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PALONIEMEN MAISEMAHISTORIALLINEN SELVITYS

Tilaus

Digitointi

Lohjan kaupungin maankäyttöyksikkö tilasi 6.10.2006 Tmi Hilla Tarjanteelta maisemahistoriallisen selvityksen Paloniemen osayleiskaava-alueesta. Työ rajattiin käsittämään
Paloniemen osayleiskaava-alue.

Vuosien 1790 ja 1904 mittaukset olivat saatavissa mikrofilmeillä Kansallisarkistoon
sijoitetussa Maanmittaushallituksen uudistusarkistossa. Mikrofilmit valokopioitiin ja
skannattu valokopio asemoitiin maantieteellisesti oikealle paikalleen MapInfoohjelmalla. Asemoidun karttakuvan sisältämä tieto digitoitiin ja tallennettiin MapInfolla.

Raportti ja paikkatieto
Tämän raportin alkuun on koottu lyhyt kuvaus tehdystä työstä. Raportin varsinainen
sisältö muodostuu kolmesta aikatasokohtaisesta sivusta, joilla esitetään digitoitu tieto
sijoitettuna nykykartan päälle, tietolähteenä käytetty mittaus ja sen lähdetiedot.
Aikatasokohtaisten sivujen perään on liitetty lyhyt arviointi siitä, miten digitoidut tiedot
ovat säilyneet ja miten ne ovat nähtävissä nykymaisemassa.

Vuoden 1871 mittauksen originaali oli tutkittavissa Kansallisarkistossa. Karttaoriginaali
kuvattiin digikameralla. Digikuva asemoitiin maantieteellisesti oikealle paikalleen
MapInfo-ohjelmalla. Asemoidun karttakuvan sisältämä tieto digitoitiin ja tallennettiin
MapInfolla.
Digitoitu tieto koottiin aikatasokohtaisiksi kuviksi, joissa digitoitu tieto on sijoitettu
nykykartan päälle. Taustakarttana on käytetty Lohjan kaupungin maankäyttöyksikön
tarjouspyynnön liitteenä toimittamaa Paloniemen kaavakarttaa.

Raportti ei sisällä alueen tai sen osien arvotusta eikä kannanottoja tulevan maankäytön
suunnitteluun.
Tilaajalle on toimitettu CD-levy, joka sisältää tämän raportin *.pdf-tiedostona sekä
digitoidun tiedon MapInfon *.tab-tiedostoina. Paikkatiedot on tallennettu kkj2-koordinaatistoon.

Lähdeaineisto
Lyhyen tutkimustyön perusteella kaava-alueelta on saatavissa mittaukset vuosilta
1790, 1871 ja 1904.
Varhaisin mittaus kattaa vain pienen osan kaava-alueen länsireunalta ja senkin osalta
tieto ei ole kovin tarkkaa. Ns. Kuninkaankartasto kattaa koko kaava-alueen, mutta
sen mittakaava on niin pieni, ettei tietojen digitointi näin suppealla tutkimusalueella
ole mielekästä.
Vuoden 1871 mittaus on osa ns. Senaatin kartastoa. Senaatin kartasto syntyi Venäjän
valtion kartoituksen tuloksena vuosina 1870–1917. Senaatinkartasto saatiin Suomeen
aikanaan kahtena kappaleena Venäjän Pääesikunnan lahjoituksena Senaatille.
Kartasto väritettiin Maanmittauksen ylihallituksessa.
Vuoden 1904 mittaus on isojakokartta, joka käsittää lähes koko kaava-alueen.

Helsingissä 13.11.2006
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1790
- Miniatyyrikuva originaalista ja kaavakarttapohjalla digitoitu matsku ja legenda

Yllä: Mittaus vuodelta 1790.
Vasemmalla: Kartan Paloniemen
kaava-alueelle ulottuvasta
osasta on digitoitu rantaviiva,
tiet, polut, pellot, pihat, niityt,
puutarhat ja rakennukset.

Karttalähde: “Geometrisk Charta
öfver Paloniemi Gårds Joensilda
Skogsmark i Lojo Sockn
Raseborgs Östra Härad och
Nyland Upprättad År 1790 af
And. Hammar”. Kansallisarkisto/
Maanmittaushallituksen
uudistusarkisto B27:19/4-5.
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1871

Yllä: Ote Paloniemen kaavaalueen kohdalta ns. Senaatin
kartastosta. Karttalehti on mitattu
vuonna 1871.
Vasemmalla: Kartan Paloniemen
kaava-alueelle ulottuvasta
osasta on digitoitu rantaviiva,
tiet, polut, pellot, pihat, niityt,
puutarhat ja rakennukset.

Karttalähde: Kansallisarkisto,
Maanmittaushallituksen
historiallinen kartta-arkisto,
karttalehti VII:25.
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1904

Yllä: Ote mittauksesta vuodelta
1904.
Vasemmalla: Kartan Paloniemen
kaava-alueelle ulottuvasta
osasta on digitoitu rantaviiva,
tiet, polut, pellot, pihat, niityt,
puutarhat ja rakennukset.

Karttalähde: “Kartta Paloniemen
kartanon kaikista tiluksista
Lohjan pitäjässä Uudenmaan
läänissä”. Mitannut Niklas
Järnefelt 1904. Kansallisarkisto/
Maanmittaushallituksen
uudistusarkisto B27:19/6-22.
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Huomioita maiseman muutoksista

Huomioita maiseman säilyneisyydestä

1790

Maisematila on säilynyt avoimena nykyisen maantien eteläpuolella, talouspihan
kaakkoispuolella ja Muutettavanniemessä. Kansanopiston ja sairaala-alueen rakentaminen pelloille on muuttanut maiseman luonnetta umpinaisemmaksi. Myös uimarannan läheisyydessä vanhat peltoalueet ovat pinentyneet ja pusikoituneet.

Kartta ja kaava-alue menevät vain osin päällekkäin. Karttaan on merkitty tarkemmin
vain niityt, polut ja rakennukset. Peltoaloja ei ole rajattu. Humppilanniemeen on
merkitty teksti “Humpela åker”.
Karttaan on merkitty länsi-itä –suuntainen polku. Samanikäisestä kuninkaankartastosta voi todeta, että 1700-luvun lopussa polku on jatkunut itään kohti Paloniemen
asuintonttia noudattaen nykyisen hiekkatien linjausta ja Paloniemen asuintontti on
sijainnut mäellä nykyisen vanhainkodin paikalla.

1871
Kartta kattaa koko kaava-alueen.
Edellisessä aikatasossa todettu kulkuväylä on selvästi näkyvissä. Rakennukset ovat
keskittyneet Paloniemen asuintontille ja sen välittömään läheisyyteen. Asutuksen
läheisyydessä on puutarhoja. Peltoalueet ovat osin pieniä ja pirstaleisia. Suurin
peltoalue sijaitsee asuintontin kaakkoispuolella. Niittyjä on karttaan merkitty runsaasti.
Suurimmat niittyalueet sijaitsevat järvenlahtien rannoilla.

1904
Kartta ei koillisessa ulotu aivan koko kaava-alueelle.
Edelliseen aikatasoon verrattuna peltoalueet ovat laajentuneet huomattavasti.
Muutettavanniemeen on raivattu uutta peltoa. Jo ensimmäisessä aikatasossa mainittu
tielinjaus toimii yhä alueen läpi kulkevana pääväylänä. Rakennuksia on karttaan
merkitty runsaasti ja muutamat niistä ovat huomattavan suurikokoisia. Valtaosa
rakennuksista sijaitsee asuintontin läheisyydessä sijaitsevilla piha-alueilla. Päärakennusta ympäröi puutarha. Kukkulaa peittää tiheä polkuverkosto.

Alueen läpi jo 1700-luvulla kulkenut väylä on yhä olemassa, aluksi vanhainkodille
vievänä asfalttitienä ja sen jälkeen kapeana hiekkatienä. Päärakennusta ympäröivästä
puistosta lienee jonkin verran kasvillisuutta jäljellä, mutta kukkulaa vuonna 1904
peittänyt polkuverkosto ei ole enää maastossa havaittavissa.

