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Johdanto 
Analyysin tarkoituksena on koota Lepaan suunnan osayleiskaavan alueelle tehdyt rakennetun 

kulttuuriympäristön selvitykset sekä analysoida niiden riittävyyttä laadittavan kaavan tarkkuustasolla. 

Arviota varten on koottu alueelta löytyvä aineisto, josta nostetaan esiin alueen kulttuuriympäristöjen 

kannalta keskeinen sisältö. Aineistosta tarkastellaan niiden riittävyyttä yleiskaavaan tarvittavia 

kulttuuriympäristön säilymistä ja muuttumista koskevia ratkaisuja varten, minkä jälkeen annetaan 

suosituksia aineiston sekä mahdollisesti tarvittavien rakennetun kulttuuriympäristön selvityksien 

suhteen. 

Olemassa olevien selvitysten sisältö on koottuna liitekartalle 1 ja suositukset liitekartalle 2. 

Olemassa olevat selvitykset 
Ajantasaisin alueen sisältämä selvitys on Hämeen liiton vuonna 2019 laatima Hämeen 

maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -selvitys. Kymmenen vuotta aiemmin 

Museovirasto laati valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen inventoinnin, 

jonka kohteita sijaitsee myös tulevalla kaava-alueella. 

Vuonna 2009 on tehty myös Hattulan kunnan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys, joka liittyi 

Hattulan keskeisten alueiden osayleiskaavan ja asemakaavojen ajantasaistamiseen. 

Ajantasaistamistyön yhteydessä arvotettiin myös inventoidut kohteet uudelleen. Maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvitys ei kuitenkaan ulottunut Lepaan suunnan osayleiskaavan alueelle kuin 

hieman sen eteläosista. 

Kaava-alueella sijaitsee yksitoista erikoislailla suojeltua rakennusta. Kirkkolailla suojeltu Tyrvännön 

kirkko ja kymmenen Lepaan puutarhaopiston rakennusta, jotka on vuonna 1993 suojeltu asetus 

480/85:lla. 



 

 

 

 

Selvitysten sisältö 

RKY 2009 

 

Alueella sijaitsevat valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt: 1. Hattulan 

keskiaikaiset kartanot ja Lepaan puutarhaopisto sekä 2. Mierolan ja Rahkoilan kylät. 

Hattulan keskiaikaisten kartanoiden ja Lepaan puutarhaopiston valtakunnalisesti merkittävästä 

kulttuuriympäristöstä kaava-alueella ovat Lahdentaan kartanon, Vesunnan kartanon ja Lepaan 

kartanon kulttuurimaisemat sekä Lepaan puutarhaopisto. 

Kaava-alueella sijaitsee Tyrvännöntien pohjoispuolella yhdeksän rakennettua kiinteistöä, jotka ovat 

osa Mierolan ja Rahkoilan kylän kulttuuriympäristöä. Kaava-alue rajautuu kahden historiallisen 

maantien, Tyrvännöntien ja Pälkäneentien, risteykseen. Nämä tiet ovat osa Vanajaveden laakson 

vanhaa tieverkkoa. 
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2. 



 

 

 

 

Erikoislailla suojellut rakennukset 

 

Alueella on kirkkolailla suojeltu Tyrvännön kirkko (1.) sekä asetus 480/85:lla suojellut Lepaan 

puutarhaopiston rakennukset (2.) 

 

Lepaan puutarhaopiston suojellut rakennukset ylhäältä alas: tuulimylly, kellari, asuinrakennus Kotila, 

oppilasasuntola Toimela, opistorakennus, puisto rakennelmineen, henkilökunnan asuinrakennus 

Marjala, puutarhurin asuinrakennus Hoitola, Rantala sekä Lehtorin asuinrakennus Johtola.  
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Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2019 

 

Hämeen maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksessä on huomioitu 

alueella seuraavat maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen alueet: 1. 

Suotaalan kylän kulttuurimaisema, 2. Lahdentaan kartanon kulttuurimaisema (RKY), 3. Lepaan 

kartano ja kulttuurimaisema (RKY), 4. Vesunnan kartanon kulttuurimaisema ja 5. Rahkoilan kylä 

(RKY). 

Alueita on kuvailtu maakuntakaavaan liittyvässä selvityksessä seuraavasti (numero vastaa 

maakuntakaavan aluenumerointia): 

21. Suotaalan kylän kulttuurimaisema: Suotaalan kyläkeskus muodostaa vielä näytteen vanhasta 

raitinvarsiasutuksesta; Mattilan, Anttilan ja Heikkilän talot ovat jääneet vanhalle kylätontille. Vuosina 

1850–52 rakennetun tiilisen lainajyvästön makasiinin suunnittelivat E.B. Lohrmann ja C.A. Edelfelt. 

Funktionalistiset, valkeaksi rapatut entiset kunnantalo ja vanhainkoti rakennettiin 1939–42 (ark. Martti 

Paalanen). Tyrvännön maamiesseuran talo on 1900-luvun alusta. 

19. Vesunnan kartanon kulttuurimaisema: Vesunta on Hattulan kartanoista vanhin. Se on vanhaa 

rälssiä ja esiintyy aikakirjoissa jo 1319. Kartanon hirsisen, jo 1800-luvulla rapatun päärakennuksen 

runko on 1800-luvun alkupuolelta. Pihan toinen asuinrakennus on 1870-luvulta. Tien varressa on 

joukko työntekijöiden asuinrakennuksia 1800-luvulta ja 1900-luvun alusta. 
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Alueiden lisäksi kaava-alueella on maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 

kohteita: 1. Tyrvännön kirkko, 2. Lahdentaan koulu, 3. Tyrvännön entinen pappila, 4. Herala. 5. 

Lepaan kivisakasti ja kirkkotarha sekä 6. Vanajaveden kapeikon kulttuurimaisema. 

Kohteita on kuvailtu selvityksessä seuraavasti (numero vastaa maakuntakaavan kohdenumerointia): 

30. Tyrvännön kirkko, Suotaala: Tyrvännön Lepaalla sijainnut puukirkko oli 1700-luvun lopulla ahdas 

ja huonokuntoinen. Uusi kirkko päätettiin rakentaa Suotaalan Huoritunmäelle. Puukirkko rakennettiin 

vuosina 1798–1800 Matti Åkerblomin 1795–96 laatimien ja Ruotsin yli-intendentinkonttorin piirustusten 

mukaan. Malliltaan se on sisäviisteinen ristikirkko. 

27. Lahdentaan koulu, Lahdentaka: Lahdentaan 1874 valmistunut kansakoulu oli Tyrvännön 

ensimmäinen. Rakennus korjattiin nykyiseen klassisistiseen asuunsa 1925 rakennusmestari Toivo E. 

Survosen Hämeen lunnin maanviljelysseurassa tekemien piirustusten mukaan. 

28. Tyrvännön entinen pappila, Suotaala: Entinen pappila sijaitsee Lentämäessä paikalla, jossa 

Tyrvännön kappalaiset ovat asuneet 1700-luvulta saakka. Pappila on rakennettu 1927. Klassisistisen 

rakennuksen suunnittelijana oli rakennusmestari Toivo Survonen, joka piirsi myös pappilan 

varastosuojan. Rakennus toimi pappilana 1960-luvulle, nykyisin se on yksityisasuntona. 

26. Herala, Lahdentaka: Heralan tila on erotettu Lahdentaan kartanosta 1928. Tilan päärakennus on 

Martti Välikankaan 1928 suunnittelema Aulangon vanha ravintolarakennus, joka purettiin paikaltaan ja 

siirrettiin 1937 silloisen omistajan maanmittari H.P. Kulhian aikana Heralaan. 

24. Lepaan kivisakasti ja kirkkotarha: Lepaanvirran rannalla on sijainnut Tyrvännön ensimmäinen 

kirkko. Tyrväntö, aikaisemmalta nimeltään Kulsiala, mainitaan hallintopitäjänä 1405 ja Hattulan 

kappelina 1449. Harmaakivinen pieni sakaristo on ilmeisesti 1400-luvun jälkipuoliskolta tai 1500-

luvulta. 
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4. Vanajaveden kapeikon kulttuurimaisema: Vanajaveden kapeikon rantamaisemat muodostavat 

harvinaisen rikkaan ja monipuolisen kulttuurimaisemakokonaisuuden. Kiinteän asutuksen jälkiä on 

runsaasti jo rautakaudelta saakka. Hämeenlinnasta aina Tyrvännön Lahdentakaan ulottuva 

yhtenäinen maisema-alue. 

 

 

Selvityksessä on huomioitu maakunnallisesti arvokkaana tienä tai ratana Hämeen Härkätie, jonka 

linjauksesta pieni osa ulottuu myös kaava-alueelle. Hämeen Härkätietä on kuvailtu maakuntakaavaan 

liittyvässä selvityksessä seuraavasti: Hämeen Härkätie muodosti tärkeän pyhiinvaellusreitin Turun ja 

Hattulan Pyhän Ristin kirkon välillä, sekä keskeisen hallinnollisen yhdystien Turun ja Hämeen linnojen 

välillä koko keskiajan. Härkätie on Hattulassa nykyisen tien pohjana, ja se on säilyttänyt perinteisen 

linjauksensa varsin hyvin. Tien varrella on säilynyt muutama vanha torppa pihapiireineen. 

 



 

 

 

 

Hattulan maisema- ja kulttuuriympäristöselvitys 2009 

 

Hattulan maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä kaava-alueella sijaitsevat arvokkaat rakennetun 

kulttuuriympäristön alueet: 1. Tanhuanpään asutus (paikallisesti arvokas) ja 2. Rahkoilan kylä 

(valtakunnallisesti arvokas). 

Paikallisesti arvokas Tanhuanpään asutuksen alueella on selvityksen mukaan ”pienimuotoista, 

omaleimaista rakennuskantaa”. Rahkoilan kylän alue puolestaan nousee Hattulan maisema- ja 

kulttuuriympäristöselvityksen lisäksi esiin niin valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna 

kulttuuriympäristönä kuin maakunnallisesti arvokkaana rakennettuna kulttuuriympäristönä. 

  

1. 

2. 



 

 

 

 

Alueen kehitys 

 
Hällströmin kartastossa vuosilta 1798–1799 alueella on mainittu seuraavat kylät ja tilat: Suotala 

(Suotaala), Tyrvändö (Tyrväntö), Lahdentaka, Stjernsund (Lepaan kartano), Wesunda (Vesunta) ja 

Rahkoila. 



 

 

 

 

 

Kuninkaan kartasto on laadittu vuosien 1776–1805 aikana, ja siinä mainitaan nimeltä seuraavat 

kohteet: Suotalan kylä, Mäenpää, Parola, Tyrvään kappeli, Lepaan kartan ja Vesunnan kylä. Kartalle 

on merkittynä punaisella torpat ja muut rakennukset, joita ei ole kartassa erikseen nimetty. Rahkoilan 

kylä jää kartalla selvitysalueen ulkopuolelle. 



 

 

 

 

 

Kalmbergin kartastossa vuosilta 1855–1856 on nimetty alueella seuraavat kylät ja tilat: Suotalan kylä, 

Snickars, Skräddarsin torppa, Sapensaar(?), Tokeensuu, Sulkio, Herrala, Ladentaka, Mäenpää, 

Parolan kylä, Stjenrsund (Lepaan kartano), Kuolomäki, Wesunda, Kärsälän kylä ja Rahkoilan kylä. 



 

 

 

 

 

Venäjänkielisessä senaatin kartassa vuodelta 1899 on mainittu alueella olevan seuraavat kohteet: 

Tyrväntö (kylä), Suotaalan (kylä), Tokeensuu, Sulkio, Herrala, Lahdentaka, Stjernsund (Lepaan 

kartano), Kulomäki (kylä), Vesunnan kylä ja Rahkoilan kylä. Punaisilla ympyröillä on osoitettu kartassa 

olevien rakennusten sijainnit. 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Selvitysalueen nykyhetken rakennuskannan valmistumisvuosien kartasta on nähtävissä eri 

aikakausien rakentamisen sijoittuminen alueelle. 1900-luvun alkupuolen merkittävimpiä 

kokonaisuuksia ovat Elolankärki, jossa on rakennuskantaa 1920-luvulta 1950-luvulle, sekä Ahola, 

jonka rakennuskanta painottuu 1900–1920-luvuille. Kulomäen ja Erkkilän alueella on 1930–1950- 

luvun rakentamista, ja Pikku-Mervin asutus on rakentunut kerroksellisesti 1920-luvulta alkaen. 

Modernimpia kokonaisuuksia ovat Riistavaaran sekä Tokeensuun alue, jolla on 1950–1960-lukujen 

rakentamista, sekä Lepaan Pappilan alue, jolla on kerroksellisuuden lisäksi merkittävä 1980-luvun 

rakennuskokonaisuus. 

Paikalliset inventoitavat aluekokonaisuudet 
Historiallisten karttojen sekä olemassa olevan rakennuskannan analyysin myötä esiin nousi 11 aluetta 

(liitekartta 2), joiden tarkempi suojelutarve tulisi selvittää asemakaavoituksen yhteydessä. Suurin osa 

näistä alueista sijaitsee Tyrvännöntien tai Vanajaveden kapeikon varrella, sillä ne ovat olleet alueella 

keskeisiä kulkuväyliä, joiden varrelle asutus on keskittynyt. Etenkin Tyrvännöntien varrelle 

muodostuneet asuinalueet ovat myös maisemallisesti merkittäviä kohteita. 

1. Elolankärki 

 

Elolankärjessä sijaitsee keskitetysti 1900-luvun alkupuolen rakennuskantaa. 



 

 

 

 

2. Tyrväntö - Suotaala 

 

Tyrväntö ja Suotaala ovat alueella historiallisia kyliä, jotka on mainittu jo 1700-luvun kartoissa. 

3. Ahola 

 

Aholan alueella on runsaasti säilynyttä 1900–1930-luvun rakennuskantaa. 



 

 

 

 

4. Riistavaara - Tokeensuu 

 

Riistavaaran ja Tokeensuun alue on 1950–1960-luvulla rantaan muodostunut rakennuskokonaisuus. 

5. Mäenpää 

 

Mäenpään alue on mainittuna jo 1700-lukujen kartoissa. 



 

 

 

 

6. Pappila 

 

Pappilan alueella on 1980-luvun rakennuskokonaisuus, kerroksellisuutta sekä koulurakennus. 

7. Lepaan opiston alue 

 

Lepaan opiston alueella on historiallista ja arvokasta rakennuskantaa, joka muodostaa selkeän 

kokonaisuuden. Alueella on osittain jo lainsäädännöllä suojeltuja rakennuksia. 



 

 

 

 

8. Kulomäki - Erkkilä 

 

Kulomäen ja Erkkilän alueella on pääasiassa 1930–1950-luvun rakennuskantaa, minkä lisäksi 

Kulomäki on mainittu jo 1800-luvun kartoilla. 

9. Pikku-Mervi 

 

Pikku-Mervin alueella on kerrostunutta rakennuskantaa 1920-luvulta alkaen. 



 

 

 

 

10. Vesunta 

 

Vesunnan alue on mainittu jo 1700-luvun kartoilla. 

11. Tanhuanpää 

 

Tanhuanpään asutus on nostettu Hattulan maisema- ja kulttuuriympäristöselvityksessä vuodelta 2009 

paikallisesti arvokkaaksi alueeksi. 



 

 

 

 

Yhteenveto ja suositukset 
Tulevan Lepaan suunnan osayleiskaavan alueella on tunnistettu mittavasti tunnistettuja 

valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Kuitenkin kokonaisuudesta 

jäävät puuttumaan paikallisesti arvokkaat ympäristöt, joita on ajantasaisissa selvityksissä tunnistettu 

vain yksi. Osayleiskaava laaditaan mittakaavassa 1:25 000, joten paikallisesti arvokkaita ympäristöjä 

tarkastellaan laajempina aluekokonaisuuksina, joiden tarkempi inventointi suoritetaan tarkemman 

kaavoituksen yhteydessä. Raportin yhteydessä esitetyille paikallisesti arvokkaille arvoalueille 

suositellaan kaavamääräystä: 

srT 

Alue, jolla on rakennustaiteellisia, historiallisia tai maisemallisia arvoja, ja jonka suojelu tulee selvittää 

asemakaavoituksen yhteydessä. Alueelle on mahdollista toteuttaa uudis- tai täydennysrakentamista, 

peruskorjauksia sekä muutoksia alueen arvot ja ominaispiirteet huomioiden. 
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