
Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson                18(34)                                 12.4.2019 

Karkkilan kaupunki  Vattola II asemakaava, rakennusinventointi                                    

1958 

1979 1987 

2.7  Rakennuskannan kehitys 1950-luvulta tähän päivään 

1965 
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2.7  Vattola tänään 

Vakiintuneen käytännön mukaan Vattolan entisen kylän alue jakautui Etu- ja 

Taka-Vattolaan. Alueiden välistä rajaa ei ole tarkkaan määritelty, vaikkakin sen 

voi katsoa kulkeneen Koivukadun kohdalla. Tiiviin asutuksen alue, eli varsinai-

nen Vattolan kylän keskusta, sijoittui Pyhäjärven lounaisrantaan Etu-Vattolaan 

ja osaan Taka-Vattolaa. Tämän inventoinnin selvitysalue sijoittuu Vattolan kes-

keiselle alueelle entiseen Etu-Vattolaan. Maanmittauslaitoksen kiinteistötun-

nusjärjestelmän uusimisen yhteydessä vuonna 2014 poistettiin  vanhat tilahis-

toriaa kuvaavat kylärajat virallisesti käytöstä.  

Vattolan Pyhäjärven rantaa seuraava alue on verrattain tiivisti rakennettu ja 

rakennuskannaltaan hyvin kerroksellinen pientaloalue. Kaupunkirakenne nou-

dattaa paljolti 1930-luvun asemakaavaa, joskin kaavan kaupunkimaiset koros-

tukset ja aksiaaliset puisto– ja katusommitelmat ovat jääneet toteutumatta. 

Kaupunkikivassa leimallisia ovat 1970– ja 1980-luvun yksikerroksiset 

tasakattoiset tai loivalla satulakatolla varustetut omakotitalot.  

Vanhat talot, Eskola ja Mäkilä pihapiireineen ovat vielä jäljellä. Myös Liiston 

pihapiiri on säilynyt, joskin asuinrakennus on myöhemmin uusittu.  Alueen van-

hempaa rakennuskantaa edustavat lisäksi yksittäiset 1800-luvun ja 1900-luvun 

alun torpat ja mäkituvat, useat kuitenkin myöhemmin jossain määrin muuntu-

neessa muodossa. Näitä ovat mm. 1800-luvun puolivälissä rakennettu Syrjälän 

torppa, 1900-luvun alussa rakennettu Renbackan torppa, 1800-luvun lopussa 

rakennettu ja myöhemmin laajennettu nykyinen Peromaan talo sekä ns. Santa-

mäen talot Hiisimetsänkadun varressa.  

Tiiviisti rakentuneiden pientalotonttien välissä on edelleen säilynyt pienialaisia 

avoimia peltoalueita  sekä metsäisinä puistoina säilytettyjä mäenkumpareita. 

Yksittäisiä saunoja lukuun ottamatta rakentamattomana säilynyt ranta-alue on 

asema- ja yleiskaavassa osoitettu virkistysalueeksi, jonka läpi kulkee järveä 

kiertävä virkistysreitti. Rantaraitti on rakennettu selvitysalueen itäreunaan 

saakka, jossa sijaitsee mm. kaupungin uimaranta, tenniskenttiä ja kioski. Selvi-

tysalueella ei enää ole kaupallisia tai julkisia palveluja. Koivukadun risteyksessä 

on 1930-luvulla rakennettu entinen liikerakennus.  

Näkymä Vattolantietä länteen, 

oikealla Eskolan talo ja pihapiiri. 

Kadun varressa kulkee viherkais-

tan erottama kevyen liikenteen 

väylä. 

Nykyään Vattola on verrattain tiivistä omakotialuetta, joka valtaosaltaan on rakentunut 1970- ja 1980-luivuilla. Vattolantien var-

ressa on lisäksi yksittäisiä 1980-luvulla ja sen jälkeen toteutuneita rivitaloryhmiä. Tärkeän leimansa alueelle antaa säilynyt van-

hempi rakennuskanta.  

Asuinrakennukset sijoittuvat asemakaavaa noudattaen tasajaoin kadun varteen pienen istutuskaistaleen erottamana. Vilkkaimman 

rakennuskauden aikana 1970– ja 1980-luvuilla, olivat yksikerroksiset tasakattoiset tai loivalla satulakatolla varustetut omakotitalot 

suosiossa. Näihin liittyi usein takapihaa rajaava siipiosa. Autotalli oli osana samaa rakennusmassaa, jolloin muita piharakennuksia 

ei tarvittu. Ilmakuvassa tämä alueella hallitseva rakennustyyppi erottuu syvärunkoisena, L-muotoisena rakennuksena. Vanhempi 

rakentaminen erottuu  kartalla mm. vapaamman sijoittelunsa puolesta. Vanhempiin pihapiireihin liittyy usein myös useita keske-

nään erikokoisia talousrakennuksia.   

Mäkilä 

Eskola 

Uimaranta 

Liisto 
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Ilmakuvien koosteesta ilmenee hyvin alueen nykyinen rakenne ja maisemalliset ominaispiirteet.  Metsäisinä puistoalueina säilytetyt mäenkumpareet erottuvat 

muutoin maastoltaan tasaisessa maisemassa. Niiden välissä on mattomaisena tiiviinä ja suorakulmaisesti jäsenneltynä rakenteena entisille peltoalueille toteu-

tettua pientaloasutusta.  Mäkilän tilakeskuksen ja siihen liittyvän sahan ympäristössä on säilynyt avointa peltoaluetta, josta osa on kaavoitettu yleistä rakenta-

mista varten. Asutuksen  taustalla kohoaa laaja metsäinen rakentamaton harjanne-alue.  

Edustalla kulkevan Vattolantien varsi on toistaiseksi vielä harvakseltaan rakentunut. Pienialaiset metsiköt jakavat muutoin avointa vehreää ja rakentamattomana 

säilynyttä ranta-aluetta. Rantaa reunustaa suojaava rantapuusto, joka korostaa kaarevalinjaisen ja maisemassa tunnusomaisen Lapinniemen rantoja. Osa vii-

meistään 1800-luvun alussa viljelykäyttöön otetuista ranta-pelloista on edelleen viljeltynä. Vattolan rantapuistossa on vanha uimaranta sekä tenniskentät. 

Kenttien vieressä Vattolantien varressa sijaitsee alueen ainoa kahvila.   

Karkkila 07563 Lentokuva Vallas oy elokuu -07 
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Vanhat maatilat ja kantatilat 

Eskola 

Tilan nykyinen Vattolantien varteen sijoittuva hirsirunkoinen pääraken-

nus on rakennettu 1900-luvun alussa. Alkujaan rakennus oli pohjakaa-

valtaan tyypillinen maalaistalo johon kuului tupa, kaksi kamaria ja sali. 

1930-luvulla rakennukseen tehtiin neljä asuntoa ja uudet sisäänkäynnit 

sijoitettiin päätyihin. Rakennusta on myöhemmin muutettu ja mm. 

Vattolan puoleiset sisäänkäynnit on poistettu ja pihan puolelle on ra-

kennettu uudet sisäänkäynnit.  Pihan koillisnurkassa on vanhempi ole-

tettavasti 1800-luvun lopulla rakennettu pienempi hirsirunkoinen pit-

känurkkainen mökki, ns. Hurmen mökki. Ainoa säilynyt ulkorakennus on 

kaksikerroksinen alkujaan nurkkakiville perustettu hirsirakenteinen luh-

tiaitta.  

Tila siirtyi vuonna 1889 Högforsin tehtaan omistukseen. Vuonna 1950 

tehdas luopui tilasta. 

Vattolan kylän kesiajalta tunnettu historia oli aina 1800-luvun 

lopulle tultaessa yksinomaan kylän vanhojen maatilojen histori-

aa. Tilojen asema säilyi vahvana vielä pitkään 1900-luvulle, kun-

nes uusi pientaloasutus myöhemmin hiljalleen alkoi muuttaa 

maisemaa ja kylärakennetta.   

Kyläkeskustassa sijainneen kaikkien kolmen vanhan maatilan 

pihapiirit ovat edelleen olemassa, joskin muuttuneissa muodois-

saan. Maanviljely tiloilla on lopetettu jo kauan sitten ja talousra-

kennusten käyttö on muuttunut tai ne on purettu.  

Näillä vanhoilla tiloilla on keskeinen asema sitä kulttuurihistori-

aa tarkasteltaessa, josta myös alueen nykyinen identiteetti kum-

puaa. Vanhoilla tilakeskuksilla, erityisesti Eskolan ja Mäkilän ta-

loilla on myös tärkeä ja tunnusomainen asema alueen maise-

massa.  

Kuvat ylhäällä; Vanhan luhtiaitan takana näkyy Eskolan vanha syytinkiläismökki. Päärakennukseen 

tehtiin 1930-luvulla neljä asuntoa ja näille uudet sisäänkäynnit. 

Kuva vasemmalla; Eskolan 1900-luvun alussa rakennettu ja myöhemmin muutettu päärakennus 

sijoittuu Vattolantien reunaan.  
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Mäkilä 

Tilan nykyinen päärakennus on vuodelta 1922. Hirsirunkoiseen satula-

kattoiseen rakennukseen liittyy molemminpuoliset taitekattoiset poikki-

päädyt ja jugendtyyliset ikkunat. Perustuksen lohkokivet on tuotu Lem-

moinvuorelta. Aiempi päärakennus, sijaitsi saman mäen rinteessä.  

Pihapiirissä on lisäksi säilynyt 1800-1900-lukujen vaihteessa rakennettu 

entinen syytinkimökki ja luhtiaitta. 1920-luvulla rakennettu ja myöhem-

min laajennettu navetta on toiminut vuodesta 1963 sahatavaravarasto-

na. Sen vieressä on sahan ja puutavaraliikkeen käytössä olleita varastora-

kennuksia. 

 

Liisto 

Vanhalla paikallaan säilyneen Liiston talon pihapiiriä rajaa nyky-

ään tiivis kuusiaita. Pihassa, vanhan päärakennuksen paikalla on 

säilynyt 1900-luvun puolivälissä uudistettu tai kokonaan uusittu 

päärakennus sekä kauniita vanhoja pihapuita. Pihan perällä on 

kookas puurakenteinen vanhempi talousrakennus. 
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Peromaan talo oli alkujaan Vattolan kylän Mäkilän talon mäkitupa. Vuodelta 1910 

on tuvasta säilynyt kontrahti, jonka on tehnyt Mäkilän isännän kanssa Matti Berg-

man (myöhemmin Peromaa). Häntä edelsi paikalla vuodesta 1899 mäkitupalainen 

Mikko Adolf Grönroth. Paikalla on ilmeisesti jo tuolloin ollut tuvan ja kahden ka-

marin mökki. Vuonna 1924 Matti Bergman lunasti paikan itselleen. Tämän jälkeen 

hän laajensi rakennusta merkittävästi. Vuonna 1910 Bergman rakensi betoniperus-

taisen tiilirunkoisen ulkorakennuksen makkaratehtaaksi. Karkkilaan saapuneen 

ensimmäisen junan kyydissä vuonna 1911 tuli tähän makkaratehtaaseen höyryko-

ne. Peromaan makkaratehdas toimi rakennuksessa vuoteen 1953, jolloin päära-

kennukseen tehtiin tehdas- ja liikesiipi vanhan verannan tilalle. Tehdas ja myymälä 

toimi näissä tiloissa vuoteen 1980 saakka ja uudelleen vuosina 1986-1990. Välissä 

tiloissa toimi kirjapaino ja asuinrakennuksen alakerta oli tuolloin toimistokäytössä. 

Vuonna 1986 alakerta otettiin uudestaan asuinkäyttöön. 

Torpat ja mäkituvat 

Renbackan paikaksi kutsuttu tuvan ja huoneen mökki on rakennettu vuonna 1905 

Mäkilän tilan maalle. Se on aikanaan sijainnut kylän reunamalla metsän keskellä, 

ja siinä on asunut metsänvartija Nyholm, joka mahdollisesti on talon rakentanut-

kin. 

Syrjälän torpan iästä ei ole tietoa. Paikka on ollut Vattolan kylän Eskolan talon 

torppa. Vuodelta 1870 on säilynyt kontrahti Eskolan talon silloisen omistajan David 

Lindgrenin ja torppari Henrik Etolinin väliltä. Rakennus on peräisin ainakin tältä 

ajalta tai vanhempi. Etolinit lunastivat sittemmin torpan itselleen. 

Alueen säilyneet torpat ja mäkituvat ovat arvokkaita viimeisiä todisteita 

taakse jääneestä asumismuodosta. Vanhojen maatilojen ohella nämä il-

mentävät kylän vanhinta historiaa. 

Torpat sijoittuivat perinteisesti erilleen kyläkeskustasta ja päätalosta pai-

kalle, jossa oli mahdollista raivata  omaa peltoa vuokraviljelyyn.  Mäkitupa-

laiset, jotka harjoittivat muuta ammattia kuin viljelyä, saattoivat asettua 

usein huonosti viljeltävälle pienelle maapalalle myös lähemmäs kyläkes-

kusta. 

Vattolassa on säilynyt yksittäisiä torppia ja mäkitupia sekä niihin rinnas-

tettavia vanhempia asumuksia.  Rakennukset ovat yleensä kooltaan vaati-

mattomia ja saattavat sijoittua hieman syrjään kylän keskeisistä väylistä. 

 

Vanhalla kylätontilla mäenrinteessä on säilynyt vanhempi, mahdol-

lisesti 1900-luvun alussa rakennettu pienehkö luonnonkivisokkelille 

perustettu mökki talousrakennuksineen. Ikkunat ovat tyyliltään 

1950-luvulta. 
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1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun asuinrakennukset ja uudet elinkeinot 

1880-luvulla rakennetussa ”Siltasen talossa  asui aikanaan Högforsin tehtaan sep-

pä Aapeli Siltanen. 

Oletettavasti 1800- 1900-lukujen vaihteessa rakennetussa talossa on toiminut paik-

kakunnan ensimmäinen puhelinkeskus vuodesta  1907 1930-luvulle saakka. Keskuk-

sen pitäjänä toimi tuolloin talossa asunut kultaseppä Gustafsson vaimoineen. Sa-

manaikaisesti ja vielä viime sotien jälkeen toimi rakennuksessa Juseliuksen kauppa-

liike ja jonkin aikaa myös kahvila. Kauppa sijaitsi rakennuksen eteläpuolelle myö-

hemmin tehdyssä laajennuksessa. Kerrotaan myös että rakennuksessa olisi I maail-

mansodan aikana toiminut kansankeittiö linnoitustöissä olleille. 

Leppämäen (Alitalon) rakensi vuonna 1901 suutari Frans Oskar Wahlsten. Vuotta 

myöhemmin hän rakensi tontin länsireunalle toisen asuinrakennuksen (Ylitalon) ja 

sen kanssa saman katon alle osan ulkorakennuksista. Tätä kahden huoneen asuin-

rakennusta hän käytti suutarinverstaana. Alitaloon asutettiin viime sotien aikana 

karjalaisia.  

Tyynelän talon rakennuttivat vuonna 1910 Niles Johan ja Serafina Nikander. 

Hiisimetsä; Harakkamäki tai Santamäki ovat kaikki nimiä joita on käytettyaluees-

ta, jossa Lepolan talo sijaitsee. Johan Edvard Hellgren vuokrasi Liistoin isännältä, 

Erik Lindstedtiltä maapalan vuonna 1908, ja rakennutti paikalle talon vuonna 

1910. Lepolassa on toiminut kauppa jota pitivät Liljegrenin Frans ja Kalle. Talolla 

on ollut useita omistajia ja se on ollut pitkät ajat vuokralla. Tuolloin talossa asui 

yhtä aikaa ainakin kaksi perhettä, mahdollisesti myös joku lisävuokralainen.  

Johdanto 

 

1800-luvun lopulla alueelle muutti uusia ammatinharjoittajia, joista osa 

sai elantonsa suoraan Högforsin tehtaalta, osa oli toi mukanaan uusia 

elinkeinoja ja palveluja.  Alueelle tuli useita kauppoja, suutarinverstas, 

puhelinkeskus ja kahvila.  Entisen mäkitupalaistalon paikalle perustetusta 

makkaratehtaasta  on selostettu edellisessä kappaleessa  
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1920— 1940-lukujen asuinrakennukset ja Osuuskauppa Tuen liikerakennus 

Vattolantien ja Koivukadun risteyksessä sijaitseva myymälärakennus on suunniteltu Kulutusosuuskuntien kes-

kusliiton (KK) rakennusosastolla Karkkilaan vuonna 1904 perustetun Osuusliike Tuen rakennukseksi. 13.6.1938 

päivätyt pääpiirustukset on allekirjoittanut Lauri Manninen. Pohjakerrokseen suunniteltiin kolme liiketilaa liha-

myymälää, maitomyymälää ja sekatavaramyymälää varten, ja toiseen kerrokseen asunto. Liiketiloihin liittyi 

korkealla ikkunaseinällä varustettu, erkkerimäinen, nurkassa pyöristetty uloke. Tämä funktionalismiin viittaava 

ratkaisu on edelleen säilynyt, joskin erkkerin päätyikkuna on myöhemmin poistettu. Rakennuksen ilmettä on 

muuttanut myöhempi lisälämmöneristys ja julkisivun peltiverhous. 

Hiisimetsänkadun varressa puutarhatontin takaosassa on alkuperäiset piirteensä hyvin 

säilyttänyt taitekattoinen, tyypillistä 1910-1920-luvun pientalorakentamista edustava 

asuinrakennus.  Julkisivuissa on vihreä pystyrimavuoraus ja T-malliset puuikkunat.  

Hiisimetsänkadun varressa vanhalla kylätontilla säilynyt vuonna 1930 rakennettu hirsi-

runkoinen satulakattoinen asuinrakennus edustaa aikakaudelleen tyypillistä pientalora-

kentamista. Rakennusta  on myöhemmin hieman korotettu ja muutettu mutta ikkuna-

malli ja kattomuoto lienevät alkuperäiset. 
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1950– ja 1960- lukujen asuinrakennukset 

Kantoniitynkadun varressa sijaitsevan, 1952 valmistuneen asuinrakennuksen on 

suunnitellut rakennusmestari Kauko Oraluoma. Talon rakennutti itselleen Högfor-

sin tehtaalla työskennellyt Nurmijärveltä muuttanut puuseppä Mäntynen.  Ra-

kennukseen liittyy jälleenrakennuskauden tyypillisten piirteiden ohella, joita ovat 

mm 1½ kerroksisen syvärunkoisen rakennuksen hahmo ja pystyjakoiset ikkunat, 

myös erityisiä yksilöllisiä  piirteitä kuten säänvedetty sisäänkäynti, pyöreä erkkeri 

ja kauniisti detaljoitu ulokeparveke teräskaiteineen. 
Vattolantien varressa sijaitseva, 1951 valmistunut jälleenrakennuskauden tyyppivai-

kutteinen  1½-kerroksinen pientalo.  

Alueen länsireunalla sijaitseva pienehkö satulakattoinen 1½ -kerroksinen asuinra-

kennus on ilmeeltään hyvin säilynyt esimerkki 1940-luvun perinteiseen tyyliin hirres-

tä tehdystä pientalosta. Julkisivuissa on alueella toistuva erityinen kapea okran sä-

vyiseksi maalattu pystypaneeli ja pystyjakoiset puuikkunat.  

Hiisimetsänkadun varressa on jälleenrakennuskauden tyyppivaikutteinen  1½-

kerroksinen pientalo, Julkisivuverhouksena on alueella tuohon aikaan yleisesti käytetty 

erityinen kapea pystypaneeli ja pystyjakoiset alkuperäiset ikkunat. Toisessa päädyssä 

on tyyliin kuuluva kevyt ulokeparveke johon liittyy teräsputkikaiteet.  

Kantoniitynkadun varressa 

on säilynyt ryhmä 1950-

luvun tyyppivaikutteisia 

pientaloja.  Edustan raken-

nuksen päädyssä korostuvat 

aikakauden erityisinä arkki-

tehtonisina yksityiskohtina 

avoräystäät, kevyt uloke-

parveke teräskaiteineen, 

kulmaikkuna ja, kapeat ik-

kunapuitteet. Erityisenä 

tyyliteltynä ratkaisuna on 

sisäänkäynnin sisäänvedetty 

nurkka. 
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Hiisimetsänkadun varressa on alkuperäisen ilmeensä hyvin säilyttänyt Asutustoimi-

kunnan piiriarkkitehti Jouko Arolan suunnittelema Asutushallituksen tyyppitalo A28 

vuodelta 1959. Vastaavia tyyppitaloja on rakennettu ympäri maatamme 1950-luvulla. 

 

Loivalla satulakatolla varustettuun 1- kerroksiseen rakennukseen liittyy eteläpuolella 

avokuisti ja päädyssä porrastuvana rakennusmassana toteutettu autotalli. Julkisivuis-

sa on vaakasuuntainen nurkissa jiirattu valkea alkuperäinen limilautavuoraus ja ikku-

nat ovat pystyjakoisia alkuperäisiä puuikkunoita. Katteena on saumattu pelti.  

1950-luvun lopulla alettiin omakotirakentamisessa suosia yksikerroksista, kellaritonta talotyyppiä, jonka 

vaakasuuntaisuutta korostivat matala sokkeli ja loiva, kaltevuudeltaan 1:2–1:4 harjakatto. Ullakoista 

luovuttiin. Puurunkoisia puolitoistakerroksisia tyyppitaloja rakennettiin edelleen, mutta niiden arkkiteh-

tuuria arvosteltiin nappulamaisuutensa vuoksi kömpelöksi. Asumista yhdessä tasossa arvostettiin, ja 

portaissa kulkemisen rasittavuudesta kirjoitettiin lehdistössä. 
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1970- ja 1980-luvun rakentaminen 

Vattolan nykyisestä rakennuskannasta pääosa on rakennettu 1970- ja 1980-luvuilla. Yleiseksi 

rakennustyypiksi muodostui tuolloin 1- kerroksinen loivalla satulakatolla tai aumatulla katolla 

varustettu rakennus, johon usein liittyi takapihaa toisella puolella rajaava siipiosa.  Julkisivuver-

houksena käytettiin yleisesti tiiltä tai puuta ja näiden yhdistelmiä. Tiiliverhous oli tyypillisesti kel-

lertävän, ruskean, punaisen tai valkoisen sävyinen ja toisinaan struktuuripintainen ja siihen 

saattaa liittyä puuverhoiltuja osia kuten kuisteja, varastoja tai ikkunaseinien välipintoja.  

 

Rakennukset sijoittuvat asemakaavan mukaisesti kadun istutusalueen reunaan ja muodostavat 

siinä rajattua mutta avaraa ja leveää katutilaa. Istutukset liittyvät oleellisena Vattolan katuku-

vaan. Pitkälti entiselle peltoalueelle rakentuneella alue oli puuton ja lähes kaikki kasvillisuus on 

istutettu myöhemmin.  Kadun vartta reunustaa usein tiivis pensas-aita, ja toisinaan myös harvat 

puurivit. Vaatimus tuli alueen ensimmäisestä asemakaavasta joka määräsi kadun varren istu-

tettavaksi puin ja pensain.  Katukuvassa korostuvat erityisenä ominaispiirteenä istutetut erikois-

lajikkeet, mm erilaiset koristemännyt ja kuuset sekä ilmeikkäät pensaistutukset.  
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ARVOT JA SUOJELUSUOSITUKSET 

 
Inventoinnin kohdekorteilla kuvatut kohteet edustavat sellaisia kulttuuriympä-
ristön arvoja, joiden säilyminen niiden arvon ja ominaislaadun vaatimalla taval-
la olisi turvattava.  Kohteiden yhteydessä arvio-otsikon alla on lyhyt luonneh-
dinta ja perustelu kohteen arvolle. Kohteiden arvotus on tehty osana tätä sel-
vitystyötä.  

 

Suojeluperusteet 

Kohteiden yhteyteen on kirjattu lyhyenä yhteenvetona kohteen erityiset suoje-
lu- ja luettelointiperusteet. Tässä kohdassa on pyritty kuvaamaan niitä kohteen 
ominaispiirteitä, esim. harvinaisuus, tyypillisyys, arkkitehtoninen korkea laatu, 
erityinen kulttuurihistoriallinen arvo, asema maisemassa tms. johon suojelu 
perustuu. Suojeluperusteita tukee kolmijakoinen arvotus. Kohteen arvo ei 
määräydy yksin arvokriteerien lukumäärän mukaan, koska yksikin kriteeri voi 
olla hyvin vahva.  

Kohteiden arvotuksessa on käytetty seuraavia arvoperusteita:  

Kulttuurihistoriallinen arvo 

Kulttuurihistoriallinen arvo on laaja käsite, jolla halutaan ilmaista, että kohteen 
säilyttäminen aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön ilmentymänä on yh-
teisön kannalta toivottavaa.  Vattolan kulttuurihistorian kannalta keskeisen 
ryhmän muodostavat vanhojen maatilojen rakennukset sekä niihin liittyneet 
torpat ja mäkituvat. Toisen merkittävän ryhmän muodostavat 1800-luvun lo-
pulla alueelle asettuneiden erilaisten ammatinharjoittajien rakennukset . 

Rakennushistoriallinen arvo 

Rakennushistoriallinen arvo voi liittyä rakennuksen arkkitehtoniseen eheyteen 
tai ominaislaatuun, erityiseen rakennustekniseen ratkaisuun tai tiettyä, esi-
merkiksi paikkakunnan rakennusperinnettä ilmentävään toteutukseen, raken-
nuksen tyypillisyyteen tai harvinaislaatuun.  Rakennuksen erityinen käyttötar-
koitus voi myös olla rakennushistoriallisen arvon peruste. 

Kaupunkikuvallinen  arvo  

Rakennetussa ympäristössä merkittävä ja kulttuurimaisemaan vaikuttava tai 
ympäristökuvaa rikastuttava rakennus/rakennusryhmä jonka säilyttäminen on 
maisemanäkymien tai kyläkuvan kannalta toivottavaa. 

 

Kohteet on arvotettu kolmeen arvoluokkaan, jossa määritellään suojelusuosi-
tukset asemakaavoitusta varten. Arvoluokkiin sisältyy sekä aikaisemmissa in-
ventoinnissa tarkasteltuja kohteita että uusia kohteita, joiden arvot ovat nous-
seet esiin ajankohtaisen inventoinnin yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

LUOKKA 1 

Arvoluokkaan 1 on luokiteltu sellaiset rakennus- ja aluekohteet, jotka tulee 
säilyttää koska niillä on  

erityinen kulttuurihistoriallinen arvo ja todistusvoima 

erityinen rakennushistoriallinen arvo ja merkittävyys, 

erityiset kaupunkikuvalliset arvot 

Vattolan alueelta ei ole merkitty kohteita luokkaan 1 

 

LUOKKA 2 

Arvoluokkaan 2 on luokiteltu sellaiset rakennus- ja aluekohteet, joiden säilyttä-
minen on perusteltua koska kohteilla on; 

kulttuurihistoriallinen arvo, esimerkiksi   

Alueen maatilakulttuurin historiaa ilmentävä kohde, jonka säilyttäminen 
on aluekokonaisuuden kannalta toivottavaa. 

Rakennukset, jotka ilmentävät 1800-1900 luvun- vaihteen uusia elinkei-
noja. 

rakennushistoriallinen arvo, esimerkiksi 

Rakennus on rakennusajalleen tunnusomainen tai tyypillinen; alkuperäi-
set ominaispiirteet ovat hyvin tunnistettavissa myöhemmistä muutoksis-
ta huolimatta. 

kaupunkikuvalliset arvot, esimerkiksi 

Maatilojen asuin- ja talousrakennusryhmät pihapiireineen. 

Rakennus on osa kaupunkikuvallista aluekokonaisuutta, jonka ominais-
piirteiden säilyttäminen on katunäkymien kannalta toivottavaa. 

Rakennukset tai rakennusryhmät, joiden säilyttäminen on katunäkymien 
kannalta toivottavaa. 

 

LUOKKA 3  

Arvoluokkaan 3 sisältyvät sellaiset kohteet, jotka inventoinnin perus-
teella ovat huomionarvoisia tarkastelualueen kulttuurihistorian, ra-
kennushistorian tai kaupunkikuvan kannalta, mutta joiden suojelulle 
yksittäisinä rakennuksina ei ole erityisiä perusteita, jotka ovat ilmeel-
tään merkittävästi muuttuneet tai jotka ovat niin huonokuntoisia, että 
niiden säilymisedellytykset ovat epätodennäköisiä.  

Tähän ryhmään kuuluvat mm. alueen tunnusomaiseen kyläkuvaan liitty-
vät ja myöhemmin muuttuneet jälleenrakennuskauden pientalot, sekä 
ilmeeltään muuttuneet 1900-luvun alkupuolen tavanomaiset asuinra-
kennukset.  

 

 

 

 

MUUT KOHTEET 

Inventoinnin yhteydessä on todettu, että alueen muut rakennukset ja raken-
nusryhmät eivät nykyisellään edusta sellaisia kulttuurihistoriallisia, rakennus-
historiallisia tai maisemakuvallisia arvoja, että niiden säilyttäminen olisi tar-
peen turvata esimerkiksi kaavallisin keinoin.  
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KULTTUURIYMPÄRISTÖN KOHTEET 

ARVOKAS KULTTUURIYMPÄRISTÖKOKONAISUUS 

A1 Vattolan kylätontin alueen kulttuuriympäristö 

Vattolan vanhalla kylätontilla säilynyt ryhmä, Karkkilan teollis-
tumisen aikana 1800-1900-luvun vaihteessa rakennettuja 
asuin- ja talousrakennuksia pihapiireineen, muodostavat kylä-
mäisen ja alueen kulttuurihistoriaan vahvasti kytkeytyvän ym-
päristökokonaisuuden.  

A2 Mäkilän ja Eskolan kulttuuriympäristö 

Mäkilän ja Eskolan entisten maatilojen asuin– ja talousraken-
nukset  muodostavat Vattolantien varressa kyläkuvallisesti ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan, alueen vuosisatoja jatku-
nutta maanviljelykulttuuria kuvastavan kokonaisuuden.  

A1 

A2 

LUOKKA 2 

Kohteen säilyttäminen on perusteltua koska kohteella on; 

Kulttuurihistoriallinen ja/tai  rakennushistoriallinen ja/tai 
kaupunkikuvallinen arvo 

Ryhmään sisältyvät mm  alueen maatilakulttuurin historiaa tai 
1800-1900 luvun- vaihteen uusia elinkeinoja ilmentävät koh-
teet, rakennusajalleen tunnusomaiset ja tyypilliset kulttuuriym-
päristön kohteet joiden alkuperäiset ominaispiirteet ovat hyvin 
tunnistettavissa. Kaupunkikuvalliseen aluekokonaisuuteen si-
sältyvät kohteet  

 

LUOKKA 3  

Kohde, joka inventoinnin perusteella on huomionarvoinen tar-
kastelualueen kulttuurihistorian, rakennushistorian tai kaupun-
kikuvan kannalta, mutta jonka suojelulle yksittäisenä rakennuk-
sena ei ole erityisiä perusteita, kohde on ilmeeltään merkittä-
västi muuttunut tai niin huonokuntoinen, ettei sillä ole säily-
misedellytyksiä  

Tähän ryhmään kuuluvat mm. alueen tunnusomaiseen kyläku-
vaan liittyvät ja myöhemmin muuttuneet jälleenrakennuskau-
den pientalot, sekä ilmeeltään muuttuneet 1900-luvun alku-
puolen tavanomaiset asuinrakennukset.  
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