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JOHDANTO
Rakennusinventointi on laadittu Lehmijärven ja Pullin kyläalueita koskevana osayleiskaavatyöhön liittyvänä selvityksenä kesän ja syksyn 2018 aikana.
Inventoinnin tarkoituksena on ollut tunnistaa maankäytön suunnittelussa huomioon
otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja alueet sekä määritellä
näille suojeluperusteet. Selvitys ei ole suojeluluettelo, vaan sen tavoitteena on ollut
kartoittaa alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta ja alueet, sekä
analysoida niiden ominaispiirteitä ja kulttuurihistoriallista arvoa. Yleiskaavassa ratkaistaan, miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.
Inventointi on lähtökohtaisesti rajattu koskemaan ennen vuotta 1980 rakennettuja
kulttuuriympäristön kannalta merkittäviä kohteita. Kaikki ennen vuotta 1970 rakennetut kohteet on pyritty paikantamaan ja tarkistamaan maastossa. Vuosina 1970 1980 valmistuneet tai sitä myöhemmät kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet on pyritty tunnistamaan maastotyön yhteydessä tai lähtötietojen pohjalta. Kohteet on tarkistettu maastoinventointien yhteydessä ja yleiskaavassa huomioon
otettavista tai suojeltavista kulttuuriympäristön kohteista on laadittu inventointikortit. Myös inventoinnin alkuvaiheessa tunnistetuista potentiaalisista suojelukohteista
tai maiseman tai kulttuuriympäristön kannalta merkittävistä kohteista, joita ei ole
lopullisessa arvotuksessa ole esitetty suojeltavaksi, on laadittu inventointikortit. Inventointitiedot on lisäksi viety paikkatietomuotoon.
Lähtöaineistona on käytetty alueelle aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyillä maastoinventoinneilla. Lisäksi
uusien kohteiden paikantamiseksi ja muutosten arvioimiseksi on hyödynnetty eriikäistä kartta-aineistoa sekä vanhoja alueesta kertovia valokuvia. Nykytilanteen kartoittamiseksi ja kohteiden paikantamiseksi on käytetty peruskartta-aineistoa, kiinteistörekisterin aineistoa sekä orto- ja viistoilmakuvia.

Inventointialue sijoittuu Lohjan kaupunkitaajaman pohjoispuolelle ja on kooltaan noin 25 km 2. Alue rajautuu etelässä E18-tiehen, idässä Lehmijärveen ja lännessä Koivulanselkään sekä Kutsilan kylään. Alueen päätieverkon muodostavat Saukkolantie (tie 1090) sekä Lehmijärventie ja Mynterläntie. Alueeseen sisältyy alueita Vaanilan, Laakspohjan, Vanhakylän, Koikkalan, Vasarlan, Pullin, Kouvolan ja Lehmijärven historiallisista maarekisterikylistä.
Ote Lohjan kaupungin opaskartasta (http://karttapalvelu.lohja.fi/)

Tähän inventoinnin osaraporttiin on koottu ensisijassa karttamuotoista yleistietoa
alueen historiasta ja nykytilasta. Raportissa kuvaillaan inventoinnin menetelmiä sekä
kohteiden valinnan ja arvotuksen perusteita. Inventointikartalla on esitetty inventoidut ja alustavasti arvotetut kohteet. Myöhemmin koottavaa raporttia täydennetään kuvauksilla alueen asutushistoriasta, rakennustypologiasta ja rakennetusta
kulttuuriympäristön ominaispiirteistä. Lisäksi Raportin esitetään suositukset kaavatyön suojelumääräyksiä varten.
Inventoinnin yhteydessä on täydennetty aiemmissa inventoinneissa paikannettujen
kohteiden tietoja ja päivitetty tietoja kohteiden nykytilasta. Tietoja on täydennetty
erityisesti aiemmissa inventoinneissa vähemmälle huomiolle jääneistä alueen vanhojen maatilojen talous- ja sivurakennuksista. Yksittäisenä erityisenä kohteena on Vaanilan entisen sanatorion ja kesäkodin alueen historiaa pyritty selvittämään aiempaa
laajemmin. Uusina kohteina selvitys tuo esiin yksittäisiä alueella säilyneitä vanhoja
torppia sekä 1900-luvun alun palstatilojen asuinrakennuksia ja huviloita. Määrällisesti merkittävän ja alueen maisemaa vahvasti leimaavan uuden ryhmän muodostaa
jälleenrakennuskauden asutustilat.
Tämän selvityksen tilaajana on Lohjan kaupunki. Työn yhteyshenkilönä on toiminut
yleiskaavasuunnittelija Teija Liuska- Eloranta. Selvityksen laatimisesta on pääkonsulttina vastannut Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson/ arkkitehti Kristina Karlsson ja
alikonsulttina Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy/arkkitehti Mona Schalin.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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1. INVENTOINTITYÖ, RAJAUS JA METODIT
1.1 Inventoinnin tarkoitus
Inventoinnin tarkoituksena on ollut tunnistaa maankäytön suunnittelussa
huomioon otettavat arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ja
alueet sekä määritellä näille suojeluperusteet. Selvitys ei ole suojeluluettelo, vaan sen tavoitteena on ollut kartoittaa alueen kulttuurihistoriallisesti
merkittävä rakennuskanta ja alueet, sekä analysoida niiden ominaispiirteitä
ja kulttuurihistoriallista arvoa. Yleiskaavassa ratkaistaan, miten selvityksessä esiin tuodut kulttuuriympäristön arvot otetaan huomioon.

1.2 Inventointityö
Tiedotus
Inventointityöstä on tiedotettu kunnan verkkosivuilla. Inventoitavien kohteiden suuresta lukumäärästä johtuen ei inventointiajankohdista ole ollut
mahdollista sopia etukäteen jokaisen maanomistajan kanssa. Inventointien yhteydessä tavoitetuille maanomistajille jaettiin inventointia koskeva
tiedote.
Inventoitavien kohteiden valinta
Inventoitavien uusien kohteiden tunnistamiseksi on alueen kiinteistönmuodostusta ja rakentumista tarkasteltu eri-ikäisten karttojen sekä kiinteistörekisterin antamien rakennusvuositietojen tietojen avulla. Kaikki ennen
vuotta 1970 rakennetut kohteet on pyritty paikantamaan ja tarkistamaan
maastossa. Myöhemmin valmistuneet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat kohteet on pyritty tunnistamaan maastotyön yhteydessä tai lähtötietojen pohjalta.

Inventoinnin johtopäätökset ja raportointi
Selvityksen perusteella kulttuurihistoriallisesti, rakennushistoriallisesti tai
maisemallisesti arvokkaiksi luokitelluista kohteista on laadittu inventointikortit. Myös inventoinnin alkuvaiheen potentiaalisista suojelukohteista,
joita ei kuitenkaan ole lopullisessa arvotuksessa esitetty suojeltavaksi, on
laadittu inventointikortit. Maatilojen talousrakennukset sekä pihapiirien
sivu- ja talousrakennukset on inventoitu asuinrakennusten yhteydessä osana näiden muodostamaa kokonaisuutta.
Inventointikortteihin on kirjattu kohteen perus- ja paikannustiedot, lyhyt
historiankuvaus, 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.
Jokaiseen kohteeseen on liitetty 2-5 maastoinventoinnin yhteydessä
otettua valokuvaa. Kortteihin on liitetty myös historiallista valokuvaaineistoa silloin kun sitä on ollut käytettävissä. Kohteiden suojeluperusteet
on kuvattu erikseen lyhyesti, ja kohteet on arvotettu kolmeen pääluokkaan.
Paikkatieto
Inventointitiedot paikannuskoordinaatteineen on koottu Excel- muotoon,
jolloin koko inventointiaineisto on ´myöhemmin mahdollista viedä paikkatietoon. Rakennus- ja aluekohteet on lisäksi merkitty erilliselle dwgmuotoiselle inventointikartalle.

Maastoinventoinnit

Selvityksen raporttiosuus

Uudet potentiaaliset kohteet sekä aiemmissa inventoinneissa paikannetut
kohteet on tarkistettu maastoinventointien yhteydessä. Inventointi tehtiin
kesän ja loppuvuoden 2018 aikana. Maastotyössä kohteet inventoitiin valokuvaamalla ja kirjaamalla havaintoja ympäristöstä, rakennuksista ja niiden
merkittävistä yksityiskohdista. Maastoinventointien yhteydessä tehdyt satunnaiset asukashaastattelut ovat tuoneet selvitykseen arvokasta lisätietoa
rakennuksista sekä asutus- ja tilahistoriasta.

Inventointi on koottu raporttimuotoon. Raportin alkuosa sisältää kuvauksen työn tavoitteista ja inventoinnin menetelmistä sekä koosteen aluetta
koskevista aiemmista suojelupäätöksistä, selvityksistä ja inventoinneista.
Toinen osa sisältää lyhyen tiivistelmän alueen asutushistoriasta ja kylärakenteen muutosvaiheista, sekä kulttuuriympäristön merkittävistä kohteista
ja rakennustypologiasta. Kolmas osa sisältää kuvauksen rakennetun
kulttuuriympäristön nykytilanteesta ja ominaispiirteistä. Raportin lopussa
esitetään suojelusuositukset kaavoitusta varten.

Inventointityö ei ole ainoastaan arvokkaiden ja suojeltavien kohteiden kartoittamista, vaan työn yhteydessä on myös pyritty paikantamaan ja inventoimaan silmämääräisesti huonokuntoisia häviämässä olevia rakennuksia ja
sitä kautta keräämään mahdollisimman kattavaa tietoa alueen vanhasta
rakennuskannasta. Rakennusten teknistä kuntoa ei ole arvioitu tämän inventoinnin yhteydessä, vaan se tehdään tarvittaessa kiinteistönomistajien
myöhemmin teettämissä kuntotutkimuksissa.
Inventoinnin ulkopuolelle jätetyt kohteet
Vuoden 1990 jälkeen toteutetut kohteet on kokonaan rajattu inventoinnin
ulkopuolelle. Säilyneet vanhemmat kohteet, joiden suojeluarvo on muutosten myötä merkittävästi heikentynyt tai kokonaan hävinnyt, on jätetty inventoinnin ulkopuolelle. Rakennushistoriallisesti arvokkaat muutetut kohteet, joiden arvon palauttaminen on nähty mahdolliseksi myöhemmissä
korjauksissa, on kuitenkin sisällytetty inventointiin.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Aineiston tallennus ja luovutus
Aineisto on luovutettu tilaajalle pdf-, Excel- ja mapinfo-muodossa. Jpgmuotoinen valokuva-aineisto (2-4 valokuvaa/kohde) on litteroitu ja linkitetty paikkatietoaineistoon. Loput valokuvat on ryhmitelty kohdenumeroittain kansioihin. Kohteet on paikannettu dwg-muodossa kartalle ja tulostettu pdf-karttoina.
Aineiston käyttö ja tekijänoikeudet
Valokuvien tekijänoikeus säilyy kuvaajalla. Viranomaiskäyttöön tarkoitettua
inventointikortteja ei julkaista.

5(44)

1.3 Käytetyt keskeiset lähteet
Selvityksen lähtöaineistona on käytetty alueella aiemmin tehtyjä inventointeja ja selvityksiä, joita on täydennetty tämän työn yhteydessä tehdyllä
maastoinventoinnilla ja niiden yhteydessä tehdyillä satunnaisilla haastatteluilla sekä arkistoselvityksillä. Työssä on hyödynnetty vanhaa eri-ikäistä
kartta-aineistoa, kiinteistörekisterin tietoja sekä vanhoja alueelta löytyviä
valokuvia. Potentiaalisten säilyneiden kohteiden paikantamiseksi on käytetty mm. 1800-luvun pitäjänkartta- senaatinkartta-aineistoa, maanmittaushallituksen laatimaa 1930-luvun pitäjänkartta-aineistoa, lohkomiskarttoja
ja -asiakirjoja, sekä 1950–1970 -luvun peruskartta- ja -aineistoa.
Maastossa tehdyt havainnot ja analyysit sekä haastattelut muodostavat
yhdessä aiempien inventointien kanssa selvityksen keskeisen aineiston.
Arkistoselvitysten osuus on rajattu välttämättömään eikä esim. suunnittelijatietoja tai yksityiskohtaista tilahistoriaa ole kattavasti selvitetty.
Kirjallisina lähteinä on käytetty mm. alueen historiaa käsitteleviä teoksia,
yksittäisiä kohteita koskevia historiikkeja, lehtiartikkeleita jne. Tietoa ja valokuvia alueen maatiloista on kerätty mm. Suomen maatilat kirjasta vuodelta 1931, Suuresta maatilakirjasta vuodelta 1967 sekä Lohjan museolta ja
Museovirastosta.
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2. AIEMMAT INVENTOINNIT, SELVITYKSET JA SUOJELUKOHTEET
2.1

Suojelupäätökset, kaavoilla suojellut kohteet

Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009)
ja valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (Maisema-aluetyöryhmän
mietintö 1992)
Alueelle ei ole inventointien mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä kohteita.
Vaanilan kartanomiljöö ja sanatorio sisältyivät aiempaan vuoden 1993 valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten ympäristöjen luetteloon.

Kulttuuriympäristöt aiemmissa maakuntakaavoissa
Uusimmissa maakuntakaavoissa on maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen valintakriteerejä muutettu ja useita kohteita on jätetty pois. Aikaisemmat inventoinnit ja niissä määritellyt kulttuuriympäristöt toimivat siksi tärkeänä pohja-aineistona yleiskaavatasolla paikallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä’ määriteltäessä.
8.11.2006 päivätyn maakuntakaavan liitekartalla oli kohdealueelta esitetty
seuraavat kohteet
37. Vaanilan kartanomiljöö ja sanatorio
38. Lehmijärven Seppä ja Monnin virkatalo
39. Pulli- Kouvola kulttuurimaisema

Maakunnallisesti merkittävät kulttuurimaisemat ja rakennetun ympäristön kohteet
Vaanilan kartanomiljöö ja Pulli - Kouvola on maakunnallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö. Rajaus perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen ja vuonna 2016 päivitettyyn Uudenmaan kulttuuriympäristöselvitykseen. Selvitys
on koottu julkaisuksi ”Missä maat on mainioimmat - Uudenmaan kulttuuriympäristöt”.
154 Vaanilan kartanomiljöö ja Pulli - Kouvola
Vaanilan ja Pullin edustavat peltomaisemat avautuvat Vaanilan kartanolta
pohjoiseen Hiidenveden Vaanilanlahden molemmin puolin. alueeseen kuuluvat Vaanilan, Pullin ja Kouvolan entiset ratsutilat, joista ensimmäisten
omistajat tiedetään jo 1540-luvulta. Edustavimman kokonaisuuden muodostaa Vaanilan kartano, jonka päärakennus on osittain todennäköisesti
1600-luvulta, vaikka nykyinen ulkoasu onkin 1900-luvun alkupuolelta. Samaa nuorempaa aikakautta edustavat kartanon puisto ja suurin osa talousrakennuksista. Vaanilan kartanon läheisyyteen harjulle rakennettiin 1890luvulla sanatorio, joka oli aikanaan hyvin suosittu kylpy- ja hoitolaitos. Sen
rakennuksista vain pari on säilynyt.

Kuva ja selostus Missä maat ovat mainioimmat. Uudenmaan liitto 2016)

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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39.1 Kouvola
Rajaukset perustuvat Uudenmaan liiton täydennysselvitykseen, joka vuonna
2005 valmistui luonnoksena ”Uudenmaan kulttuuriympäristöt” -Selvitys Uudenmaan rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Työn laatimisesta vastasi tutkija
Lauri Putkonen. Tärkeänä pohja-aineistona tälle selvitykselle toimi aiempi Mikko Härön laatima, vuonna 1993 julkaistu Läntisen Uudenmaan rakennusten ja
maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi.
Asemakaavoissa suojellut kohteet
ei ole
Kohteet jotka on suojeltu rakennussuojelulailla tai lailla rakennusperinnön
suojelemisesta
ei ole
Paikalliset inventoinnit
Koko Lohjan kaupunkia koskeva aiempi inventointi on vuonna 2007 julkaistu
raporttina: Lohjan rakennetun ympäristön inventointiluettelo. Inventointityön
laatijoina oli Lohjan kaupunkisuunnittelukeskus ja Lohjan Museo. Inventointiin
sisältyy seuraavat maarekisterikylien mukaan jaotellut kohteet alueelta:
Kouvola
99. Kouvola
Lehmijärvi
136. Monni
137. Seppä
Pulli
180. Pulli
181. Pullin kansakoulu
Vaanila
195. Tikinpaikka
196. Vaanilan kartano
197. Vaanilan sanatorio
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2.2 Arkeologiset kohteet

Kihilä historiallinen kylänpaikka
1000021889
Kohteen paikannus perustuu vanhoihin karttoihin ja on suuntaa-antava.
Kohde ja sen rajaus on tarkastettava
maastossa. Taloluku 1560 1. Kuninkaankartasto.

Kouvola historiallinen kylänpaikka
1000021888
Keskiaikainen kylänpaikka. Kohteen
paikannus perustuu vanhoihin
karttoihin ja on suuntaa-antava.
Kohde ja sen rajaus on tarkastettava
maastossa. Taloluku 1560 1. 1571
lisäksi 2 autiotaloa, kald rök/öde.

Pulli historiallinen kylänpaikka
1000021888

Vaanilanlahden länsirannalla ja Mannilan kohdalla olevat punaiset
pisteet kuvastavat kivikautisia asuinpaikkoja. Kartalla on vaaleanpunaisin pistein merkitty keskiaikaiset kylänpaikat. Kuva museoverkko.fi

Keskiaikainen kylänpaikka. Kohteen
paikannus perustuu vanhoihin
karttoihin ja on suuntaa-antava.
Kohde ja sen rajaus on tarkastettava maastossa. Taloluku 1560 2.

Kärri historiallinen kylänpaikka
Keskiaikainen kylänpaikka. Kohteen
paikannus perustuu vanhoihin
karttoihin ja on suuntaa-antava.
Kohde ja sen rajaus on tarkastettava
maastossa. Taloluku 1560 2

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

7(44)

Lehmijärvi historiallinen kylänpaikka
Kohteen paikannus perustuu vanhoihin
karttoihin ja on suuntaa-antava. Kohde ja
sen rajaus on tarkastettava maastossa.
Lohjan Lehmijärven kylä mainitaan ensimmäisen kerran vuonna 1512. Kylässä oli
vuonna 1540 kolme tilaa. Kylän vanhin
kartta on vuodelta 1774 (KA MH B26 14/1
-2). Kartalle on merkitty kolme taloa. Taloista on karttaselityksessä nimetty Seppä
ja Monni. Kylänpaikka on edelleen käytössä.
Vaanila historiallinen kylänpaikka
Keskiaikainen kylänpaikka. Kohteen paikannus perustuu vanhoihin karttoihin ja on
suuntaa-antava. Kohde ja sen rajaus on
tarkastettava maastossa. Taloluku 1560 5

Ruoksionmäki kivikautinen asuinpaikka
Asuinpaikka sijaitsee Vaanilan kartanosta
1,1 km lounaaseen, metsäisen Ruoksionmäen lounaispuolella, peltomaastossa.
Paikka on moreenimäkeä, jonka lakialueen laajuus on n. 80 x 30 m ja jonka rinteet viettävät verraten jyrkästi. Mäki on
luode-kaakko -suuntainen ja korkeimmillaan ja laajimmillaan kaakkoispäässään,
josta lakialue laskee hyvin loivasti ja tasaisesti mäen luoteispäähän, jossa on lakialueen ulkopuolella pieni metsikkö. Maaperä lakialueella on silttiperäistä, mutta
rinteet heti lakialueen alapuolella ovat
savea. Maanomistan mukaan mäen laki
selvästi tasaantunut kyntämisen johdosta.
Maanomistaja kertoi myös ajaneensa
mäeltä pois runsaasti kiviä. Asuinpaikan
kulttuurikerros lienee siten tuhoutunut.
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3. ASUTUSHISTORIAN VAIHEITA

1783
Pulli ja Kärri

Kylien syntyyn johtaneen pysyvän asutuksen alkamisajankohtana
Lohjalla pidetään 1100-luvun ensimmäisiä vuosikymmeniä. Varhaisin
pysyvä asutus kehittyi turkiskaupan seurauksena hämäläisistä erätalonpojista 1100-luvun alkuneljänneksellä Hiidenveden rannalle, Vanhakylään. Pysyvän asutuksen kannalta varsinaissuomalaisten tulo
noin 1150-1200 oli merkittävä. He asettuivat Väänteenjoen länsipuolelle, ja alkoivat sitten asuttaa alueen pohjoisosia. Tuolloin elettiin
vielä pakanuuden aikaa. Tanskalaiset saapuivat kuitenkin melko pian,
oletettavasti 1202, läntiselle Uudellemaalle käännyttämään pakanoita kristinuskoon. Pohjois-Lohjalla uutta uskontoa vastustettiin voimakkaasti, ja täällä pakanuus Hämeen pakanakeskuksen läheisyyden
vuoksi säilyikin pisimpään. Pääosa varsinaissuomalaisista tulokkaista
oli kaskitalonpoikia, jotka kuljettivat mukanaan karjaa. He löysivät
täältä kaskeamiseen sopivia metsiä sekä karjanhoidon kannalta tärkeitä reheviä järvenrantamaita, puronvarsia ja yhteismetsiä. Kalastuksella alkoi olla kasvava merkitys, koska kuivattuna kalaa voitiin
kuljettaa kauaksikin. (Väänteenjoki 2014)

Ote kuninkaan kartastosta vuodelta 1783.
Kartan luoteiskulmassa näkyy Hiidenvedestä
Lohjanjärveen laskevaa vesireittiä, nykyinen
Koivulanselkä. Kuvan oikealla reunalla on
Hiidenveden eteläisin lahti, Vaanilan- eli Vasarlanlahti. Kartan vasemmassa reunassa kulkee Lohjan kirkolta Nummelle johtava maantie, nykyinen Saukkolantie. Keskellä karttaa on
Pullin kylä, jonka suurimman tilan Pullin ratsutilan (Pullis=gård) rakennukset sijaitsevat kumpareella Vaanilanlahteen pistävällä niemellä.
Pullin tilaan kaksi vuotta aiemmin liitetyn Kärrin (Kärry) tilan rakennukset on merkitty hieman Pullin tilakeskuksesta länteen. Kahden
tilan lisäksi Pullin kylään on merkitty kolme
torppaa (Torp, punainen ympyrä). Kartan eteläreunassa näkyy Vasarlan kylän rakennuksia
ja Vaanilanlahden vastarannalla Kihilän
(Tihilä) tilan rakennuksia, sekä niiden eteläpuolella yksi Vaanilan kartanon torpista
(Torp).

3.1 Vanha kylärakenne ja talot keskiajalta 1800-luvulle
Historiallisen ajan lasketaan alkavan siitä, kun alueelta on säilynyt
kirjallista tietoa. Ensimmäiset merkinnät pitäjänkokouksista Lohjalla
ovat vuodelta 1382. Kouvolasta on merkintöjä jo 1400-luvulta. Lohjalainen yhteiskunta oli 1500-luvulla talonpoikaisyhteiskunta ja kylät
ryhmäkyliä. Varhaisin kokonaiskuva asutustilanteesta kyetään muodostamaan vasta vuoden 1540 vero- eli maakirjasta. Verotiedoista on
päätelty, että Mynterläntien varren kylät, Pulli Anderla ja Mynterlä
olisivat Lohjan nuorimpia. Kouvolasta tunnetaan vuoden 1417 käräjillä toiminut Peder Kowo, eli Pekka Kouvo- niminen lautamies.

Vasarla ja Vaanila

Vaanilan kylä , joka mainitaan asiakirjoissa ensikerran vuonna 1402,
käsitti vuonna 1540 viisi tilaa. Talojen lukumäärä oli vuoteen 1557
mennessä kutistunut kolmeen siitä huolimatta että kylän maihin oli
tällä välin liitetty kahden Kihilän kylän talon tilukset. Jäljelle jääneistä
taloista kohosi vuonna 1604 kaksi ratsutiloiksi. Näistä toinen oli
Heikki Heikinpojan hallitsema Vaanila, johon 1693 mennessä oli liitetty viisi Vaanilan ja kaksi Kihilän talonpoikaistilaa. Tämä yhden isännän suurtila varusti ja ylläpiti kahta ratsumiestä. Heikki Heikinpoika
toimi myös valtiopäivämiehenä ja hänen sanotaan olleen eräs merkittävimmistä suomalaisista talonpoikaisedustajista 1600-luvun valtiopäivillä.
Vasarlan kylässä oli neljä taloa, Lehmijärven kylässä kolme ja Kouvolan, Pullin sekä Kärrin kylissä kaksi taloa. Pullinlahden itärannalla nykyisen Uusikartanon paikalla sijainneessa Kihilässä oli yksi talo. Andela Mynterlän ja Kouvolan välillä hävisi jo 1500-luvun lopulla liittyen
osin molempiin kyliin. Kärrin kahdesta talosta toinen oli hävinnyt
vuoteen 1640 mennessä ja toinen liitettiin Pulliin 1781.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Ote kuninkaan kartastosta vuodelta 1783. Kartan länsireunassa näkyy Hiidenvedestä Lohjanjärveen johtava vesireitti, nykyinen Koivulanselkä. Siitä hieman itään sijaitsee Lohjan kirkolta
Nummelle johtava maantie, nykyinen Saukkolantie. Tien varrella on muutamia Laakspohjan
kartanolle kuuluvia torppia (Torp, punainen
ympyrä), kuten Santoja. Pohjoisessa näkyy Vaanilan- eli Vasarlanlahden pohjukka. Vasarlan
kylä (Vasarla=by) kolmine tiloineen - Airikki eli
Hammarlund, Näppinen ja Seppä - sijaitsee
lahden luoteispuolella. Lahdenpohjukan eteläpuolella mäenkumpareella sijaitsee Vaanilan
kartano, jota isännöi kirkkoväärti Jacob Forsman. Vaanilan kylän toinen tila Kihilä (kartalla
Tihilä) sijaitsee kartanosta pohjoiseen lahden
rannalla. Kartan keskiosaa hallitsee hiekkainen
harjanne, jonka yli johtaa kärrytie Vaanilan
kartanosta Lohjan ja Nummen väliselle maantielle. Etelälaidassa sijaitsevasta, myöhemmin
hävinneestä Lempoonlammesta laskevaan puroon on merkitty kaksi myllyä heti Vaanilantien
länsipuoleiseen notkelmaan.
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1783

Kouvola
Ote kuninkaan kartastosta vuodelta 1783. Kartan luoteisosassa on Hiidenveden eteläisimmän
lahden Vaanilan- eli Vasarlanlahden suuosaa.
Sen länsirannalla näkyy juuri ja juuri Kouvolan
ratsutilan (Kåfvola) rakennusryhmä, jota isännöi
pitäjänräätäli Abram Åström. Miltei sitä vastapäätä lahden itärannalla sijaitsee tämän inventoinnin ulkopuolelle jäävä Vanhakylän ratsutila
(Vanakylä=Rusthåll).

Kouvola

Pulli
Vaanila
Vasarla

Lehmijärvi

Tila vuonna 1540
Vuoteen 1640 mennessä hävinnyt tila

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Lehmijärvi

Vuodesta 1540 vuoteen 1640 hävinneet ja säilyneet tilat

Ote kuninkaan kartastosta vuodelta 1783.
Lehmijärven eteläpäässä järveen pistävällä
niemekkeellä on samannimisen kylän
(Lähmäjärvi by) kaksi tilaa Seppä ja Monni.
Monni on Lohjan komppanian kersantin virkatalo. Kylän pohjoispuolella olevan pienen
lahden vastarannalle on merkitty kaksi torppaa (Torp), joista läntisempi - Lahdenpohja kuuluu Vaanilan kartanolle. Lehmijärven kylän ja kartan eteläosassa olevan Lohjanharjun välinen alue on metsäistä, soista ja asumatonta erämaata. Harjun kaakkoispuoleisella rinteellä on Lohjalta Vihtiin ja edelleen
Hämeenlinnaan johtava maantie.

Kuva Lohjalaisten historia 2
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Vaanila vuonna 1775

Vaanilan kylän tiluskartalla vuodelta 1775 on esitetty Vaanilan(1) ratsutilan ja
kahteen osaan jaetun Kihilän (2,3) talon maat. Peltoalueet on esitetty harmaina, niittyalueet vihreinä ja puutarhat (b) pilkullisina alueina. Tuolloin kreivi
Jacob Forsmanin omistuksessa olleen Vaanilan kartanon yhteyteen on litteralla a (keltainen) lisäksi merkitty yrttimaa. Vaanilan maille, tilakeskuksen länsipuoliselle mäelle sekä itäpuoliselle niemelle on merkitty kaksi pienempää taloa. Kartan oikeanpuolisessa reunassa on Kihilän talo tiluksineen. Karttaan
liittyy selostusosa jossa pelto- ja niittylohkot on tarkasti yksilöity. Kuva:
”Geometrisk Charta öfver Wanila By i Nyland Raseborgs östra härad och Lojo
Sochn upprättad år 1775 af And(ers) Hammar”. Vasemmalla suurennos kartanon tilakeskuksen kohdalta. Kansallisarkisto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Lehmijärvi vuonna 1774

Lehmijärven kylän tiluskartalla vuodelta 1774 on esitetty Monnin ja Sepän talojen maat. Peltoalueet on esitetty harmaina, niittyalueet vihreinä ja puutarhat (a)
pilkullisina alueina. Numerolla 1 merkityt alueet kuuluivat tuolloin Beata Ericsdotterin omistuksessa olleeseen Sepän taloon ja numerolla 2 merkityt alueet
kreivi Emanuel Schytten omistamaan Monnin taloon. Karttaan liittyy selostusosa
jossa pelto- ja niittylohkot on tarkasti yksilöity. ”Geometrisk Charta öfver Lemjerfvi By i Nyland Raseborgs östra härad och Lojo Sochn upprättad år 1774 af
Hans Sattenborg igenom And(ers) Hammar”. Vasemmalla suurennos kartanon
tilakeskuksen kohdalta. Kansallisarkisto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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3.2 Kehitys 1800-luvulla
1800-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä tiedetään alueelta seuraavat tilat;
Vasarlassa oli Airikki (Hammarlund), Näppinen ja Seppä, jotka myöhemmin
liitettiin Vaanilan kartanoon, lisäksi oli Kouvolan ratsutila ja Pullin ratsutila,
jolla oli myös useita torppia. Lehmijärvellä oli Monnin ratsutila.
Torppia oli perustettu suurien tilojen yhteyteen jo 1700-luvulla, mutta erityisesti 1800-luvun alkupuoliskolla lisääntyi torppien määrä näkyvästi. Vuonna
1809 oli Vaanilassa 4 torppaa ja Lehmijärvellä 3 torppaa.
1800-luvun loppupuolelta löytyy alueelta jo hyvinkin yksityiskohtaisia karttoja,
jotka antavat varsin tarkan kuvan alueen silloisesta maisemarakenteesta ja
rakennuskannasta. 1870-luvulla laadituilla senaatinkartoilla korostuu alueen
topografinen vaihtelu, avoimet pelto– ja niittyalueet sekä vesistö jokilaaksoineen. Lisäksi on kartalla esitetty talot ja niihin liittyneet erityiset puutarhaalueet sekö torpat.

Kuva vasemmalla; Kartalla näkyy oikeassa alakulmassa Waanilan tilakeskus
rakennuksineen. Tilalle johtaa kaakosta edelleen säilynyt puukujanne. Puutarha sijoittuu päärakennuksen luoteispuolelle järvelle viettävään rinteeseen. Tilan eteläpuolella on myöhemmän sanatorion alueella on yksi torppa. Vastapäätä Vaanilanlahtea on Wasarlan tila ja sen eteläpuolella torppa. Lahden
pohjoispuolisella mäellä sijaitsevalle Pullin tilalle johtaa puukujanne. Mynterläntien ja Saukkolantien varressa on useita torppia. Ote senaatinkartastosta;
Nummi VIII 25 vuodelta 1872. (KA)
Kuva oikealla; Kartan vasemmassa yläkulmassa näkyy Kouvolan tila. Lahden
itärannalla hieman etelämpänä on Kihilä johon liittyy puutarha. Edelleen siitä
etelään Haudansalmen itärannalla on torppa. Torppia on lisäksi merkitty nykyisen Lehmijärventien ja Solbackantien varteen. Ote senaatinkartastosta; Vihti
VIII26 vuodelta 1872 (KA)

Kuva vasemmalla;
Vaanilaan johtavan tien varressa on useita torppia, mm Rågholmin ja Sillanpään torpat ja näiden vieressä Santojan joessa mylly. Joen länsipuolella ovat
mm. Laakspohjan kartanoon kuuluneet Santalan ja Saukkolan torpat. Ote senaatinkartastosta; Lohja VII25 vuodelta 1872 (Kansalliskirjasto).
Kuva oikealla;
Kartalla näkyvät vierekkäin sijaitsevat Sepän ja Monnin tilat. Näistä länteen
nykyisen Kesäkodintien varressa näkyy edelleen säilynyt Tikinpakan torppa.
Lehmijärventien varressa ja Lemmonsuolammen, joka nykyään on viljelyaukea,
ympärillä on useita taloja. Ote senaatinkartastosta; Siuntio VII26 vuodelta 1872
(Kansalliskirjasto).

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Vasarla ja Vaanila 1888

Vaanilan ja Vasarlan kyliä kuvaava kartta
vuodelta 1888 antaa tarkan kuvan alueesta.
Peltoalueet on esitetty keltaisella ja niittyalueet vihreällä. Myös tiestö ja rakennukset
on esitetty tarkasti.
Kartan yläosassa Vasarlan kylän mailla on
Wasarlan, Hammarlundin, Alholmin ja Rajalan talot. Kartan vasemmassa reunassa on
vanhalla myllypaikalla edelleen mylly ja sen
läheisyydessä pellon reunassa torppa.

Rajala

Ahola

Wasarla

Vaanilan kartanonmäellä ovat edelleen
säilyneet päärakennus ja viereinen tilanhoitajan rakennus sekä navetta. Näiden lounaispuolella sijainneet rakennukset on myöhemmin poistuneet.

Hammarlund

Vaanilan viisi vuotta myöhemmin perustetun sanatorion alueella on yksi rakennus.
Edelleen säilynyt myöhemmin Tikinpakan
nimellä kulkenut torppa on merkitty Wuohikorpin torppana. Nykyisen Lehmijärventien
varressa ovat Vanerin, Dahlin ja Moisanderin torpat. Nykyisen Viherlahdentien varressa on Grönholmin ja Solbackantien varressa
Suulbacka torpat.

Waanila

Kuva Karta öfver Waanila Rusthåll och Wasarla By...uppmätt år 1888 af K.Nysten.
Kansallisarkisto.

Suulbacka
qvarn

Wuohikorpi

Moisander
Waner

Dahl
Grönholm

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Lehmijärvi 1887

Isojaon järjestelykartta vuodelta 1887
antaa varsin hyvän kuvan Lehmijärven
silloisesta asutuksesta peltoalueista
(keltainen) ja niittyalueista (vihreä).
Monnin tilukset on merkitty kirjaimella
B/2 ja Sepän tilukset kirjaimella A/1.
Kartta ” Lehmijärven kylän kaikista tiluksista Lohjan pitäjässä Raaseporin
itäisessä kihlakunnassa uudenmaan
lääniä tehty lohkojaon järjestelyä varten vuonna 1887. Kartan on tehnyt komisionimaanmittari Knut H. Lindt/ Artur
Fröman.” Kansallisarkisto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Laakspohjan ja Ventelän kylän maat 1887
Selvitysalueella sijaitsevalla Lehtolan tilalla(2 2 ) oli vuonna 1887
tiivis ryhmä rakennuksia. Santojan eteläpuolella sijaitsevalla Leppäkosken tilalla (23) on myös useita rakennuksia. Muut kartalla
näkyvät alueet kuuluivat Laakspohjan (Laxpojo) kartanolle.
Ote Isaojaon järjestelykartalta vuodelta 1908 ; ” Karta öfver
Laakspohja enstaka hemmans och Ventelä bys alla egor i Lojo
socken af Nylands län..”. Kansallisarkisto.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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3.3 Alue 1900-luvun alussa
Vuoteen 1015 mennessä oli asutus lisääntynyt siten että Vaanilassa oli torppien lisäksi 22 muonatupaa ja Lehmijärvellä 6 muonatupaa. Vaanila oli 1900-luvun alussa
maamme edistyneimpiä maatalouskeskuksia. Kartanon mailla toimi tällöin myös
1800-luvun lopulla perustettu kylpylä.
1930-luvun loppuun mennessä ei Vaanilan, Sepän tai Monnin tiloista vielä oltu erotettu montaakaan tilaa. Asutus lisääntyi runsaasti 1940-luvulla kun alueelle muodostettiin asutustiloja karjalaisväestölle.

Vuoden 1913 pitäjänkartalta ilmenee hyvin historiallisten
kylien rajat, tiestö ja talojen nimet. Alueeseen sisältyy osia
Kouvolan, Pullin, Vasarlan, Ventelän, Karnaisten, Laakspohjan, Vaanilan ja Kihilän sekä Lehmijärven kylistä. Tämä isossajaossa muodostetut maarekisterikylä-järjestelmä lakkautettiin vuonna 2014 eikä kylämerkintää enää ole virallisesti
käytössä.
1800-luvun jälkeen on alueelle alkanut muodostua vanhojen
maatilojen rinnalle myös uutta asutusta mm. Vasarlantien
varteen Pullin ja Vasarlan kyliin. Pullin tilalla toimi tuolloin
kartalle merkityt kansakoulu ja saha. Vasarlasta oli suora
tieyhteys Vaanilaan, jossa 1892 perustetun sanatorion yhteyteen on toteutettu suuri määrä rakennuksia.
Tämän selvityksen aluerajaus on merkitty kartalle punaisella.
Kuva Lohjan karttapalvelu.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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3.4 Alue 1950-luvulla
Merkittävän muutoksen alueelle muodosti sotien jälkeen 1940– ja 1950 luvuilla lohkotut asutustilat. Tiloja lohkottiin runsaimmin Saukkolantien ja Mynterläntien varteen
peltoaukioiden reunoille. Myös alueen eteläosaan Saukkolantien ja Lehmijärventien
välisen peltoaukean ympärillä muodostettiin useita tiloja. Tänä päivänä harva näistä
tiloista enää toimii maatiloina. Suuri osa tiloista on asuinkäytössä , osa loma-asuntoina
ja yksittäiset tilat ovat tyhjillään.
(ks. s.32-33)

Maanmittauslaitoksen peruskartta vuodelta 1959. Saukkolantien ja Mynterläntien varteen, sekä
alueen eteläosan peltoaukean reunoille, on muodostunut suuri määrä maanhankintalain perusteella 1940-luvun lopulla lohkottuja asutustiloja.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Kouvola

Kouvolan asuinrakennukset n. vuonna 1936. Museovirasto/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.

Kouvolan vanha kantatila sijaitsee selvitysalueen pohjoisosassa Mynterläntien varressa, Hiidenveden länsirannalla. Kouvola on entinen ratsutila, johon kuului kaksi ulkokylänmaata, jotka liitettiin siihen 1620- ja 1630-luvulla.
Keskiaikaisista omistajista tunnetaan Pelle Kouvola (1514-1516) ja seuraavat
omistajat vuodesta 1559 lähtien. Torppia ei esiinny vuonna 1694 eikä 1800.
Vuonna 1808 oli tilalla yksi torppa ja vuonna 1830 kolme torppaa. Vuonna
1900 oli tilalla edelleen kolme torppaa ja kolme ns. muonatorppaa.
Tilakeskus sijaitsee viljelysten ympäröimällä mäellä. Pihaan johtaa pitkä koivukuja ja päärakennusta ympäröi parin hehtaarin suuruinen puistoalue. Pihassa on monilta osin alkuperäisessä asussaan säilynyt 1700-luvulta peräisin
oleva vanha päärakennus. Kulmittain vanhan päärakennuksen kanssa sijaitsi
vielä 1990 luvulla 1810 rakennettu paritupatyyppinen uudempi päärakennus. Nykyään paikalla on uusi asuinrakennus.

Kouvolan asuinrakennukset n vuonna 1931, Kuva Suoman maatilat I-osa 1931

Pihapiirissä on myös luhti- ja jalka-aitta, jotka ovat luultavasti myös 1700luvulta. Navetta on vuodelta 1958.
Samalla kylämäellä hieman erillään päärakennuksen pihapiiristä on kaksi
vanhempaa torppaa tai renkitupaa.

Kouvolan vanhemman päärakennuksen edelleen säilynyt ulko-ovi
vuonna 1939. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.

Kouvolan uudempi päärakennus n. vuonna 1936.
Rakennus on purettu 2000-luvulla. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.

Kouvolan vanhempi edelleen säilynyt päärakennus
n vuonna 1936. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven
kokoelma.

Kouvolan luhtiaitta,
mittapiirustus vuodelta 1963-1964.
Heinänen Seppo,
Kaustia Vesa , Rapola Jaakko. Arkkitehtuurin mittapiirustukset, Aaltoyliopisto.

Kouvolan luhtiaitta. MV/ Kustannusosakeyhtiö
Kiven kokoelma.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

19(44)

Kouvolan jalka-aitta. MV/ Kustannusosakeyhtiö
Kiven kokoelma.

Vanha päärakennus, luhti– ja jalka-aitta vuonna 2018
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Pulli
Pullin rakennukset sijaitsevat mäenharjanteella Hiidenveden länsirannalla
Vasarlan ja Kouvolan tilojen välissä. Pihaan johtaa Mynterläntieltä pitkä avoimen peltoalueen halki kulkeva puukujanne.
Pulli on kylän vanha kantatila jonka omistajat tunnetaan vuodesta 1549. Tila
on entinen ratsutila, johon vuonna 1781 liitettiin Kärri augmentti. Tilalla oli
vuonna 1771 yksi ja vuonna 1808 neljä torppaa. Enimmillään oli torppia vuonna 1900. Tuolloin tilaan kuului seitsemän torppaa ja neljä muonatorppaa. Tilasta on torpparilain perusteella vuoden 1918 jälkeen lohkottu neljä torppaa
ja viisi mäkitupaa.
Vanha päärakennus lienee rakennettu vuoden 1800 paikkeilla. Alkuaan rakennus oli pohjamuodoltaan paritupa. Vuosina 1880 ja 1904 suoritetuissa korjaNykyinen päärakennus. Kuva Suoman maatilat I-osa 1931
uksissa rakennusta muutettiin suuresti. Hirsirakenteisessa, satulakattoisessa
talossa on koillissivulla pihan puolella kaksikerroksinen satulakattoinen kuisti.
Vanhassa vuoden
1800 paikkeilla rakenTalossa on pitkät nurkat. 1900-luvun alussa vaaleaksi maalattu rakennus on
netussa päärakennykyiseltä väritykseltään punainen. Pihan itäreunalla sijaitseva nykyinen, 1800
nuksessa toimi Pullin
-luvun alkupuolella rakennettu Rakennus muutettiin päärakennukseksi 1900koulu vuosina 1906luvun alussa. Rakennus on hirsirunkoinen ja siinä on pitkät nurkat ja satula1923. Kuva n. vuodelkatto. Rakennuksen luoteissivulla pihan puolella ja päädyssä on taitekattoiset
ta 1937. MV/ Kustankuistit.
Asuinrakennusten pihaa rajaa luoteisreunalla suurehko luhtiaitta joka lienee
1800-luvun alusta. Pihaa kehystävät kauniit suurikokoiset pihapuut. Päärakennuksen ympärillä mainitaan 1930-luvulla olleen hedelmäpuutarha jossa
kasvoi yli 100 omenapuuta. Talouskeskus on asuinpihan koillispuolella. Siellä
sijaitsee kivinen karjarakennus vuodelta 1892 sekä viljamakasiini ja luhtirakennus 1800-luvulta. Punainen väenasunto on vuodelta 1922. Pihapiirissä on
lisäksi uudempia talousrakennuksia. Talouskeskuksen eteläpuolella niemellä
on tilaan kuulunut 1900-luvun alussa rakennettu syytinkirakennus.

Väenasunto n. vuonna 1937. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.

nusosakeyhtiö Kiven
kokoelma

Navetta n. vuonna 1937. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Nykyinen päärakennus

Vanhempi päärakennus

Asuntopihan luhtiaitta n.. vuonna 1937. MV/ Kustannusosakeyhtiö Kiven kokoelma.
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Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Vaanilan kartano
Vaanilan kylän historia tunnetaan 1400-luvulta. Vaanilan omistajasuvun
nimi oli tuolloin Wana. 1600-luvun lopulla Heikki Heikinpoika muodosti
Vaanilan rusthollista kartanon yhdistämällä viisi tilaa, joista päätilat olivat
Bergvika ja Jakobsberg sekä kaksi Kihilän talonpoikaistilaa. Heikki Heikinpoika oli vaikutusvaltainen ja toimi mm. talonpoikaissäädyn edustajana ja
säätynsä ainoana puhemiehenä Suomesta Tukholman valtiopäivillä. Seuraavia kartanon omistajasukuja olivat Baerm, Hammar ja Bergroth. Vuonna
1879 kartanon osti Nuutajärven lasitehtaan perustaja ja johtaja, myöhemmin mm. Lohjan kunnalliselämässä ansioitunut Carl Heitmann. Hän oli sanatorion perustamisen lisäksi monella tavalla edistyksellinen mies. Koulu ja
köyhäinhoitolaitos olivat hänelle tärkeitä. Carl Heitmannin kuoleman jälkeen 1897 yli tuhannen hehtaarin tilaa alkoi emännöidä hänen 30 vuotta
nuorempi leskensä Bertha Heitmann. Kartanon pihapiirissä ja ympäristössä
asuvaa työväkeä, muonamiehiä perheineen oli tuolloin 1900-luvun alussa
noin 30. Bertha Heitmann johti kartanoa vuoteen 1949 saakka, jonka jälkeen hänen tyttärensä Lisa Leidenius piti kartanoa vuoteen 1984 saakka.
Tämän jälkeen kartano on vaihtanut omistajaa vuosina 1985 ja 2014.

Päärakennus 2018

Tilasta on vuoden 1918 maanvuokralain nojalla erotettu neljä torppaa.
Myöhemmin sotien jälkeen 1940– ja 1950 luvuilla erotettiin tilasta laajoja
maa-alueita karjalasta saapuvien siirtolaisten asutustiloiksi.
Päärakennus lienee osittain peräisin 1600-luvulta, mutta se sai nykyisen
kokonsa 1700-luvulla. Päärakennus oli alkuaan koruton ja yksikerroksinen,
korkealla taitekatolla katettu paritupatyyppinen rakennus. Rakennusta
muutettiin vuonna 1882, jolloin talon molemmille pitkille sivuille lisättiin
korkea ristipääty ja neljä ullakkokomeroa, jotka olivat kaikki porraspäätyisiä. Tämä viittaa ajankohdan gotiikan ihannointiin. Nykyisen asunsa rakennus sai vuonna 1909 (tai 1907) arkkitehti Leideniuksen suunnitelman mukaan suoritetussa korjauksessa. Valkeaksi maalattu rakennus katettiin tällöin mansardikatolla, johon sovitettiin kapea, kaksipuolinen ristipääty. Korjauksen jälkeen rakennus sai jugend-vaikutteisen ulkoasun. Koillispäädyn
keittiön yläpuolella olivat palvelijoiden huoneet. Huoneita päärakennuksessa oli kaikkiaan 19.

Kartano vuoden 1882 muutostöiden jälkeen. Kuva Neovius 1909.
Päärakennus 2018

Myöhemmistä muutoksista tiedetään mm. että peltikatto ja syöksytorvet
uusittiin ja maalattiin vuonna 1992. Ulkoseinät maalattiin vuosina 19941995 valkoisella öljymaalilla. Ikkunan puitteet maalattiin entisen ruskean
sijaan vihreiksi. Sisäremontti tehtiin vuosina 1993-1996. Silloisen omistajan
arkkitehti-veljenpoika on suunnitellut päärakennuksen remontit.
Päärakennuksen kaakkoispuolella sijaitseva tilanhoitajan asunto on tiettävästi 1700-luvun alkupuolelta. Rakennuksessa on 9 huonetta. Se toimi vuosina 1901-1907 kartanon ylläpitämänä kansakouluna. Talon lounaissivulla
on lasikuisti ja koillissivulla sekä avo- että umpikuisti.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Päärakennus 1900-luvun alkupuolella . Kuva MV
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Kuvan perusteella toteutettiin ainakin päärakennuksen länsipuolinen puutarha pitkälti viereisen suunnitelman mukaan. Istutukset ovat kuvassa vasta taimia, kuva
lienee 1910-luvun. Edustalla näkyy suunnitelman oikeassa reunassa esitetty kenttä.
Kuva Lohjan museo.

Kartanonmäki maisemassa; ylempi ajoittamaton valokuva Lohjan museo, alla
kuva nykytilanteesta.
Kartanolle johtava puukujanne vanhassa 1900-luvun alun postikortis-

Kartanolle johtaa puukujanne, joka näkyy mm jo 1870-luvun kartoilla.
Vuonna 2018 kujannetta uudistettiin ja osa puista oli kaadettu.
Kartanonmäelle rakennettiin 1900-luvun alussa englantilaistyyppinen
vapaamuotoisesti jäsenneltyjä maisema-puisto, johon liittyi luonteeltaan
vaihtelevia metsä- ja puutarha-alueita ja kenttiä sekä näiden välissä kiemurteleva polusto. Päärakennuksen edustalla oli pyöreä istutusalue.
Puistoalue on myöhemmin on myöhemmin laajalti kasvanut umpeen
Pihapiirissä on säilynyt alunperin puiston paviljonkina ollut leikkimökki
sekä pohjanmaalta tuotu vanha vilja-aitta. Näiden vieressä on kallionpainanteeseen rakennettu arkkitehti Leideniuksen suunnittelema lampi.
Päärakennuksen ja talouskeskuksen välissä sijaitsee kaksi 1900-luvun
alussa rakennettua hirsirakenteista työväen asuinrakennusta.

Kartanon puutarhasuunnitelman vuodelta 1908 on allekirjoittanut F. Heirman. Aiemmissa inventoinneissa on mainittu puutarhan suunnittelijana Bertha Heitmann.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Vuoden 1888 näkyvät pihapiirin silloiset rakennukset. Keskellä näkyvän päärakennuksen ja pehtorin rakennuksen molemmin puolin oli
talousrakennuksia.
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Navetan vanhin vuonna 1867 rakennetun osan julkisivut on muurattu luonnonkivistä. Ikkunat ovat pienikokoisia ja yläreunastaan
holvattuja.

Edustalla työväen asuinrakennus, taustalla navetan
laajennus sekä myöhemmin purettu talli. Valokuva
Heikki Sysimetsä 1936. Museovirasto, Finna
Tilakeskus 1900-luvun alussa. Edustalla pellon reunassa näkyy kasvihuone ja puutarhaviljelmiä ja sen takana 1900-luvun alussa rakennetut työväen asunnot. Kartanolle johtavan tien puukujanne kuvan vasemmassa reunassa on vielä taimi-vaiheessa.
Sen vieressä näkyy suurehkon myöhemmin puretun talousrakennuksen pääty ja siitä oikealla pehtorin rakennus. Kuvan oikeassa reunassa näkyvä lato on myöhemmin purettu. Valokuvaaja Felix Johanssonin, kuva MV.

Rinteeseen porrastettu osittain 2– kerroksinen työväenasunto.

Pihassa edelleen säilynyt vanha hirsiaitta. Valokuva
Heikki Sysimetsä 1936. Museovirasto, Finna.

Hirsiaitta tänä päivänä.

Päärakennuksen itäpuolella sijaitsevat talousrakennukset. Heitmann oli kehittänyt Vaanilan tilasta viljelyn mallikartanon jota Suomen itsenäistyttyä esiteltiin valtion ensimmäisissä mainoslehtisissä ulkomaillekin. Lypsylehmiä
oli tuolloin 150 ja hevosia runsaasti peltotöihin. Kartanolla oli oma paja ja seppä, meijeri sekä ympäri vuoden toimivat kasvihuoneet jossa tuotettiin jopa persikoita ja viinirypäleitä.
Kaksiosainen luonnonkivirakenteinen navettarakennus on vanhimmalta osaltaan vuodelta 1867. Sitä on laajennettu vuosina 1879 ja 1907. Uudempi osa rakennettiin vuonna 1907. Navetan pohjoispuolella sijaitsee lantala
vuodelta 1937. Hieman kauempana, päärakennuksen luoteispuolella sijaitsee paja- ja verstasrakennus. Navetan luoteispuolelta on purettu vuonna 1903 rakennettu talli ja sen tilalla on uusi tallin alkuperäistä hahmoa
seuraava asuinrakennus. Lypsykarja poistettiin vuonna 1969 ja tilalle perustettiin sikala. Vaanila on edelleen
toimiva maatila jolla tuotetaan mm lihakarjaa . Tilalla toimii nykyään myös hevostalli.

Vaanilan kartanon viljelykset ja rakennukset. Kiertosuunnitelma 1928. Eino Kassakoski.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Monni ja Seppä
Lehmijärven kylän kaksi tilaa Seppä ja Monni tiedetään jo 1540- luvulta. Kylässä
oli alkujaan kolme taloa joista yksi hävisi jo ennen vuotta 1640. Kylän molempien
tilojen rakennukset sijaitsevat edelleen vierekkäin Lehmijärven länsirannalla.

Monnin tilasta tehtiin vuonna 1822 sotilasvirkatalo, joka oli mm kersantin käytössä. Nykyisen rakennuksen edeltäjä, kaksi tupaa, kaksi kamaria ja porstuan käsittänyt talo todettiin vuonna 1867 niin huonokuntoiseksi, että uuden virkatalon rakentaminen oli välttämätöntä. Vuoden 1877 tarkastuspöytäkirjassa todetaan
rakennuksen olevan - sisustusta lukuun ottamatta - valmiina. Uusi talo oli pärekattoinen hirsitalo, jossa oli luonnonkiviperustus. Talossa oli vieras- ja leivintupa,
kaksi kamaria, porstua sekä kuisti. Vuonna 1890 rakensi talon silloinen omistaja
sen päätyyn kolme huonetta. Vuonna 1940 todettiin, ettei rakennuksen perusteellinen korjaus kannata ja uusi talo piti rakentaa sille osoitetulle paikalle kolmen
vuoden sisällä. Valtio omisti rakennukset vuoteen 1946 asti, jolloin Monnin tila
jaettiin ja tila siirtyi yksityisomistukseen. 1950-luvun alussa uusittiin ulkovuoraus
ja päätyyn rakennettiin avokuisti pulpettikattoisen umpikuistin paikalle. Rakennus
maalattiin entisestä punaruskeasta väristä poiketen keltaiseksi. 1970-luvun alussa
asennettiin peltikatto. 1990-luvun alussa uusittiin alakerran ikkunat vanhan mallin
mukaan. Rakennusta on myöhemmin peruskorjattu.
Pihapiirissä on kaksi aittaa 1800-luvulta. Päärakennuksen koillispuolella on 1800luvulla tai mahdollisesti jopa aiemmin rakennettu sikala (navetta) ja talli 1920luvulta. Entinen sauna (nykyinen autotalli) on vuodelta 1926 ja navetta 1940luvun lopulta. Kauempana rannassa on entisestä riihestä tehty sauna.

Monnin päärakennus ja navetta 1930-luvulla. Suomen maatilat I-osa 1931.

Monnin päärakennus on hyvin säilyttänyt ilmeensä, joskin värity on muuttunut. Korkea luonnonkivisokkeli jää pensaiden taakse.

Sepän jugendtyylinen päärakennus 1930-luvulla. Suomen maatilat I-osa
1931.

Sepän päärakennus sai nykyisen klassismiin viittaavan ilmeensä 1950luvulla tehtyjen muutosten myötä.

Sepän vanhempi päärakennus on tiettävästi 1860-luvulta. Rakennus on alueella
poikkeuksellinen kaksikerroksista talonpoikaistalo, jonka koillissivulla on korkea
umpikuisti. Päädyn avokuisti on myöhemmältä ajalta. Rakennus oli 1900-luvun
alusta lähtien työväen asuinrakennuksena. Rakennusta on peruskorjattu 1960-,
1970- ja 1990-luvulla. Nykyisin talo on ympärivuotisena asuntona.
Tilan uudempi päärakennus on rakennettu vuonna 1906. Se oli alunperin kaksikerroksinen taitekattoinen hirsitalo. Jugendvaikutteita omanneessa talossa oli
lautavuoraus ja T-ikkunat. Nykyisen ulkoasunsa talo sai vuosina 1955-1956 tehdyssä remontissa, jolloin sitä madallettiin 1-kerroksiseksi ja ja kattomuoto muutettiin aumakatoksi. Myös ikkunat uusittiin ja julkisivut rapattiin. Rappausta on
sittemmin paikkailtu ja talo on mm. maalattu kalkkimaalilla vuonna 1999. Kate
uusittiin samana vuonna. Rakennus on ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Monnin vanha navetta.

Tilan uudempi päärakennus sijaitsee vanhan päärakennuksen koillispuolella, lähempänä niemen kärkeä. Vanhan päärakennuksen lähellä on luhti, vilja-aitta sekä
pitkä verstas- ja liiterirakennus. Tilakeskuksen ympärillä olevat pellot on 1980luvun lopulla metsitetty ja muutettu osin nurmikentäksi.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Sepän vanhempi 1860-luvulla rakennettu asuinrakennus on kaksikerroksinen. Taustalla pihapiirin talousrakennuksia.
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Vanhassa ilmakuvassa näkyy vasemmalla Sepän ja oikealla Monnin
tilan rakennuksia Kuva Uolevi Sandellin, Lohjan kylät s 253.

”Kartta Monnin sotilasvirkatalon No.2 kaikista tiluksista Lehmijärven kylässä Lohjan kuntaa Uudenmaan lääniä. Tilukset on mitannut virkatalon
käyttösuunnitelman laatimista varten vuonna
1925 vanhempi maanmittausinsinööri J.M. Luukkonen.” Kansallisarkisto.
Pellot on esitetty kaltaisella ja niityt vihreällä, myös
metsäalueet on jaoteltu mm kallio, kangas ja rahkasuoalueisiin. Monnin tontilla (115) on neljä , sen viereisellä
tontilla (118) on 1 rakennus ja metsäalueella 3 rakennusta. Lehmijärven rannassa mäellä on sauna. Kartan
vasemmassa reunassa on tien varressa on kaksi tonttia
joissa 3 rakennusta. Lehmijärven itärannalla on lisäksi
Moniin taloon kuulunut alue jonka keskiosassa on rakennusryhmä.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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4.2 Torpat, mäkituvat ja muonatorpat

Vaanilan torpat

Torppia alkoi syntyä alueelle 1700-luvun loppupuolella. Vielä
vuonna 1771 oli ainoastaan Pullin talolla yksi torppa, mutta vuonna 1808 oli torppia alueella jo yhteensä 13. Lehmijärvellä sekä Pullin ja Vaanilan tiloilla oli kaikilla neljä torppaa ja Kouvolassa yksi.
Vuonna 1830 mainitaan alueelta jo 22 torppaa. Vaanilaan kuului
tuolloin peräti 8 torppaa.

1) Dragon torpet mainittu 17361886, 1886 jälkeen sepän asuntona, sittemmin viljamiehen asuntona

Torppien ohella perustettiin suurempien tilojen yhteyteen 1800luvun alusta lähtien myös muonatorppia. Saman nimikkeen alla
kulkevat myös mäkituvat. Näitä yleensä kooltaan pieniä vuokratiloja asuttavat muonamiehet saivat elantonsa pääosin maatilan töistä, mutta verrattuna piikoihin ja renkeihin heillä oli itsenäisempi
asema. Eniten muona- ja mäkitupatiloja oli Vaanilan tilalla. Tilalla
oli vuonna 1870 oli yhdeksän ja vuonna 1915 peräti kaksikymmentäkaksi muonatorppaa. Torpparilain myötä lunastettiin 1920luvulla suuri osa torpista ja mäkituvista itsenäisiksi tiloiksi.
Torpat olivat rakennuksina usein vaatimattomia pienehköjä satulakattoisia hirsirakennuksia. Vanhimmat 1800-luvun torpat olivat
pitkänurkkaisia ja katon rakenteena oli tyypillisesti ns. vuoliaiskatto. Sokkeli oli luonnonkivistä ladottu ja lattiarakenteena oli alkujaan tuulettamaton ns. multapenkkirakenne. Sisäänkäynnin
edustalle tehtiin yleensä kuisti, joka usein ajan saatossa on ehditty
uusia useaan kertaan. Rakennuksia toisinaan laajennettiin ja niihin
saatettiin liittää myös eristämättömiä vaja-osia. Ikkunat ja ovet
saattavat tuolloin olla eri aikakausilta, ja malliltaan vaihtelevia.

2) Haudansalmi torp, mainittu 1736,
välillä useampi torppa, lakkautettu 1886, sittemmin viljamiehen
asuntona
Kutsilaan kuulunut entinen Rajalan torppa (421142)

3) Olla, mainittu 1736, 1801-03, purettu

Kouvola

4) Lahdenpohja torp mainittu 1760
Pulli

5) Gröndahls torp, 1800-l alusta
6) Sandoja torp 1777-89

Vasarla

7) Solbacka 1803, (Löfbacka(1831),
lakkautettu 1896

Vaanila

8) Sillanpää 183- 41, 1861-67
9) Kujanpää 1846-67
Kouvolan tilalla on säilynyt kaksi vanhempaa hirsirunkoista
torppaa tai työväen asuntoa (418185)

Lehmijärvi

10) Vuohikorpi 187411) Päivälä 1896-

Vasarlan torpat
1) Vesterkulla 1820-l– 1877
2) Ahola -

Kouvolaan ja Pulliin perustettiin vuosina 1810-1830 2 torppaa, Vasarlaan yksi
ja Vaanilaan kolme. Kuva Lohjalaisten historia 2

3) Skomakar/ Rajala 1868-

ennen v. 1809 perustettu torppa

Lähde Neovius 1909.

Eri puolilla aluetta on säilynyt yksittäisiä vanhoja torppia, jotka
ovat arvokkaita muistumia tästä edesmenneestä asumismuodosta.

1810-30 perustettu torppa
1831-50 perustettu torppa

Kouvolan pitkänurkkainen työväen asunto (418185

)
Talojen/ torppien /muonatilojen lukumäärät kylittäin

Kesäkodintien varressa sijaitseva Stickinpacka on Vaanilan kartanon entinen 1800-luvun puolivälissä rakennettu mäkitupa. Taustalla näkyy myöhemmin purettuja talousrakennuksia sekä komea jyrkästi nouseva kallio.
kuva. Lohjan museo.
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Tikinpakan (Stickinpakan) torppa tänä päivänä. Ympäristö on metsittynyt.
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1724

1771

1808

1830

1850

1870

1900

1915

Kouvola

1/0

1/0

1/1/0

1/3/0

1/3/2

1/1/2

1/3/3

1/0/5

Lehmijärvi

2/0

2/0

2/4/0

2/4/0

2/4/3

2/3/2

2/2/5

2/1/6

Pulli

1/0

1/1

1/4/0

1/6/2

1/5/1

1/4/1

1/7/4

1/3/3

Vaanila

1/0

2/0

2/4/0

2/8/1

2/8/0

2/5/9

1/4/17 1/3/22

Vasarla

2/0

2/0

3/0/0

1/1/3

0/1/4

0/1/0

0/1/0

Lähde Lohjalaisten historia 1 ja 2

0/0/0
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Mynterläntien varressa on säilynyt Pullin tilaan kuulunut vanha hirsirunkoinen asuinrakennus. ( 443164).

Pullin tilaan kuuluneen Ilomäen torpan paikalla on kiinteistörekisterin mukaan 1930
rakennettu ja myöhemmin laajennettu asuinrakennus sekä pienehköjä talousrakennuksia 1900-luvun alkupuolelta. Torpan aikaisia rakennuksia ei tiettävästi ole säilynyt.
Pullin tilasta lohkottiin vuonna 1923 seuraavat kahdeksan entistä torppaa ja mäkitupalaistilaa. Näillä tiloilla on rakennuskanta on myöhemmin uusiutunut eikä vanhoja torppariajan
rakennuksia enää tiettävästi ole säilynyt.
jakomerkki
11
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omistaja

Kuuselan torppa

torppari Johan Lindgren

Lammenrannan torppa

torppari Kalle Österberg

13

Ilomäen torppa

torppari Karl Alho

14

Ketolan mäkitupa-alue

mäkitupalainen Johan Grönroos

15

Leppälän mäkitupa-alue

mäkitupalainen Berndt Grönholm

16

Mäntylän mäkitupa-alue

mäkitupalainen Kustaa Lustig

17

Tölmän mäkitupa-alue

mäkitupalainen Johan Söderblom

18

Ojalan mäkitupa-alue

mäkitupalainen August Grundström

1

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

nimi

2
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4.3 Vaanilan sanatorio ja kesäkoti
Vaanilan kartanon omistaja kunnallisneuvos Carl Heitmann perusti 1880-luvulla mailleen saksalaisten
esikuvien mukaan sanatorion tai ns. ilma- ja vesiparannuslaitoksen. Rakennustyöt aloitettiin talvella
1893- 1894 ja keväällä 1894 sanatorio avattiin yleisölle. Siinä missä 1863 perustettu Naantalin kylpylä
edusti porvaristoa, Hangon kylpylä(p-1879) aatelistoa, Loviisan Vesiparannuslaitos (p.1865) ruokavaliota ja Maarianhaminan Meri-parantola (p.1863) voimistelua, edusti Vaanila luontoa. Vaanilassa,
erinomaisessa ilmastossa, havumetsää kasvavalla hiekkaharjulla, yhdistettiin luonnonmukainen elintapa ja veden oikea käyttö pastori Sebastian Kneippen menetelmien mukaisesti.
Kertoman mukaan Heitmann ”ei perustanut parantolaa pelkän rahan takia vaan, auttaakseen kärsivää
lähimmäistä”. Parantolan hinnat olivat kohtuullisia ja n. 15 % paikoista annettiin ns. wapaapotilaille.
Nämä olivat usein köyhiä opettajattaria. Ensimmäisenä kesänä hoitoa kävi saamassa 181 henkeä. Uusia rakennuksia tehtiin vuosina 1895-1897 ja vuonna 1899 oli parantola suljettu laajojen muutostöiden
takia. Tällöin rakennettiin muun muassa harjun juurella olevalle kentälle kylpytalo, sekä harjulle muita
rakennuksia ylemmäksi suuri ravintolarakennus. Samana vuonna parantola muutettiin kylpyläosakeyhtiöksi.
Kylpylöiden ja ravintolan välissä, harjun rinteellä sijaitsi henkilökunnan asuntojen lisäksi kahdeksan
erityistä rakennusta kylpylävieraille. Ravintolarakennuksessa eli sanatorion päärakennuksessa, oli suuri ja ilmava ruokasali, seurustelusali, kirjasto ja keittiö. Taloa kiersivät tilavat, katetut verannat, jotka
on sittemmin purettu. Ravintolarakennuksen edessä oli avara urheilukenttä tennistä, krokettia, voimistelua ja leikkiä varten. Perheellisille varattujen pienempien huviloiden lisäksi oli kaksi suurta kaksikerroksista asuntolaa sekä kaksi pienempää huvilaa, jossa toisessa oli biljardisali. Lisäksi oli harjunrinteellä paviljonki vedessä kävelemistä varten; naisilla ja miehillä oli omat osastot. Harjun laella oli aurinko- ja ilmakylpyjä varten kolme aitausta (naisille, miehille ja lapsille) pukukoppeineen. Kaikkiaan
alueelle mahtui 150 asukasta. Kylpylää, eli kylpyhuonetta ja saunaa, käytettiin vain valeluun. Ilmeisesti
vuonna 1905 rakennettiin sen viereen arkkitehti A.Tawaststjernan piirustusten mukaan uusi kylpylaitos, jossa oli eri osastot lämpimiä-, tempereerattuja- ja höyrykylpyjä varten sekä lisäksi suihkut, huone
kääreitä varten ja konehuone. Naisilla ja miehillä oli eri osastot. Kylmävesi johdettiin harjun juurella
olevista lähteistä.
Kylpylärakennus tuhoutui tulipalossa ja uusi kylpylärakennus valmistui palaneen tilalle vuonna 1905.
Uudessa kylpylässä oli saatavilla myös lämpimiä kylpyjä. Lähestyttäessä 1910-lukua Vaanilan tarjoama
parantolaelämä ei enää ollut muodissa. Potilasmäärät vähenivät eikä sanatorion toiminta kannattanut. 1910 oli parantolan viimeinen kausi.

Kylpylaitos vanhassa valokuvassa, taustalla Vaanilan kartanonmäki. MV
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Sanatorion ravintola- ja vierasrakennus Hotellet 1800-1900-lukujen vaihteessa. Kuva MV

Kylpylaitos vuonna 1903 lähetetyssä postikortissa , taustalla Vaanilan kartanonmäki. E.J
Dahlberg MV
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Kesäkoti ja -leiritoiminta
Kylpylätoiminnan lakattua aloitti vuonna 1911 sanatorion rakennuksissa toimintansa Vaanilan Kesäkoti. Sitä johti aluksi Carl Heitmannin tytär, Lisa ja
vuodesta 1952, Lisan poika, Stig Leidenius. Parhaimmillaan Kesäkoti oli Suomen suurin täysihoitola. Sisällissota, sota-aika, jälleenrakennus ja elintason
nousu mahtuvat kaikki Kesäkodin elinkaareen. Kesäkoti toimi täysihoitolana
ja lisäksi vuokrattiin tiloja mm. kurssi-, kesäsiirtola- ja leiritoimintaa varten.
Kesällä 1918, Kesäkoti oli Uudenmaan Rakuunarykmentillä.
Kesäkodin toimintaa on kuvailtu Mia Lohmanin 14.1.2014 kirjoittamassa
artikkelissa seuraavasti;

Kylpylävieraita ravintolarakennuksen edustalla vuonna 1896. Valokuvaaja
Irene Wahlberg. Lojo. Kuva MV

”Kesäkoti oli täysihoitola. Ravintolarakennuksessa, Paratiisissa, tarjoiltiin
aamiaista, lounasta, päivällistä ja iltateetä. Tarjoilijat olivat korrektisti pukeutuneet mustaan. 1950-luvulla ratsastusleiriläisen piti ruokailuun tulla
hameessa. Hevoselle ei saanut haista. Eikä ”Kesä- Heikkien” kanssa sopinut
veljeillä. Kuri oli kova.
Asuntoloissa ei ollut sähköä ja vielä 1950-luvulla vedet tuotiin hevosen vetämillä puutynnyrikärryillä. Kärrykyydillä mentiin myös Lehmijärvelle uimaan.
50- ja 60-luvulla vieraita eivät alkeelliset olosuhteet haitanneet. Pääsääntöisesti vaimot ja lapset viettivät viikot Kesäkodissa. Miehet tulivat viikonlopuksi. Vieraita riitti ja toiminta oli vilkasta.
Aikuiset istuivat Paratiisin edustalla nauttien kahvista ja seurustelusta.
”Kenelläkään ei tuntunut olevan kiirettä minnekään”. Keskiviikkoisin ja lauantaisin tanssittiin. Lauantaisin järjestettiin myös iltamia joissa esitettiin
mm. vieraiden ja kesävuokralaisten lauluja ja sketsejä. Sanotaan että Talo
Vuorelassa asuneet Mirjam ”Mirkku” Himberg ja Juhani Kumpulainen jalostivat täällä televisioon kirjoittamia sketsejään.

Miehiä parantolan lepotuoleilla. Ajoittamaton kuva. Finna

Kylpylävieraita piha-alueella vuonna 1906. Kuva MV

Lapsille kesäkoti oli paratiisi. Tekemistä riitti. Paratiisin verannalla pelattiin
pingistä. Nurmikolla sulkapalloa, krokettia, minigolfia ja heitettiin tikkaa.
Metsikössä leikittiin vanhassa raitiovaunussa. Tilaa oli sekä juosta että pyöräillä. Sadepäivinä seurusteluhuoneessa pelattiin korttia. Lehmijärvelle matkattiin uimaan ”kuin sillit suolassa”, seisten, ”Tirehtööri” Stig Leideniuksen
vanhassa ambulanssissa. Äideillä pyykkiämpärit, lapsilla uimarenkaat ja lelut. ”Lehmijärvi näkyy jo!” piti huutaa jos ensimmäisenä näki Lehmijärven.
Kesäkoti-asumisen tarve väheni yhä useamman suomalaisen hankkiessa kesämökin. Toiminta hiipui ja kesäkoti lakkautettiin lopulta vuonna 1972. Samoihin aikoihin Tapiolan Ratsastuskoulun Kalevi Vaahtera haki lehtiilmoituksella paikkaa leiritoiminnalle. Oli helppo tehdä päätös Kesäkodin
vuokraamisesta. Muita tarjouksia ei tullut. Ajan oloon ratsastusleirille aikovat alkoivat vaatia mukavuuksia kuten suihkuja ja vesi-vessoja. Kesäkodin
puitteet eivät enää olleet kilpailukykyisiä ja leiritoiminta loppui vuonna
1985.

Kuva ravintolasalista vuodelta 1901. Finna

Kylpylän majoitusrakennukset Alku, Trolleborg ja Tunturi vuonna 1961.
Kuva MV.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Hotellet (Paratiisi, Tallbacka) 1898

Parantola-alueen rakennukset

Leiritoiminnan loputtua säilyi Vuorela ja pikkumökit lomaasuntokäytössä vielä vuoteen 2013. Sen jälkeen rakennukset ovat olleet
tyhjillään ja ilkivallan kohteena. Vuonna 1994 paloi Rauhala ja vuonna
2007 Tunturi. Liisalan länsipuolella sijainnut rakennus paloi vuonna
2017 ja kesällä 2019 paloi suuri entinen ravintolarakennus (Hotellet)
sekä kaakkoispuolella sijainnut ”Bagarstugan”.

Alueen päärakennuksena on toiminut vuonna 1898 valmistunut ravintolarakennus, joka on kulkenut myös
mm. Paratiisin, Tallbackan ja Hotellet nimillä. Rakennuksessa oli suuri ja ilmava ruokasali, seurustelusali,
kirjasto ja keittiö sekä majoitustiloja. Taloa kiersivät tilavat, osittain katetut verannat, jotka on sittemmin
purettu. Ravintolan suuri sali johon liittyy mm. näyttämösyvennys sijoittuu yksikerroksiseen satulakattoiseen osaan. Aputilat sijoittuvat sen itäpäätyyn ja pohjoisreunalle jossa myös oli kellari. Ravintolaan liittyy
länsipuolella kaksikerroksinen kapearunkoinen aumakattoinen mm majoitustiloja sisältänyt poikkipääty.
Betoniperustalla oleva rakennus on rankarakenteinen ja julkisivut on verhoiltu punasävyisellä keilaponttivuorauksella, osittain myös pystylaudoituksella. Julkisivuissa on säilynyt osa alkuperäisistä peiliovista sekä
alkuperäiset ikkunat, mutta kaikki lasit on rikottu. Ravintolan katteena on betonitiili ja päädyn katteena
saumattu pelti. Rakennuksen alkuperäistä ilmettä on muuttanut erityisesti laajojen kuistien purkaminen.
Rakennus paloi kesällä 2019.

1890-luvulla rakennettu hirsirunkoisessa
Vuorelassa toimi sodan jälkeen sekä ala-,
että yläkoulu. Lisäksi rakennuksessa oli
opettajien huoneistot.

1890-luvulla rakennettu Trolleborg
(Moppeborg), 1890- luvulta toimi lääkärin asuntona.

Tunturi

Trolleborg
Ravintolarakennus
(Hotellet, Paratiisi)

Tikinpakka

Vuorela

Liisala

Ote 1930-luvun pitäjänkartasta
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Liisala, rakennus c. Tarina kertoo että talo
rakennettiin Lisa Leideniukselle 1920-luvulla
koska hän halusi olla mahdollisimman lähellä
kesäkodin päivittäistä toimintaa. Liisalan piirsi
Lisa Leideniuksen puoliso Albert. Hän hankki
laudat purettavasta ladosta. Jokainen cm2
hyödynnettiin. Siksi talossa on erikoisia kulmia
ja koloja ja säilytystilaa mitä kummallisimmissa paikoissa. Pieni satulakattoinen rakennus
on hirsirunkoinen ja pitkänurkkainen, mahdollisesti osittain myös rankarakenteinen
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1890-luvuulla rakennettu Rauhalan asuntola. Rakennus on
myöhemmin palanut. Kuva MV

1890-luvulla rakennettu 2kerroksinen Tunturi lienee sanatorion ensimmäisiä majoitusrakennuksia. Siinä oli 32 yksittäistä ”yksinkertaisesti, mutta aistikkaasti kalustettua” huonetta.
Rakennus paloi vuonna 2007.
Valokuvaaja Irene Wahlberg,
kuva MV.

Huvila ”Metsola” vuonna 1923.
MV. Rakennus on myöhemmin
tuhoutunut.

1890-luvulla rakennettu 2kerroksinen majoitusrakennus
Alku on myöhemmin poistunut. Kuva vuonna 1915 lähetetyssä postikortissa MV

Kesäkodin tenniskenttä ja nurmialueita, taustalla Trolleborg ja
Tuntueri. Kuva Lohjan museo

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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4.4 1900-luvun alun palstatila-asutus, syytinkitalot ja huvilat
Alueelle alkoi hiljalleen 1900-luvun alusta lähtien muodostua uutta asutusta kantatiloista lohkotuille palstailoille. Selvitysalueella näiden tilojen
määrä jäi kuitenkin varsin pieneksi, vuonna 1915 oli ainoastaan Pullin
tilasta lohkottu palstatiloja. Tähän ryhmään voidaan lukea myös 1900luvun alussa lohkotut syytinkitilat.
Alueella on säilynyt yksittäisiä 1900-luvun alun palstatilojen asuinrakennuksia. Tuohon aikaan, 1900-luvun alussa alkoi taitekatto yleistyä uutena
kattomuotona. Siihen liittyi usein keskeisesti sijoittuva korkea porraskuisti
jonka kautta oli kulku toiseen kerrokseen.
Alueelle toteutettiin 1900-luvun alussa yksittäisiä tyypeiltään yksilöllisiä
huviloita. Komein näistä on Koivulanselän rannalle rakennettu entinen
Suvantola. Pullin koulun läheisyydessä sijaitsevan Nurmelan huvila on
ainoa rapattu asuinrakennus alueella. Lehmijärven rannalla sijaitseva taitekattoinen Koivulahti edustaa osaltaan vaatimattomampaa 1920-luvun
loma-asumista, johon liittyy erityisenä tyylipiirteenä nurkkaikkunat.

Pullin syytinkirakennukseksi vuonna 1917 rakennettu Niemelä (44312) lohkottiin vuonna 1915 omaksi palstatilaksi..

Koivulanselän rannalla sijaitseva Kotikallio on vanhoilla kartoilla mainittu Suvantolana.
Koivulaan aikanaan kuuluneella tilalla sijaitseva komea taitekattoinen huvila on kiinteistörekisterin mukaan vuodelta 1917.

Kivelä on lohkottu Kouvolan tilasta vuonna
1942. Tontilla on säilynyt vanhempi oletettavasti 1900-luvun alussa
rakennettu taitekattoinen asuinrakennus
(41813)

Rinteelä on Pullin tilasta
vuonna 1915 lohkottu
palstatila. Tilalla on uudemman päärakennuksen vieressä säilynyt
tuolloin rakennettu vanhempi satulakattoinen
asuinrakennus (44316).

Koivulahti lohkottiin vuonna 1923 Vaanilan tilasta Pihlajamäen nimellä. Tila lohkottiin edelleen Koivulahdeksi vuonna
1951. Tilan nykyinen 451122. Tilan asuinrakennus lienee

Mynterläntien läheisyydessä sijaitseva Nurmelan tilan 1920-luvulla rakennettu huvilamainen rapattu asuinrakennus on ympäristössä poikkeuksellinen (443121)

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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4.5 Jälleenrakennuskauden asutustilat

4.6 1950- luvun yksilöllisesti suunnitellut pientalot

Jälleenrakennuskaudella alueelle lohkottiin maanhankintalain perusteella lukuisia asutustiloja karjalasta saapuneille evakoille. Voi sanoa että alueen nykyinen maisema on pitkälti muovautunut juuri tällä aikakaudella. Asuinrakennukset ovat lähes poikkeuksetta tyyppitalovaikutteisia, 1½-kerroksisia ja pohjamuodoltaan lähes neliönmuotoisia pientaloja. Rakennuksiin liittyy toisinaan myöhempi laajennus, joka kuitenkin yleensä on tehty 1kerroksisena säilyttäen asuinrakennuksen alkuperäinen tunnusomainen hahmo maisemassa. Pihapiirissä on
yleensä osittain sementtitiilinen ja osittain rankarakenteinen talousrakennus, erillinen sauna, omenapuut ja puutarhaviljelmät. Tiloihin kuuluu lisäksi yleensä viljeltävää peltomaata.

Tyyppivaikutteisten jälleenrakennuskauden pientalojen ohella rakennettiin myös yksilöllisiä arkkitehtien tai rakennusmestarien
suunnittelemia huvilamaisia pientaloja. Usein näissä yhdistyi 1920luvun klassismin piirteet esimerkiksi kuistirakenteissa, funktionalismin piirteet mm. ikkunatyypeissä ja julkisivujen pelkistetyssä ilmeessä sekä 1950-luvun romantiikan piirteet mm. liuskekiviverhouksissa. Näitä kohteita alueelta on löytynyt varsin vähälukuisena.

Jälleenrakennuskauden asutustiloja lohkottiin runsaimmin Saukkolantien ja Mynterläntien varteen peltoaukioiden reunoille. Myös alueen eteläosaan Saukkolantien ja Lehmijärventien välisen peltoaukean ympärillä muodostettiin useita tiloja. Tänä päivänä harva näistä tiloista enää toimii maatiloina. Suuri osa tiloista on asuinkäytössä ,
osa loma-asuntoina ja yksittäiset tilat ovat tyhjillään.

4231379

451144

424188

424188
4231390

4511263

456111
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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Kartalle on punaisella ympyrällä osoitettu jälleenrakennuskaudella vuosina 1946-1959 valmistuneet asuinrakennukset (74 kpl). Vihreällä kolmiolla on osoitettu jälleenrakennuskaudella valmistuneet loma-rakennukset (29 kpl). Lähde
kiinteistörekisteri.
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Maanhankintalain mukaiset lohkomiset Vaanilassa ja Vasarlassa
Kolmiosaiselta lohkomiskartalta vuodelta 1952-1954 ilmenee
Vaanilan ja Vasarlan tiluksista tuolloin maanhankintalain nojalla
lohkotut tilat omistajatietoineen. Vaanilasta lohkottiin tuolloin 21
tilaa ja Vasarlasta 32 tilaa. Uusia taloja nousi myös entisten torppien ja renkitupien paikoille kymmenittäin. Suuri osa tiloista oli jo
aiemmin luovutettu ja rakennettu ja varsinainen lohkominen tehtiin vasta jälkikäteen. Asutustiloja lohkottiin runsaasti Saukkolantien ja Mynterläntien varresta sekä Vaanilantien ja Lehmijärventien välisen peltoaukean reunoilta. Vaanilantien läheisyyteen ja
Kihilän alueelle kylätien päähän syntyi kymmenkunta siirtolaistilaa.
Karttojen viereen on paikantamisen helpottamiseksi liitetty mustavalkoiset nykytilanteen karttaotteet tilarajoineen.

P
P

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
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4.7 Koulut
Pullin koulu
Pullin koulu aloitti toimintansa vuonna 1901 Vaanilan kartanossa. Kartanoa emännöinyt, vuonna 1879 leskeksi jäänyt Bertha Heitmann, perusti miehensä alulle paneman
kiertokoulun tilalle ylemmän kansakoulun. Koulu toimi alkuun Vaanilan kartanon isännöitsijän salissa ja siirtyi vuonna 1903 Vaanilan mailla sijainneeseen Hammarlundin
huvilaan. Vuonna 1906 koulu siirtyi Pullin tilan entiseen päärakennukseen. Koulu siirtyi edelleen vuonna 1923 nykyiseen arkkitehti Albert Leideniuksen suunnittelemaan
koulurakennukseen.
Aumakattoisen rakennuksen kellarikerros muurattiin tiilistä ja lattia valettiin betonista.
Sinne tulivat kirjasto, oppilaseteinen, opettajanhuone, keittola, ruokakellari sekä puukellarit. Hirsirakenteiseen ensimmäiseen kerrokseen tulivat veistosali, alakoulun luokka ja kaksi yläkoulun luokkaa. Lisäksi rakennukseen tehtiin avovintti.
Leideniuksen piirustusten mukaan koulutontille tehtiin myös kaksikerroksinen opettajien asunto sekä talousrakennus. Pihan etelälaidalla sijaitsevassa opettajakunnan satulakattoisessa asunnossa olivat 4- ja 6-ruutuiset ikkunat ja päätykolmiossa puolipyöreä
ikkuna. Kellarikerroksessa olivat pesutupa, sauna, kolme ruokakellaria ja kaksi puukellaria. Pesutupaan tehtiin leivinuuni. Ensimmäisessä kerroksessa oli miesopettajan
asunto (3h + k + eteinen) ja toisessa kerroksessa olivat kahden naisopettajan asunnot
(2h+k + eteinen ja 1h+k + eteinen). Pihan puolelle tehtiin avokuisti, josta oli kaksi sisäänkäyntiä. Avokuistin päälle tehtiin parveke.
Pihan pohjoislaidalla sijaitsevassa talousrakennuksessa sijaitsivat navetta, rehulato,
halkovaja, kaksi aittaa sekä keskellä rakennusta tyttöjen ja poikien, sekä opettajien
käymälät. Tontille rakennettiin myöhemmin hirsinen saunarakennus, johon I. Yrjölä
laati piirustukset. Vuonna 1956 tehtiin koulurakennuksen pohjakerroksen oppilaseteiseen tyttöjen ja poikien wc:t. Samana vuonna pärekaton päälle laitettiin tiilikatto ja
rakennuksiin asennettiin keskuslämmitys. Opettajien asuinrakennuksen puukellareihin
tehtiin lämpökeskus ja polttoainevarasto ja leivintupa jaettiin väliseinillä. Vuonna 1963
opettajien asunto sekä koulurakennus vuorattiin mineritlevyillä, jotka asennettiin laudoituksen päälle. Opettajien asuinrakennukseen lisättiin keittiökalusteet ja wc:t.
Opettajien asuntoa jatkettiin myöhemmin itäpäätyyn, laajennus näkyy piirustuksissa
vuodelta 1986. Keittiötilat saneerattiin kesällä 1988.
Arkkitehtitoimisto Virpiö-Mattilan suunnitelmien mukaan tehty koulun peruskorjaus
valmistui vuonna 1991. Korjauksen yhteydessä sijoitettiin opettajien huone uuteen
länsijulkisivulle rakennettuun siipeen. Julkisivuihin on myöhemmin lisätty eristystä,
mikä näkyy ikkunoiden ja verhouksen yksityiskohdissa. Vaalea pystyrimavuoraus ja
ikkunat on tuossa yhteydessä uusittu. Näiden muutosten ohella on rakennuksen ilmettä jossain määrin muuttanut tiiliprofiloidulla levyllä uusittu kate ja siihen liittyvät
räystäiden yksityiskohdat.
Pihan pohjoislaidalle, aikanaan puretun navetan paikalle rakennettiin vuonna 1996
lisärakennus, johon tehtiin liikunta- ja juhlasali.

Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy

Koulutontti lohkottiin vuonna 1923 Pullin tilasta. Tonttiin kuului kallioinen
mäki jossa oli kolme pientä rakennusta sekä peltoalue. Ote koulutontin lohkomiskartasta. Kuva MML.
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Lehmijärven koulu
Lehmijärven kansakoulun rakennus valmistui ja aloitti toimintansa syksyllä 1952 syyslukukauden alkaessa. Varsinainen koulu erotettiin hallinnollisesti omaksi koulukseen jo
1948 Pullin koulusta yhteydestä. Kun väkiluku karjalaisten asuttamisen takia alueella lisääntyi, tuli tarve alueen omalle koululle. Tätä ennen oppilaat kävivät joko Hongiston tai
Pullin koulua.
Lehmijärven koulun perustamisessa liikkeelle panevia voimia oli mm. Bror Leidenius Vaanilan kartanosta. Pullin koulun vuosisuunnitelmassa syksyllä 1.8.1949 kirjattiin, että Pullin ja Lehmijärven koulupiirin oppilaista on järjestetty "täydellinen koulumuoto", jossa on
36-viikkoinen kaksiluokkainen alakoulu. Yläkoulun kolmas- ja neljäsluokkalaiset ovat samana läksykuntana, samoin viides-, kuudes ja seitsemäsluokkalaiset. Koulut toimivat hallinnollisesti erillisinä, mutta oppilasruokailu, lämmitys ja siivous ovat yhteisiä. Käytännössä koulu oli saanut käyttöönsä Pullin koulun veistoluokan ja sen viereisen luokan sekä
kaksi huonetta opettajille asunnon yläkerrasta. Aleksis kiven päivänä 10.10.1949 Lehmijärven koulu siirtyi toimimaan Vaanilaan. Koulu toimi Vaanilan Kesäkodin mäellä Vuorela
- nimisessä rakennuksessa oman, uuden koulurakennuksen valmistumiseen saakka.
Paikallislehti Länsi-Uusimaa uutisoi la 7.2.1953 pidetyistä koulurakennuksen vihkijäisistä.
Lehti kertoi Lehmijärven koulun olevan Lohjan kunnan yhdeksästoista koulu ja kertoi
koulurakennuksesta seuraavasti; "Uusi koulutalo, joka sijaitsee kuvaannollisesti keskellä
korpea, on suunnitellut arkkitehtitoimisto Blomstedt ja Stenbäck ja rakentanut rakennustoimisto Långström & Vesterlund. Luokkahuoneita on kaksi, lisäksi veistosali, jota käytetään myös juhlahuoneena ja voimistelusalina. Koulukeittola ja ruokala sijaitsevat alakerroksessa. Opettajilla on erikoinen asuntosiipi rakennuksessa. Koulu on suunniteltu noin
70 oppilasta varten. Nykyinen oppilasmäärä on 36. Koulun johtajaopettajana toimii Iillos
Seppälä ja toisena opettajana opettaja Aira Viitasaari. Sittemmin koulun oppilasmäärä on
vaihdellut suurestikin. Koulu toimi pitkää kaksiopettajaisen niin, että siinä oli yhdysluokat
1.-2. ja 3.-4.
Yhdeksänkymmentäluvulla koulua alettiin remontoida kyläläisten voimin. Kunnasta saatiin tarvikkeet ja suunnitteluapua. Alakertaan rakennettiin puutyöluokka kyläläisten voimin. 1995 koulussa oli noin 60 oppilasta ja neljä opettajaa. Tuolloin alkoi mittavampi 1,9
miljoonan markan remontti kunnan toimesta. Alakertaan, vanhan halkovajan paikalle,
rakennettiin teknisen työn luokka sekä luokkahuone ja sosiaalitilat. Yläkerroksissa vaihdettiin opettajanhuoneen, asunnon ja luokkien paikkoja ja laajennettiin liikuntasalia.
Muutostöiden yhteydessä myös koulun ilmastointi koneellistettiin.
2000-luvun alussa koulu kärvisteli useamman vuoden nykyään niin tutun homeongelman
kourissa. Koulua jouduttiin käymään väliaikaisesti parakissa ja sekä silloisen Linderin koulun että myöhemmin Tytyrin koulun tiloissa. Lopulta koulun salaojat uusittiin, ilmastointi
puhdistettiin, kellaritilat koteloitiin ja alakertaan lattian alle asennettiin eristysmatto. Nämä kaikki toimenpiteet estivät homeiden pääsyn hengitysilmaan. Remontin jälkeen koulunkäyntiä päästiin jatkamaan omassa tutussa koulussa.
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5 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ TÄNÄÄN
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2018
5.1 Säilynyt vanhempi rakennuskanta 1800-1938
Kartalle on merkitty alueella säilyneet ennen vuotta 1939 valmistuneet asuin- ja majoitusrakennukset, loma-asunnot, laitosrakennukset ja koulut. Lähde kiinteistörekisteri, yksittäisiä rakennusvuosien tietoja on tarkistettu 2018 inventoinnin pohjalta.

Ennen vuotta 1900 valmistuneet rakennukset

14 kpl



Maatilojen päärakennukset, syytinkirakennukset, työväenasunnot



Torpat



Vaanilan sanatorion rakennukset

1900-1919 valmistuneet rakennukset

19 kpl



Maatilojen päärakennukset, syytinkirakennukset, työväenasunnot



Torpat ja palstatilat



Huvilat



Vaanilan sanatorion rakennukset

1920-1929 valmistuneet asuinrakennukset ja koulut


Maatilojen uudet päärakennukset



Palstatilojen asuinrakennukset



Pullin koulu

1930-38
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Asuinrakennukset

5 kpl
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5.2 Säilynyt vanhempi rakennuskanta 1939-1959
Jälleenrakennuskaudella alueelle lohkottiin maanhankintalain perusteella suuri
määrä asutustiloja. Viljelyaukeiden reunoilta lohkotut tilat olivat joko suurempia n
20 ha kokoisia viljelytiloja joihin sisältyi sekä pelto– että metsäaluetta, tai pienempiä n. 2 ha kokoisia asuntotiloja. Useat muuttajista tulivat Viipurin maalaiskunnasta,
mm. Porlammen, Vakkilan ja Yläsommen kylistä vuonna 1946 tai hieman myöhemmin. Varsinainen lohkominen suoritettiin myöhemmin 1950-luvun alussa. Alueen
nykyinen maisema ja kulttuuriperintö on vahvasti juuri tämän aikakauden leimaama.
Asuinrakennukset ovat tyyppitalovaikutteisia, 1½-kerroksisia ja pohjamuodoltaan
lähes neliönmuotoisia pientaloja, joihin usein liittyy myöhempi 1-kerroksinen laajennus. Pihapiiriin liittyy tyypillisesti osittain sementtitiilinen navetta tai talousrakennus, sauna, sekä omenapuita ja kasvimaa. Aikakaudelta on säilynyt myös yksittäisiä
yksilöllisesti suunniteltuja asuinrakennuksia sekä ainoana julkisena rakennuksena
Lehmijärven vuonna 1952 valmistunut koulu.

1946-1959 valmistunut asuinrakennus tai koulu 77 kpl

1946-1959
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6 . ARVOT JA SUOJELUSUOSITUKSET
Inventoinnin kohdekorteilla kuvatut kohteet edustavat sellaisia kulttuuriympäristön arvoja, joiden säilyminen niiden arvon ja ominaislaadun vaatimalla tavalla olisi turvattava. Kohteiden yhteydessä arvio-otsikon alla on lyhyt luonnehdinta ja perustelu kohteen arvolle. Kohteiden arvotus on tehty osana tätä
selvitystyötä.
Suojeluperusteet

LUOKKA 1

LUOKKA 3

Arvoluokkaan 1 on luokiteltu sellaiset rakennus- ja aluekohteet, jotka tulee
säilyttää koska niillä on
erityinen kulttuurihistoriallinen arvo ja todistusvoima, kuten
Maatilojen ja kartanoiden asuin- ja talousrakennukset pihapiireineen,
jotka ilmentävät vuosisatoja jatkunutta maanviljelykulttuuria ja joiden
ominaispiirteet ovat hyvin säilyneet.

Kohteiden yhteyteen on kirjattu lyhyenä yhteenvetona kohteen erityiset suojelu- ja luettelointiperusteet. Tässä kohdassa on pyritty kuvaamaan niitä kohteen
Ympäristökokonaisuus joka ilmentävät 1800-1900 luvun- vaihteen kylpyominaispiirteitä, esim. harvinaisuus, tyypillisyys, arkkitehtoninen korkea laatu,
lä- ja terveyshoidon kulttuuria.
erityinen kulttuurihistoriallinen arvo, asema maisemassa tms. johon suojelu
perustuu. Suojeluperusteita tukee kolmijakoinen arvotus. Kohteen arvo ei
erityinen rakennushistoriallinen arvo ja merkittävyys, kuten
määräydy yksin arvokriteerien lukumäärän mukaan, koska yksikin kriteeri voi
Kohteet, jotka arkkitehtuurinsa ja / tai puutarhataiteellisen toteutuksenolla hyvin vahva.
sa puolesta ovat erityisen huomionarvoisia
Kohteiden arvotuksessa on käytetty seuraavia arvoperusteita:
erityiset maisemalliset tai kyläkuvalliset arvot, kuten
Kulttuurihistoriallinen arvo
Alkuperäiseltä ilmeeltään hyvin säilyneet maatilojen ja kartanoiden
Kulttuurihistoriallinen arvo on laaja käsite, jolla halutaan ilmaista että kohteen
asuin- ja talousrakennusryhmät pihapiireineen, joiden ympäristö on
säilyttäminen aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön ilmentymänä on yhteimaatalouden leimaamaa kulttuurimaisemaa.
sön kannalta toivottavaa. Lehmijärven ja Pullin tapauksessa on syytä kiinnittää
Rakennus on osa kylän aluekokonaisuutta, jonka ominaispiirteiden säihuomiota erityisesti vuosisatoja jatkuneen maanviljely- ja kartanokulttuurin
lyttäminen on maisemanäkymien kannalta toivottavaa.
merkitykseen, 1800-1900-luvun vaihteen kylpyläkulttuuriin sekä lukuisten jälAlkuperäiseltä ilmeeltään hyvin säilyneet rakennukset tai rakennusryhleenrakennuskauden asutustilojen syntyyn.
mät, joiden säilyttäminen on maisemanäkymien kannalta toivottavaa.
Rakennushistoriallinen arvo
LUOKKA 2
Rakennushistoriallinen arvo voi liittyä rakennuksen arkkitehtoniseen eheyteen
Arvoluokkaan 2 on luokiteltu sellaiset rakennus- ja aluekohteet, joiden säilyttätai ominaislaatuun, erityiseen rakennustekniseen ratkaisuun tai tiettyä, esimerkiksi paikkakunnan rakennusperinnettä ilmentävään toteutukseen, raken- minen on perusteltua koska kohteilla on
nuksen tyypillisyyteen tai harvinaislaatuun. Rakennuksen erityinen käyttötar- kulttuurihistoriallinen arvo, esimerkiksi
koitus voi myös olla rakennushistoriallisen arvon peruste.
Alueen maatilakulttuurin historiaa ilmentävä kohde, jonka säilyttäminen
Maisemallinen (kyläkuvallinen) arvo
on aluekokonaisuuden kannalta toivottavaa.
Rakennetussa ympäristössä merkittävä ja kulttuurimaisemaan vaikuttava tai
Rakennukset, jotka ilmentävät 1800-1900 luvun- vaihteen kylpylä- ja
ympäristökuvaa rikastuttava rakennus/rakennusryhmä, jonka säilyttäminen on
terveyshoidon kulttuuria.
maisemanäkymien tai kyläkuvan kannalta toivottavaa.
Tunnusomaiset 1900-luvun koulurakennukset.
Kohteet on arvotettu kolmeen arvoluokkaan, jossa määritellään suojelusuosirakennushistoriallinen arvo, esimerkiksi
tukset asemakaavoitusta varten. Arvoluokkiin sisältyy sekä aikaisemmissa inventoinnissa tarkasteltuja kohteita että uusia kohteita, joiden arvot ovat nousRakennus on rakennusajalleen tunnusomainen tai tyypillinen; alkuperäiseet esiin ajankohtaisen inventoinnin yhteydessä.
set ominaispiirteet ovat hyvin tunnistettavissa myöhemmistä muutoksista huolimatta.
maisemalliset tai kyläkuvalliset arvot, esimerkiksi
Maatilojen asuin- ja talousrakennusryhmät pihapiireineen, joiden ympäristö on maatalouden leimaamaa kulttuurimaisemaa.
Rakennus on osa kaupunkikuvallista aluekokonaisuutta, jonka ominaispiirteiden säilyttäminen on maisemanäkymien kannalta toivottavaa.
Rakennukset tai rakennusryhmät, joiden säilyttäminen on maisemanäkymien kannalta toivottavaa.
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Arvoluokkaan 3 on luokiteltu sellaiset kohteet, jotka inventoinnin perusteella ovat huomionarvoisia tarkastelualueen kulttuurihistorian, rakennushistorian tai maisemakuvan kannalta, mutta joiden suojelulle yksittäisinä rakennuksina ei ole erityisiä perusteita tai jotka ovat niin huonokuntoisia, että niiden säilymisedellytykset ovat epätodennäköisiä.
Tähän ryhmään kuuluvat mm. alueen tunnusomaiseen maisemakokonaisuuteen liittyvät jälleenrakennuskauden asutustilat.
MUUT KOHTEET
Inventoinnin yhteydessä on todettu, että alueen muut rakennukset ja
rakennusryhmät eivät nykyisellään edusta sellaisia kulttuurihistoriallisia,
rakennushistoriallisia tai maisemakuvallisia arvoja, että niiden säilyttäminen olisi tarpeen turvata esimerkiksi kaavallisin keinoin.

ALUEKOHTEET:
ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Merkinnällä osoitetaan ympäristökokonaisuuksia, joihin voi sisältyä
useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia pihapiireineen ja
lähiympäristöineen. Lehmijärven ja Pullin alueen merkittäviä kulttuuriympäristöjä ovat vuosisatoja jatkunutta maatila- ja kartanokulttuuria
ilmentävät tilakeskusten rakennusryhmät pihapiireineen ja puutarhoineen, sekä 1800-1900 luvun- vaihteen kylpylä- ja terveyshoidon kulttuuria ilmentävät aluekokonaisuudet.
tunnusmerkkeinä on yleensä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen ilmeneminen maisemassa, historiallinen jatkuvuus, visuaalinen eheys ja
luonteenomainen mittakaava.
JÄLLEENRAKENNUSKAUDEN ASUTUSTILOJEN KULTTUURIYMPÄRISTÖ
Merkinnällä osoitetaan ympäristökokonaisuuksia, joihin sisältyy useita
alueen maisemassa tunnusomaiseksi muodostuneita, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita, jälleenrakennuskauden asutustiloja rakennuksineen,
pihapiireineen ja lähiympäristöineen.
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