, tai Huvilaan, kuten rakennusta myöhemmin
kutsuttiin. Tämä nykyinen navetta on vuodelta 1926, jolloin Karjalohjalla toimi sementtitiilitehdas. Neliöpihan reunoilla oli useita varastorakennuksia eli liitereitä. Tätä pihapiiriä reunusti aikanaan teräväkärkinen pystyrima-aita, jossa kauniit puuportit. Isäni kertoi hauskan muiston juuri siitä toisesta puuportista. Pienemmässä asuinrakennuksessa asui silloin palvelusväkeä, piikoja ja renkejä. Isä oli pienenä
kuullut, että Passin poika, siis isäni eno, käy riiaamassa karjakkoa. Häntä ihmetytti tuo outo sana, jonka kohdalla aikuiset vain naurahtivat, kun hän kysyi, mitä se tarkoittaa. Niinpä hän päätti ottaa asiasta
selvää kaverinsa, muonamiehen pojan, kanssa. He raahasivat puuportin talon seinää vasten tikkaiksi
nähdäkseen ikkunasta, mitä siellä sisällä tapahtui. Pahaksi onneksi portin reuna osui ikkunalasiin, joka
rämähti rikki. Niin jäi näkemättä riiaus ja tuli vielä isot torut ilkivaltaisuudesta.

Ote vuoden 1909 toimituskartasta. Navetan pohjoispuolella näkyy useita myöhemmin poistuneita talousrakennuksia. Pihan pohjoisreunalla sijaitsevaa nykyistä liiteriä ei vielä ole. Kansallisarkisto

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Passin tilan rajaus 1900-luvun alussa nykyilmakuvan päällä. Tilaan kuului lisäksi osuus Marjasaa-

Lohjantaipaleen viljelyksiä. Näkymä Lohjanjärven yli Marjasaarta kohti, 1800-luvun loppu, Museovirasto. Lähde: Karjalohja-itsenäisen väen pitäjä

resta ja maita Kukkasniemen alueella.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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1930-luvulta 1960-luvulle Passin tila oli Mikolan suvun omistuksessa. Lohkoamisia toimitettiin 1930-luvulla (1932 ja
1939) sekä vuonna 1942 (Kumpula, Kotiaho, Pellonperä, Kotiranta), ja edelleen 1950-luvulla.

päärakennus

YLHÄ

HAKALA

1960-luvun tilanteesta on selostus Suuressa maatilakirjassa III
(1965).

talli

PRUNKKA

pikkutupa

ajokaluliiteri

päärakennus
kellari

PASSI

Lohjantaipaleen talot 1930-luvulla. Piirretty Antti Arvolan muistoihin perustuen 2000-luvulla. Heljä Järnefeltin oma arkisto.

1960-luvulla oli pihan puoleiset kuistit saaneet nykyisen muotonsa. Suuri maatilakirja III (1965).

navetta

navetta ja

päärakennus

1963 tilan pinta-ala oli 100,1 hehtaaria, josta metsää 70ha,
peltoa 26ha, puutarhamaata 0,1ha ja joutomaata 4ha. Suuren maatilakirjan kuvauksen mukaan: ”Lehtipuiden ympäröimä talouskeskus on viljelysten laidassa Lohjanjärven rannalla. Hirsinen päärakennus 1900-luvun alusta sisältää 6 huonetta. Sementtitiilisessä karjarakennuksessa vuodelta 1926 on
tarvittavat kotieläintilat ja sauna. Erillisinä ovat hirsinen karjakon asunto, jossa 4 huonetta, puimala sekä 4 varastorakennusta. Tilalla on traktori, puimakone, kotitarvemylly ja katkaisusirkkeli. Hevosia on kolme. Hiekka– ja savimultamaissa on
viljelty viimeksi vehnää 7 ha, ruista 1 ha, kauraa 8 ha, ohraa 1
ha ja heinää 6ha. Havumetsä on kuusivaltaista. Ay-karjaan
kuuluu 8 lypsävää ja 7 nuorta,... emakon lisäksi on 15 lihotussikaa vuosittain.”

päärakennus

puutarha
pellolla sauna
(lähempänä
rantaa)
1920 Karjalohjan ja Sammatin kartta. Kansalliskirjasto.

Myöhemmin purettu tilaan kuulunut lato, mahdollisesti tilan pohjoisosassa.
Kuva Passin talon arkistosta.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Nykyinen Vanha-Passi on lohkottu Kanta
-Passista, joka muodostettiin 1960luvulla. 1960-1970-luvulla tilan ympäristö muuttui, Lohjanjärven rantaan alkoi
muodostua loma-asutusta, ja Lohjantaipaleen kyläkeskuksen liepeille rakennettiin Päiväkummun kylpylähotelli.

Peruskartta 1964. MML.

Kartta Passin tilan 1:23 tiluksista Lohjantaipaleen kylässä. Mittaus 1968, lohkoamistoimitus 1969. MML.
Passi-nimiselle tilalle jää kotipalstaa ja ulkopalstaa yhteensä 5,68 ha; Kanta- Passin tila käsittää Passin kotipalstan
pohjoispuolisen alueen ja tilakeskuksen sekä sen ja järven välille jäävät pellot.
Järven rannan maista on lohkottu lomatontteja.

Rantatonttien lohkoaminen vuonna 1971. MML

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Kanta-Passista lohkottiin vuonna 1990 Tammikummun tila
(223-410-1-60).
Passin tilakeskuksesta käsin viljeltiin ympäröiviä peltoja
vielä 2000-luvun alussa. Pihapiirin rakennuskanta ja luonne
näyttävät säilyneen 1960-luvulta 2000-luvun alkuun.
Vuonna 2009 Kanta-Passista lohkottiin tilakeskuksen käsittävä Vanha- Passi (223-410-1-78) ja Lohjantaipaleen Ylitalo (223-410-1-79), joka käsittää tilakeskuksen itäpuolella
olevat viljelymaat. Kiinteistötunnukset ovat muuttuneet
kuntaliitoksen myötä vuodesta 2013 alkaen.
2010 - luvulla Vanha Passi sai uuden omistajan ja maatila
otettiin matkailukäyttöön Akrieer Oy:n kokous– ja majoitustiloiksi.

1981. MML.

1991. MML.

Oikealla Passin viljelyksiä ennen viimeisimpiä tilajakoja vuonna 2003. Taustalla näkyy
pihapuuston kehystämä Passin tilakeskus. Pellon reunalla korostuvat tummasävyinen
makasiini ja navetta ja näiden takana Hakalan tilan maatilarakennuksia. Lähde: Karjalohja– itsenäisen väen pitäjä

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3. Rakennukset
3.1 Päärakennus

Oikealla; Päärakennus 1910luvun asussaan. Koristeelli-

Passin päärakennus on ollut nykyisellä paikallaan viimeistään 1870-luvulla, joissa-

nen länsipuolinen kuisti

kin lähteissä rakennusvuodeksi mainitaan 1860.

(kuvassa oikealla) on edelleen säilyttänyt kuvassa nä-

Sukuhistorian mukaan päärakennus kunnostettiin 1800-1900 luvun vaihteessa nuo-

kyvät koristeelliset piirteen-

ren isäntäperheen makuun (Järnefelt 2016). Talon pohjakerroksessa oli tuolloin

sä. Toinen kuisti on myöhem-

kuusi huonetta: tupa, sali, makuuhuoneet ja vieraskammari. Ullakolla oli lisäksi

min purettu ja korvattu uu-

lämmittämättömät kesähuoneet. Rakenteesta ja aukotuksesta päätellen on mah-

della kuistilla, joka katomuo-

dollista, että vanhempaa rakennusta on 1900-luvun alussa jatkettu ja julkisivut on

tonsa ja jäsentelynsä puoles-

vuorattu yhtenäisiksi. 1909 isojakokartassa rakennusmassa vastaa nykyistä.

ta selvästi poikkeaa aiem-

1900-luvun alkupuolen kuvassa pitkänomaisessa satulakattoisessa hirsirakennuk-

masta. Kuva Heljä Järnefeltin

sessa on luonnonkivisokkeli, peiterimaverhous ja yläosassa vaakaverhous. Raken-

oma arkisto

nuksessa oli rimahuopakate.
Nykyinen sementtitiiliverhoiltu vesikatto on oletettavasti 1930- 40-luvun paikkeilta.
Länsipuolen kuisti oli säilynyt 1910-luvun asussaan 2000-luvulle, sen sijaan itäinen
sisäänkäynti on rakennettu uudestaan arviolta 1960-luvulla leveämmäksi. Betonisokkelille perustetun kuistin kattomuoto on alkuperäistä loivempi. Alunperin kuisteissa oli samankaltaiset ikkunadetaljit.

Kuva vasemmalla, lähdetietojen

mukaan

1960-

luvulla otettu kuva Passin
pihasta. Päärakennus oli
tuolloin

puna-valkoiseksi

maalattu.
Kuva oikealla; lähdetietojen mukaan 1960-luvulla
otettu kuva Passin pihasta.

Kuva saattaa myös

olla hieman myöhemmältä ajalta. Tuolloin päärakennus oli saanut keltaisen sävyn. Kuva Elina OraHyytiäisen oma arkisto
Kuvat Elina Ora- Hyytiäisen oma arkisto

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Kuistien päätyihin on 2010-luvulla lisätty osittain ovikehystä peittävät aumakattoiset sisäänkäyntikatokset ja piiput on pelli-

Ylärivissä vasemmanpuoleinen keittiön kuisti 1910-luvulla, 2000-luvun alussa ja nykytilassa. Alhaalla oikeanpuolien kuisti 1910-

tetty. Näkyvimmän muutoksen muodostaa länsipäätyyn 2010-luvulla lisätty parveke portaineen. Myös edustan puuterassit

luvulla, 1960-luvulla ja nykytilassa. Vanhat kuvat Heljä Järnefeltin ja Elina Ora-Hyytiäisen arkistosta. Keittiön kuisti on kokonaan

köysikaiteineen ovat uusia rakennuksen arkkitehtuurille vieraita elementtejä.

uusittu arviolta 1960-luvulla, jolloin sen ilme on täysin muuttunut uuden loivan kattomuodon, aukotuksen ja yksityiskohtien osalta.
Kuistien ulko-ovet on 2010-luvulla on ulko-ovet korvattu lasiaukollisilla profiloiduilla pariovilla ja näiden yläpuolelle on lisätty aumakattoinen oven yläosaa näkymässä peittävä katos. Ovien yläpuoliset ristikuvioidut ikkunat on jossain vaiheessa poistettu. Kuistien pääikkunat ja niihin liittyvät vuorilautojen yksityiskohdat sekä vanhan kuistin frontoni-ikkuna ovat säilyneet 1910-luvun asussa.

1980-luvun muutos itäisessä kuistissa. Lohjan
Passin päärakennus vuonna 2019. Kuistien siVuonna 2018 laadituissa rakennuslupapiirustuksissa esitetään rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista majoitusraken-

säänkäyntikatokset ja pihan kiviladelmat koros-

nukseksi. Lupapiirustuksiin on merkitty länsipäätyyn jo rakennettu parveke ja poistumistieporras sekä eteläjulkisivulle toteu-

tuvat muutoksina.

tettu uusi ulko-ovi. Lisäksi esitetään itäpäätyyn rakennetavaksi parveke. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Päärakennuksen eteläinen julkisivu vanhassa ajoittamattomassa valokuvassa. Katteena on tuolloin olut huopakate.

Eteläjulkisivun aukotuksessa on vaihtuva rytmitys mikä viitta siihen että rakennus mahdollisesti on toteutettu useassa vaiheessa.

Kuva Passin tilan oma arkisto

Ylempi kuva 2000 –luvun alusta ja alempi kuva nykytilanteesta. Ikkuna-aukon kohdalle on tehty uusi uloskäynti jossa on lasiaukollinen pariovi. Sen edustalla on puuportaat ja terassi keskeneräisine katosrakenteineen.

1900-luvun alun viitteellinen piirros päärakennuksesta. Oletettavasti syytinkisopimuksen liite 1906. Tilajako
vastaa pitkälti nykyistä, kuisteja ei ole esitetty. Heljä Järnefeltin oma arkisto.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Ullakolla ylös asti ulottuvia hirsikehiä on katkottu, rakenteita korvattu puupilareilla.

Näkymä keskeissaliin, alkup. seinien pintakerrokset ovat muutoksissa kadonneet.

Passin päärakennus on säilyttänyt hahmonsa pääpiirteissään 1900-luvun alkupuolelta. Kaikki suurimmat muutokset ovat oletettavasti 2010-luvulta. Yksi eteläikkuna on
muutettu oveksi. Kuisteihin on lisätty sisäänkäyntikatokset. Piiput on pellitetty. Suurin
julkisivumuutos on länsipäätyyn lisätty parveke portaineen, lupaa on haettu toiselle
parvekkeelle itäpäätyyn.
Passin päärakennuksen länsiosa muodostuu perinteisestä eteisestä, keskeissalista ja
symmetrisistä kamareista kummallakin puolella. Tilajako on oletettavasti säilynyt.
Pintoja on uusittu, seinien hirsipinta on jätetty paljaaksi. Osa ovista on säilynyt 1900-l
alusta ja osa on 2010-luvun peiliovimukaelmia, ulko-ovia ei ole säilynyt.
Ullakolla on tilaa on avattu. Koko ullakko on lämmintä tilaa, eristeet lappeen suuntaiset.
Kummassakin kerroksessa on keittiöitä ja märkätiloja.
Käyttötarkoituksen muutos - lupapiirustus. Pohjapiirustukset vastaavat nykytilannetta itäpuolen parveketta lukuun ottamatta. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3.2 Väentupa
Väentupa sijaitsee tilan vanhalla rajalla pihan länsipuolella.
Väentuvan rakentamisajankohta on eri lähteiden mukaan 1890-luvulla tai 1900-luvun
alussa. Väentupa lienee joka tapauksessa rakennettu samaan aikaan kun päärakennus on
saanut nykyisen asunsa, ja se näkyy paikallaan jakokartassa 1909.
Enqvistien suvun muisteloista ilmenee, että rakennuksessa on asunut piikoja ja renkiä,
joskin mahdollisesti myös isäntäväen sukua (Heljä Järnefelt 2016).
Satulakattoisessa rakennuksessa on kuisti, jonka 2. kerros muodostaa poikkipäädyn. Rakennuksessa on luonnonkivisokkeli, julkisivujen alaosa on pystyvuorattu, muuten julkisivu on vaakaverhottu.
2010-luvulla rakennukseen on lisätty aumattu sisäänkäyntikatos ja kuistin poikkipäätyyn
on lisätty puolisuunnikkaan muotoinen ikkuna. Myös kuistin pieniruutuiset vanhat ikkunat on tässä yhteydessä uusittu. Sisäänkäyntien aiemmin peilikuvioiset pariovet on uusittu ja korvattu lasiaukollisilla ovilla. Julkisivun värisävy on muutettu punaiseksi. Merkittävän muutoksen on aiheuttanut eteläpäätyyn rakennettu puupilarein tuettu parveke
johon liittyy massiivinen puuporras. Porras toimii yläkerran majoitustoiminnan edellyttämänä varapoistumistienä. Uusi valkoisen värinsä ansiosta korostuva suurikokoinen rakennelma peittää lähes kokonaan eteläjulkisivun ja muodostuu kokonaisilmeessä hyvin
hallitsevaksi.

Vuoden 1996 inventoinnin

yhteydessä

otettu valokuva Passin
Alla vasemmalla; Väentupa 2000-luvun alussa. Elina Ora-Hyytiäisen oma arkisto.

väentuvasta.

Kuva oikealla nykytilanteesta.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Käyttötarkoituksen muutos - rakennuslupapiirustus.
Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3.3 Navetta
Navetan rakennusvuodeksi on kunnan rekisterissä merkitty 1926. Enqvistien suvun muistelmissa sen
rakentaminen liitetään paikkakunnan sementtitiilitehtaaseen. Rakennus on aikakaudelleen tyypillinen sementtitiilirakenteinen navetta, johon liittyy korkea satulakatto jonka alle jää sivuikkunoin valaistu heinävintti. Pohjoispäädyssä ylärinteessä on vintille johtava ajosilta. Julkisivuja jäsentävät 6ruutuisten ikkunoiden rivit sekä vinopaneloidut ovet. Alkuperäisenä katteena on valokuvan perusteella ollut päre.
2010-luvulla on rakennus muutettu matkailukäyttöön ja siihen on tuolloin tehty laajoja muutoksia.
Muutoksen korostuu erityisesti eteläjulkisivun eteen rakennettu kaksikerroksinen kuisti portaineen
sekä molempiin päätyihin tehdyt uudet ikkunat. Pohjoispäädyn kulkusillan alle on toteutettu invawc, joka julkisivuiltaan oli vielä keskeneräinen.
Muutosten yhteydessä on pohjakerrokseen rakennettu tatamisali ja saunatiloja. Ullakon on muutettu yhtenäiseksi juhla– ja kokoontumistilaksi. Katto- ja seinäpinnat on levytetty ja tilaan on rakennettu keittiö ja wc-tila.

Julkisivu pihalle länteen 1900-luvun alkupuolella (ylempikuva) ja 2010-luvulla (alla), länsijulkisivu on parhaiten säilynyt.
Pohjoispäädyn kulkusillan alle on rakennettu wc-tila. Kulkusillan kaiteet on uusittu ja pääty on muutettu lasiseinäiseksi.

Eteläpäätyä hallitsee lisätty parveke portaineen ja terasseineen
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Pohjakerroksessa on joogasali (yllä), lisäksi mm. sauna ja takkahuone. Muutokset ovat 2010-luvulta.

Ullakko on muutettu juhlatilaksi

Itäsivun osittain valokatteinen vilpola on toteuKäyttötarkoituksen muutos - rakennuslupapiirustus. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

tettu entisen lantalan paikalle.
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3.4 Makasiini

Sementtitiilistä rakennettu, raakavalubetonisokkelille perustettu makasiini on sekä
rakennusmateriaalinsa että muotonsa perusteella ajoitettavissa samaan vaiheeseen
kuin navetta, 1920-luvulle. Rakennus sijoittuu pihan itäreunaan peltoaukean äärelle.
Alunperin lähes kuutiomaista, aumakattoista makasiinia on jatkettu ja korotettu joskus
1900-luvun aikana, jolloin se ilmeisesti on toiminut viljakuivurina. Kolmelta sivulta
alkuperäiset sementtitiilimuurit ovat vielä nähtävissä, mutta osin huonokuntoisina.
Mm eteläjulkisivussa on laaja halkeama. Päädyn vanha ulko- ovi on säilynyt. Nykyisin
julkisivuissa on kulunut vihreäksi maalattu pystyrimavuoraus ja katteena on ruostepintainen profiloitu pelti. Päädyn betonirakenteisen ajosillan päälle on rakennettu puiset
portaat.

1900-luvun alkupuolen kuvassa, makasiinin
takana pellon keskellä näkyvä hirsirakennus on
oletettavasti sauna. Tilan oma arkisto.

Useista muutoksista huolimatta makasiinin
länsipuolella hahmottaa vielä osin alkuperäisen
rakennuksen volyymin.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Makasiinille suunniteltu uusi käyttötarkoitus on ekoenergiakeskus. Eteläpuolelle on rakenteilla kasvihuone.

Käyttötarkoituksen muutos - lupapiirustus. Arkkitehtuuritoimisto Arktes
Oy, 2018. Ei toteutunut, kasvihuoneen rakentaminen aloitettu

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3.5 Galleria
Vanha 1900-luvulla rakennettu konesuoja
(vaja) on muutettu 2010-luvulla matkailukäyttöön näyttely– ja kokoontumistilaksi.
Betoniperustalle tehty vaja on alkujaan ollut
lämpöeristämätön.
Muutoksen yhteydessä rakennus on lämmöneristetty, pariovien taakse on lisätty
lasiovet ja päätyihin ikkunat. Rakennuksen
on tehty keittokomero, wc-tila ja varasto
sekä näiden päälle parvi.

Käyttötarkoituksen muutos - lupapiirustus. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson

25(39)

19.6.2019

Lohjan kaupunki Vanha Passi kulttuuriympäristöselvitys

3.6 Savusauna
Matkailutoimintaan liittyvät uudet saunarakennukset ovat vierekkäin tontin eteläosassa makasiinista kaakkoon ja etelään.
2010-luvulla rakennettu savusauna on kertaalleen rakennettu uudestaan palon jälkeen. Tuolloin on rakennusta laajennettu ja varsinaisen saunan ympärille on toteutettu pesu– ja pukutiloja sekä parvelle johtavat portaat. Hirsipintaiseen rakennukseen liittyy loiva huopakatteinen satulakatto. Pohjoispäätyyn sijoitetun sisäänkäynnin
päällä on pieni katos ja sen edustalla puurakenteinen terassi.

Uusitun ja laajennetun savusaunan
rakennuslupapiirustukset

vuodelta

2018. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3.7 Luolasauna
2010-luvulla rakennettu ns. luolasauna on osin rinteeseen upotettu ja rakennus, jossa on kattoterassi. Rakennus avautuu etelään lasiseinän kautta. Sen edustalla on laaja puurakenteinen terassi.
Näkyvät julkisivut on verhoiltu valkealla vaakalaudalla ja kattoterassia kiertää valkeaksi maalattu
kaide. Pihajulkisivussa korostuu terassin kyljessä muuta rakennusta korkeammalle kohoava pieni
satulakattoinen wc- rakennus. Maisemassa korostuvat lisäksi rakennuksen ympärille tehdyt kiviladelmat. Sisätiloihin on luotu ”luolamaista tunnelmaa” muotoilemalla katon ja seinien pintoja.

Uudisrakennus - lupapiirustus. Arkkitehtuuritoimisto Arktes Oy, 2018.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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3.8 Maakellari
Päärakennuksen eteläpuolella sijaitsevassa vanhassa maakellarissa on suurista kivenlohkareista muuratut seinät ja tiilestä holvattu katto. Julkisivu on sementtitiiltä ja puuta, ja siihen on lisätty sisäänkäyntikatos. Kellarin sisätiloissa oli inventointiajankohtana
voimakas sienikasvusto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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4. Piha-alue
4.1 Piha 2000-luvun alussa

2000-luvun alussa, ennen viimeisimpiä muutoksia otettuja valokuvia Passin
pihapiiristä. Nurmipintaista pihaa jäsentävät pensasistutukset ja suurikokoiset
pihapuut. Elina Ora-Hyytiäisen oma arkisto.

Vasemmalla; päärakennuksen vanhempaa
kuistia peittävät köynnökset ja runsas kasvillisuus.
Oikealla; näkymä päärakennuksen nurkalta
etelään. Edustalla vanhoja omenapuita. Kuvat Elina Ora-Hyytiäisen oma arkisto

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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2000-luvun alussa, ennen viimeisimpiä muutoksia otettuja valokuvia Passin
pihapiiristä. Elina Ora-Hyytiäisen oma arkisto

Vasemmalla rinteeseen upotettu vanha maakellari. Oikealla; istuskeluryhmä pihan itäreunalla, taustalla näkyy pihaa pellon suuntaan rajannut
puusto sekä makasiini. Elina Ora-Hyytiäisen oma arkisto

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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4.2 Pihan nykytilanne
Pihan yleisilme on 2010-luvulla muuttunut, joskin rakennukset ja pääosa vanhasta puustosta edelleen on
säilynyt. Ilmeeseen on vaikuttanut erityisesti pihan uudet ja uusimaalaiselle maatilalle vieraat elementit
kuten eri puolille pihaa toteutetut runsaat jopa laajemmassa maisemassa korostuvat kiviladelmat sekä erilaiset terassit ja vesiaiheet. Muutoksena korostuu lisäksi pihan eteläosaan rakennetut useat ilmeeltään vaihtelevat pienehköt rakennukset ja katokset terasseineen sekä muine piharakenteineen. Pihaa aiemmin maisemassa rajannutta puustoa on karsittu erityisesti pihan itäreunalla navetan ja makasiinin edustalla. Pihan
eteläreunaan on pystytetty laajahko aurinkoenergiakenttä.

Sisäänajotietä pihalle reunustaa uutena porttiaiheena kiviladelmat.

Navetan

ja gallerian väliin on toteutettu riukuaita.

Keskeisesti sijoittuva vanha
päärakennus hallitsee pihamaisemaa. Näkymä navetan
uudelta

terassilta.

Kuvan

edustalla pihan itäreunaa
rajaavista puista on osa jouduttu kaatamaan. Puiden ja
pensaiden ympärille on tehty kiviladelmia.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Pihapiiriä kehystää edelleen kaunis vanha puusto. Päärakennuksen ilmeeltä hyvin säilyneessä itäpäädyssä korostuu vanha

Näkymä pihan luoteisnurkalta etelään. Hiekkapintaista pihaa kiertävää pihatietä reunustavat puut. Oikealla väentuvan takana

kivijalka. Edustan piha-alue makasiinin vieressä on vielä keskeneräinen. Sen takana näkyy kiviladelmin reunustettu lammelta

pilkottaa järvi. Vasemmalla on galleriaksi muutettu entinen vaja.

saunalle johtava uusi vesiuoma.

Näkymä koillisesta. Navetan kulkusiltaa reunustavat uutena elementtinä suurikokoiset
kivet ja vanha puusto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Pihan

itäreunalle

navetan

edustalle on rakennettu vesiaihe (kuva vasemmalla) johon
johdetaan vesi kierrättämällä
pihan eteläreunan lammesta
(kuva oikealla). Kuvaushetkellä
oli vedenpinta vanhassa lammessa poikkeuksellisen alhaalla. Uutta vesiaihetta reunustavat

kiviladelmat

ympäristössä

korostuvat

erityisesti

nyt

alkuvaiheessa kun ympäröivää
kasvillisuutta on vähän ja vesi
on matalalla. Vasemman kuva
edustalla näkyy kivistä koottu
taideteos.

Pihan eteläosaan on toteutettu useita pieniä ilmeeltään
vaihtelevia rakennuksia ja
rakennelmia joita yhdistävät
puiset terassit ja polkuja reunustavat kiviladelmat.
Vasemman kuvan reunassa
on grillikatos, taustalla makasiini jonka edustalla merkitsee valkoinen puukehikko.
vielä keskeneräistä rakennushanketta. Seuraavan kuvan
taustalla

nousee

satula-

kattoisen käymälän vierestä
portaat luolasaunan kattoterssille. Edustalla on pieni
vaja ja savusaunaan liittyvä
palju.
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5. Maisema
2000-luvun alussa oli pihan reunoilla tuuhea ja maisemassa korostuva rakennuksia

Oikealla ylhäällä; näkymä navetan vie-

peittävä kasvillisuus. Voi olettaa että karjanpidon lopettaminen on vaikuttanut mer-

restä kaakkoon järven suuntaan 2000-

kittävästi myös Passin ympäristöön, kuten muuallakin yleisesti. Perinteisesti on lai-

luvun alussa.

duntava karja pitänyt maisemaa avoimena.

Oikealla alhaalla; näkymä pihasta ete-

Kasvillisuus on myös peittänyt aikanaan huomattavasti avoimempia näkymiä pihalta

lään järven suuntaan.

järven suuntaan. Tähän on oletettavasti vaikuttanut mm. puutarhaviljelyn väheneminen, jolloin pihan toiminnalliset alueet ovat vähentyneet.

Alla; näkymä 2000-luvun alussa pihapiirin itäreunalta etelään järven suuntaan. Oikealla rehevän kasvillisuuden lomassa näkyy entinen makasiini .
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Aikanaan peltojen ympäröimälle vanhalle kylätontti jolla vielä 1900-luvun alussa sijaitsivat Prunkan Hakalan ja Passin tilojen talot tiiviinä ryhmänä on myöhemmin maisemassa jonkin verran muuttunut. Parhaiten on säilynyt Passin tila, joka edelleen
muutoksista huolimatta on säilyttänyt alkuperäisen rakenteensa ja pihapiiriä rajaavine vanhoine rakennuksineen. Kokoanisuuteen liittyy tärkeänä myös pihaa ja koko
kylänmäkeä kehystävä puusto.
Laajemmassa maisemassa tilan rakennukset hahmottuvat idän suunnassa olevan
peltoaukean ja siinä kulkevan tien suuntaan, sekä etelän järven suuntaan. Idässä
pelon reunassa korostuu valkean navetan takaseinä ja korkealle nouseva kaunis vanha tiilikatto. Uutena elementtinä hahmottuu navetan eteläpäätyä hallitseva terassien
ja portaan muodostama ja valkean sävynsä ansiosta vahvasti korostuva rakennelma.
Pihan eteläosaan toteutetut uudet rakennukset ja kiviladelmat muodostavat avoimen maiseman ääressä ilman pehmentävää ja kokoavaa kasvillisuutta, hieman jäsentymättömän mutta mittakaavaltaan hillityn kokonaisuuden.
Kylän läpikulkevan vanhan kylätien maisemassa näkyvät vaja sekä navetan pohjoispääty. Myös näkymä näiden välistä pihaan ja edelleen päärakennusta kohden on
tunnusomainen. Tiemaisemassa korostuvat uusina elementteinä navetan päädyn
muutokset ja uudet maisemarakenteet, kiviladelmat ja aidat. Muut kylän talot eivät
peittävistä pensasaidoistaan johtuen näy lainkaan tielle.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Passin

kylämäki

idästä Mikolanraitilta

nähtynä.

Vanha

komea

puusto

kehystää

pihapiiriä.

Passin kylämäki
etelästä Pietarintieltä nähtynä. Uutena rakenteena

mai-

semassa korostuvat erityisesti
aurinkopaneelit. Vanha päärakennus
kottaa

pilpuiden

lomasta.
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6. Arvot ja suojelusuositukset
Aiemmin todetut arvot

Kulttuuriympäristön vaalittavat arvot ja säilyneisyys

Vanha– Passin tila on osa maakunnallisesti arvokasta Karjalohjan kirkonkylän ja

Tässä selvityksessä, joka on laadittu palvelemaan asemakaavoitusta ja rakennuslupa-

Lohjantaipaleen kulttuurimaisemaa (Uudenmaan liitto 2012)

käsittelyä, on keskeisenä tehtävänä ollut määritellä rakennusten ja pihapiirin vaalitta-

Lähes koko pihapiiri on osa laajempaa Lohjantaipaleen kylänpaikkaa joka Museoviraston inventointien pohjalta on määritelty kiinteäksi muinaisjäännökseksi. Alueelle ollaan vuonna 2019 laatimassa kylätontin suojeluarvoja tarkentava inventointi,
Vanha Passin tila on mainittu aiemmissa kulttuuriympäristön inventoinneissa.

vat kulttuuriympäristön arvot, ja arvioida tehtyjen muutosten vaikutuksia. Lisäksi on

kennus, väentupa, navetta ja entinen koneliiteri sijaitsevat. Päärakennus ja väentupa
lienevät 1800-luvulla rakennettuja ja 1900-luvun alussa uudistettuja. Sementtitiilinen

tilan maisemassa aiheena vieraine kivirakenteineen korostuvat kasvillisuudelta
karsitussa avoimessa maisemassa.
•

Pihan eteläpuoliselle peltoalueelle sijoitetut aurinkopaneelit ja pieni tuulivoimala korostuvat uusina rakenteina päärakennukselta järven suuntaan avautu-

via reunaehtoja ja suosituksia. Selvityksessä ei oteta kantaa sisätilojen muutoksiin ja

vassa näkymässä.

säilyneisyyteen, rakennusten tekniseen kuntoon tai rakennusmääräysten asettamiin

Uudet rakenteet tulisi sovittaa maakunnallisesti arvokkaaseen maisemaan siten ettei

mm. turvallisuutta koskeviin ehtoihin.

ne muodostu hallitseviksi ja pihaympäristön hierarkiaa rikkoviksi. Maisemassa korostuva pihamäkeä kehystävä puusto ja reunoja matalampana rajaava kasvillisuus tulee
säilyttää ja sitä tulee ylläpitää. Pihan reunustavalla kasvillisuudella voidaan vähentää

Kulttuurihistoria
•

navetta on vuodelta 1926. Sen eteläpuolella on arviolta 1920-luvulla rakennettu se-

muutosten maisemallista vaikutusta. Uusien rakenteiden maisemallista vaikutusta

Passin vanhat rakennukset ja pihapiiri muodostavat kulttuurihistoriallisesti ja

voidaan lisäksi vähentää muuttamalla korostava valkoinen värisävy tummemmaksi.

maisemallisesti arvokkaan, uusmaalaista 1800-luvun ja 1900-luvun alun maa-

Piha

tilarakentamista ilmentävän, muutoksista huolimatta edelleen pääpiirteittäin

menttitiilinen, myöhemmin laajennettu ja viljakuivaamoksi muutettu entinen makasii-

hyvin säilyneen kokonaisuuden.

nirakennus. Puurakenteinen koneliiteri on 1900-luvun alkupuolelta. Kokonaisuuteen
liittyy laaja vehreä piha-alue vanhoine pihapuineen ja puutarhakasveineen. 1900-

Pihan eteläreunaan toteutetut sauna– ja vajarakennukset terasseineen ja maa-

määritelty näiden arvojen säilymisen kannalta keskeisiä uudisrakentamiselle asetetta-

Taustaa
Rakennukset muodostavat neliömäisen suljetun pihapiirin jonka eri laidoilla päära-

•

•

•

Kokonaisuuden kannalta on tärkeä säilyttää pihan alkuperäinen selkeä jäsentely ja perinteinen ilme, jossa avointa puistomaista pihaa rajaavat vanhat

Vanhalle kylätontille sijoittuva tilakeskus ilmentää samalla paikalla keskiajalta

rakennukset ja kehystää vanha pihapuusto. Keskeisesti sijoittuvan vanhan pää-

luvun alun kartoilla pihan pohjoisreunalla sijainneet talousrakennukset ovat ilmeisesti

aina 2000-luvun alkuun saakka lähes yhtäjaksoisesti jatkunutta maatila-

rakennuksen asema on hierarkkisesti korostunut ja sen vieressä parina on van-

poistuneet jo 1930-luvulle tultaessa. Myös peltoalueen keskellä sijainneet talousra-

kulttuuria. Tilan muutos matkailukäyttöön 2010-luvulla on tuonut käyttöhisto-

ha väentupa. Pihaympäristössä korostuvat rakennusten ja erityisesti niihin

kennukset on purettu 1900- luvun loppuun mennessä.

riaan uuden, tähän kulttuurihistoriaan tukeutuvan kerrostuman.

liittyvien koristeellisten kuistien kauniit yksityiskohdat. Talousrakennukset ta-

Tila on 2010– luvulla muutettu matkailukäyttöön. Vanhaan päärakennukseen ja vä-

Kulttuuriympäristö ja maisema

entupaan on rakennettu majoitustiloja ja matkailutoimintaan liittyviä aputiloja. Kaikki

•

sisätilat on peruskorjattu ja uudistettu laajalti alkuperäistä huonejakoa noudattaen.

teisessä maalaispihassa pihatiet ovat hiekkapäällysteisiä ja piharakenteet värisävyltään hillittyjä.

ten säilynyt.
•

Tilojen välissä kulkevalta kylätieltä ei näiden tilojen aiemmin muodostamaa
tiivistä kokonaisuutta enää hahmota. Näkyvyyttä pihoihin ja pihojen välillä es-

narakennuksia sekä näitä palvelevia aputiloja ja terasseja.

tää tiiviit pensasaidat ja muu kasvillisuus. Myös kylätien näkymien kannalta on

Muutokset ovat pääosin kohdistuneet vanhojen rakennusten sisätiloihin ja piha-

Passin tila parhaiten hahmotettavissa. Kylätien varressa tunnusomaisia ovat

alueeseen, eikä esimerkiksi laajennuksia ei ole tehty. Vanhojen rakennusten julkisi-

vanha koneliiteri ja navetta sekä kauniit vanhat puut. Näiden välistä pihalle

vuissa korostuvat muutoksina erityisesti uudet parvekkeiden ja poistumisteiden ra-

asuinrakennusten suuntaan avautuvat näkymät ovat tärkeitä ja vaalittavia.

mittakaavaisia rakennuksia ja rakennelmia. Pihan ilmettä on erityisesti muuttanut sen

lelle. Myös vanha säilynyt maakellari on kiinnostava osa kokonaisuutta. Perin-

arvokkaita kokonaisuuksia. Passi on Lohjantaipaleen kylätontin tiloista parhai-

Navetta on muutettu kokoontumistilaksi, johon sisältyy mm tatamisali ja sauna, lisäksi

kenteet. Täydennysrakentaminen on ollut hyvin vähäistä ja käsittää pääosin pieni-

muut hyötykasvit, sijoittuu asuntopihasta erilleen päärakennuksen eteläpuo-

paljolti uudistunut, eivätkä nämä siten muodosta kulttuuriympäristöinä yhtä

majoitustiloiksi.

muutettu näyttely– ja kokoontumistilaksi. Pihan eteläosaan on rakennettu uusia sau-

joisessa. Puutarha, johon kuuluvat mm omenapuut ja marjapensaat sekä

Passin rakennukset liittyvät kylämäellä säilyneiden vanhojen maatilojen muodostamaan ryhmään. Muilla tiloilla on kuitenkin rakennuskanta myöhemmin

Lisäksi on molempien rakennusten ullakkokerrokset lämpöeristetty ja rakennettu

on ullakkotilaan rakennettu juhlatila aputiloineen. Koneliiteri on lämpöeristetty ja

louspihoineen sijoittuvat pihan itäreunaan ja vanha konevaja rajaa pihaa poh-

•

Kylämäki hahmottuu laajemmassa maisemassa erityisesti etelästä järven ja
rannan suunnalta katsottuna sekä idästä Mikolanraitilta katsottuna. Tässä mai-

eteläosaan toteutetut uudisrakennukset sekä uudet piharakenteet.

semassa on piha- alueen reunoille sijoittuvilla rakennuksilla kuten vanhalla
navetalla, pihaa kehystävällä puustolla ja pihaa pellon suuntaan reunustavalla
kasvillisuudella tärkeä merkitys. Asuinrakennukset hahmottuvat näiden välistä
lähinnä talvikautena.
•

•

Pihan ilmettä on jossain määrin muuttanut 2010-luvulla tehdyt muutokset,
erityisesti terassit kaiteineen sekä puiden ympärille, polkujen ja vesiaiheiden
ympärille tehdyt runsaat kiviladelmat. Piharakentamisen yhteydessä on myös
kasvillisuutta jonkin verran poistettu erityisesti pihan itäosassa, joka entisestään korostaa uusien rakenteiden näkyvyyttä pihapiirissä ja laajemmassa maisemassa.

Piha-alueella tulee muutokset huolella sovittaa ympäristöön ja rakennuksiin näiden
perinteistä ilmettä ja pihan hierarkiaa noudattaen. Muutoksia suunniteltaessa tulee
huolehtia ettei ne muodostu ympäristössä hallitseviksi ja ettei uusilla rakenteilla peitetä tärkeitä näkymiä piha-alueen halki ja rakennusten suuntaan. Erityisen herkkiä alueita muutoksille ovat sisäänkäyntien edustat, jossa vanhojen kuistien kauniit yksityiskohdat korostuvat. Myös rakennusten rajaama keskeinen piha-alue on herkkä muutoksille. Pihan itäreuna, jossa jo muutoksia on tapahtunut sietää maisemaan huolella

Navetan päätyyn ja pihan eteläosaan luolasaunaan liittyvät 2010-luvulla raken-

sovitettuja muutoksia. Istutuksin voidaan vähentää näiden muutosten maisemallista

netut terassit, portaat ja kaiteet muodostuvat valkoiseksi maalattuina maise-

vaikutusta.

massa hallitseviksi.
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Rakennukset
•

Uudisrakentamisen reunaehtoja koskevia suosituksia

Vanha päärakennus ja väentupa ovat ikänsä, ja pitkälti 1900-luvun alun asussa

Navetan eteläpäätyyn 2010-luvulla toteutettu valkoiseksi maalattu parveke,

säilyneiden yksityiskohtiensa sekä kokonaishahmonsa puolesta, rakennus- ja

terassi ja poistumistieporras korostuvat pihamaisemassa ja peittävät taakseen

Passin tilan ympäristöön ja laajempaan maisemaan sen hierarkiaa, mitta-

kulttuurihistoriallisesti erityisen arvokkaita. Vaalittavia ominaispiirteitä ovat

lähes koko päätyjulkisivun. Päätykolmioihin tehdyt uudet ikkunat jäävät ra-

kaava ja perinteistä ilmettä noudattaen.

mm. rakennusten alkuperäinen hahmo jonka muodostaa selkeä satulakattoi-

kennuksen vahvaan ulkohahmoon nähden vähemmälle huomiolle, ja voidaan

nen rakennusmassa ja siihen pihan puolella liittyvät koristeelliset kuistit, kaunis

nähdä uuden käyttötarkoituksen tuomana kerroksellisuutena.

luonnonkivistä ladottu vanha sokkeli, julkisivun alkuperäiset tai 1900-luvun

Rakennuksen säilyminen osana ympäristökokonaisuutta tulee turvata. Mah-

alussa muodostuneet yksityiskohdat, mm ulkovuorauksen ja ikkunoiden sekä

dolliset muutokset tulee huolella sovitta rakennuksen alkueräiseen ilmeeseen ja

vanhojen kuistien hahmo ja yksityiskohdat, alkuperäiset materiaalit ja värisävy.

luvulla rakennetut parvekkeet ja portaat. Rakennusten arkkitehtuurille vieraat

•

•

siksi maalattuina myös pihamaisemassa. Parvekkeisiin liittyy lisäksi ikkunaaukkoihin laajentamalla sovitetut uudet oviaukot. Muutos on jossain määrin

tai rakennelmia.
•

alueen halki ja rakennusten suuntaan.
•

vekkeiden ja portaiden toteuttaminen ei kulttuuriympäristön kannalta ole suo-

Rakennukseen tehdyt muutokset eivät merkittävästi korostu julkisivuissa tai

tavaa. Jo nyt korostuvasta uudesta rakenteesta muodostuisi molempiin päihin

ympäristössä.

sijoittuessaan hyvin hallitseva ja rakennuksen alkuperäistä ilmettä vahvasti

Rakennuksen säilyminen osana ympäristökokonaisuutta on toivottavaa.
•

sä puolesta. Pihan reunoilla tulee säilyttää riittävä muutosten vaikutusta
vähentävä kasvillisuus.
•

Piharakenteissa tulee noudattaa perinteisiä maatilan pihapiiriin soveltuvia
ratkaisuja, jotka eivät materiaalien ja sävyjen puolesta liiaksi korostu.

Viljakuivaamoksi muutettu entinen makasiinirakennus täydentää pihaa maati-

Päärakennuksen ilmettä on jo aiemmin muuttanut 1900-luvun puolivälissä

laan liittyvänä omana rakennustyyppinään. Rakennuksen alkuperäiset ominais-

uusittu ja muutettu toinen sisäänkäyntikuisti. 1910- luvun muutoksina näkyvät

piirteet ja yksityiskohdat ovat jo 1900-luvulla tehtyjen muutosten myötä hävin-

ulko-ovien edustoille lisätyt pienet katokset jotka näkymässä peittävät ulko-

neet. Rakennuksella ei nykymuodossaan ole erityistä maisemallista arvoa eikä

oven yläosaa. Osaltaan jo aiemmin uusitut ja muutetut ulko-ovet on korjaus-

sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka rajoittaisivat esimerkiksi sisäisiä tai

ten yhteydessä uusittu ja muutettu lasiaukollisiksi parioviksi. Muutoksena ko-

ympäristöön huolella sovitettuja muutoksia.

rostuu lisäksi väentuvan kuistin yläosaan tehty uusi julkisivuaiheena vieras

Pihan etelä ja itäreunoilla, avoimen maiseman suuntaan näkyvät muutokset tulee erityisellä huolella sovittaa maisemaan mittakaavansa ja ilmeen-

ten ladonovet ja pystyrimavuoraus.

kennuslupapiirustuksissa myös rakennusten toiseen päätyyn esitettyjen par-

Muutoksia suunniteltaessa tulee huolehtia ettei ne muodostu ympäristössä hallitseviksi ja ettei uusilla rakenteilla peitetä tärkeitä näkymiä piha-

kattoinen hahmo ja julkisivujen alkuperäiset materiaalit ja yksityiskohdat. Ku-

han ilmeeseen paremmin sovitetuilla ratkaisuilla. Vuonna 2018 laadituissa ra-

Päärakennuksen ja järven väliin ei tule sijoittaa peittäviä uudisrakennuksia

sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka rajoittaisivat sisäisiä tai rakennukVaalittavia ominaispiirteitä ovat talousrakennukselle tyypillinen selkeä satula-

teina nämä on kuitenkin myöhemmin mahdollista korvata rakennuksen ja pi-

Keskeinen neljän rakennuksen rajaama pihapiiri tulee säilyttää avoimena,

kennuksena. Rakennus on tyypillinen 1900-luvun liiterirakennus, johon ei liity
sen alkuperäiseen ilmeeseen ja ympäristöön huolella sovitettuja muutoksia.

heikentänyt rakennusten tämänhetkistä maisemallista arvoa. Irrallisina raken-

Pihan hierarkia jossa päärakennuksen ja väentuvan asema on korostunut,

mahdollinen täydennysrakentaminen tulee sijoittaa pihan reuna-alueille.

Galleriaksi muutetulla entisellä koneliiterillä on maisemallista arvoa osana
pihakokonaisuutta ja pihaa kylätien suuntaan rajaavana tunnusomaisena ra-

Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee erityisellä huolella sovittaa

tulee säilyttää.

•

istutuksin.

uudet rakenteet peittävät päätyjulkisivun lähes kokonaan ja korostuvat valkoi-

alistava aihe.

•

ympäristöön. Muutosten näkyvyyttä maisemassa on mahdollista vähentää

Punaisen ohella käytetty valkoinen värisävyä korostaa tärkeitä yksityiskohtia.
Myöhempinä muutoksina korostuvat erityisesti rakennusten päätyihin 2010-

•

Rakennuksen säilyminen osana ympäristökokonaisuutta on toivottavaa. Raken-

ikkuna.

nuksen säilyttämisedellytyksiä tulee tarkastella myös teknisen kunnon kannal-

Rakennusten ja niiden alkuperäisen ilmeen säilyminen tulee turvata. Mahdolli-

ta. Muutoksia suunniteltaessa on suositeltavaa arvioida mahdollisuuksia alku-

set muutokset tulee erityisellä huolella sovitta rakennuksen alkueräiseen ilmee-

peräisen ilmeen osittaiseksi palauttamiseksi, mutta myös muut ympäristöön

seen ja ympäristöön. Tulevissa korjauksissa tulisi rakennusten alkuperäisiä piir-

huolella sovitetut muutokset ovat mahdollisia.

teitä pyrkiä palauttamaan.
•

Aikakaudelleen tyypillisellä sementtitiilirakenteisella navetalla on erityinen
maisemallinen arvo osana pihaa rajaava kokonaisuutta ja laajemmin maisemassa näkyvänä Passin tunnusomaisena rakennuksena. Rakennukseen ei liity
sellaisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka rajoittaisivat sisäisiä tai rakennuk-

•

Ilmeeltään hyvin säilynyt vanha kivirakenteinen maakellari täydentää pihaa
maatilaan liittyvänä omana rakennustyyppinään.
Rakennuksen säilyminen osana ympäristökokonaisuutta on toivottavaa.

sen alkuperäiseen ilmeeseen ja ympäristöön huolella sovitettuja muutoksia.
Vaalittavia ominaispiirteitä ovat maisemassa korostuva selkeä yleishahmo jota
hallitsee korkea tiiliverhoiltu satulakatto lapeikkunoineen, ikkunoiden ja ovien
alkuperäiset yksityiskohdat ja päädyn ajosilta.
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