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1. Aluksi

1.

ALUKSI

Tekijät
Hajarakentamisen ohjaaminen Lohjalla -projekti

Lohjan ja Sammatin maisemaselvitys - raportti kuvaa
Lohjan ja Sammatin maisema- ja luontoarvoja yksien
kansien sisällä. Työssä on pyritty tiivistämään ja
pelkistämään maisema-arvoja suurin linjauksin tuoden
myös alueiden paikallisia erityisominaisuuksia esiin.
Raportti on tehty Lohjan hajarakentamisen
ohjaamiseen liittyvässä projektissa. Työn
ensimmäisenä tavoitteena on ollut toimia yhtenä
osana, ikään kuin maisemallisena kehyksenä
hajarakentamisen ohjaamisessa. Maisemaselvitykset
toimivat yleispiirteisen maankäytön suunnittelun ja
hajarakentamisen ohjaamisen tukena. Tarkemman
mittakaavan ja tehokkaamman rakentamisen
suunnittelussa on tämän raportin tietoja syytä
tarkentaa.
Toisena työn lähtökohtana on ollut saada koostettua
raportti, joka toimii johdantona sekä Lohjan että
Sammatin alueiden maisemaan, eräänlaisena
maisemallisena yleistietopakettina.
Maisemaselvityksissä on tavoitteiden lähtökohdista
painotettu tilallisuutta, maisematilallista näkökulmaa.
Lisäksi raportissa on tarkasteltu maiseman
perusrakennetta ja vesisuhteita, maiseman historiaa
sekä luontoa.
Raportin osana on Lohjan ja Sammatin maisemallisista
ominaispiirteistä koostettu karttasarja, joka on tehty
mittakaavaan 1:50 000. Raportin oheen Lohjan
kartat on kuitenkin pienennetty mittakaavan 1:100
000 taittoteknisistä syistä. Osa Lohjan karttojen
yksityiskohdista ei ole luettavissa pienennöksistä,
mutta löytyvät alkuperäisellä mittakaavallaan
tulostetuilta kartoilta.

Lohjan maisemaselvitystä on pääasiallisesti tehnyt
maisema-arkkitehti yo Leena Antikainen vuosina 20072008. Maisema-arkkitehti yo Anna Levonmaa on tehnyt
Sammatin maisemaselvityksen syksyllä 2008.
Valmisteluryhmä
Heikki Rouvinen, kaavoitusjohtaja
Leena Iso-Markku, yleiskaavoittaja
Risto Kuiro, johtava rakennustarkastaja
Risto Murto, ympäristöpäällikkö
Pertti Piirilä, ympäristöinsinööri
Teija Liuska, projektisuunnittelija
Ohjausryhmä
Erkki Alhopuro, ympäristölautakunnan pj
Markku Karppinen, ympäristölautakunnan vpj
Ilkka Lähteenmäki, kehittämis- ja elinkeinojaoston pj
Leo Rintanen, kehittämis- ja elinkeinojaoston vpj
Heikki Rouvinen, kaavoitusjohtaja
Leena Iso-Markku, yleiskaavoittaja
(Antti Tuomainen, kaupunkisuunnittelujohtaja
03/2007 saakka)
Kansikuvat
Lohja: Pullin kaurapeltoja kesäkuussa 2007, taustalla
Mynterlänlahti. Kuva Leena Antikainen (LA).
Sammatti: Kiikalan peltomaisema lokakuussa 2008.
Kuva Anna Levonmaa (AL).

Työ on tehty Lohjan kaupunkisuunnittelukeskuksen
omana työnä useissa eri osissa vuosina 2007-2008,
Lohjan ja Sammatin vuonna 2009 tapahtuvaa
kuntaliitosta silmällä pitäen. Työssä puhutaan
Lohjasta ja Sammatista omina alueinaan. Lohjan
maisemaselvityksen on karttoineen tehnyt maisemaarkkitehti yo Leena Antikainen 05/2007-05/2008
välisenä aikana. Syksyn 2008 aikana maisemaarkkitehti yo Anna Levonmaa täydensi Lohja-osuutta
mm. teksteillä, työsti Sammatin maisemaselvityksen
sekä taittoi raportin yksien kansien väliin.
Maisemaselvityksiä on valmistellut viranhaltijoista
koostuva valmisteluryhmä. Lisäksi työprosessin
vaikuttajiin on kuulunut sekä viranhaltijoista että
päättäjistä koostuva ohjausryhmä, joka ohjaa koko
Lohjan hajarakentamisen ohjaamiseen liittyvää
projektia.
Työssä on hyödynnetty erityisesti Suunnittelukeskus
Oy:n Lohjalle tekemää maisemaselvitystä (1984),
Elina Tirkkosen diplomityötä (2007), Lohjan
taajamaosayleiskaavaan liittyvää selvitystä sekä Hanna
Keskisen Sammattiin sijoittuvan maisemamatkailun
diplomityötä (1998).

Vanha koivukuja, näkymä Lohjan Teinniementieltä itään. Kuva LA.



2. Maisemakäsitteitä
Maisema
Muodostuu elollisista ja elottomista tekijöistä sekä
ihmisen tuottamasta vaikutuksesta, jotka ovat
ns. maiseman perustekijöitä, niiden keskinäisestä
vuorovaikutuksesta sekä maiseman visuaalisesti
hahmotettavasta ilmiasusta, maisemakuvasta.
Euroopan maisemasopimuksen mukaan maisema
tarkoittaa aluetta sellaisena kuin ihmiset sen mieltävät
ja jonka ominaisuudet johtuvat luonnon ja/tai ihmisen
toiminnasta ja vuorovaikutuksesta (Weckman 2006, 13).
Maisemakuva
Ihminen hahmottaa ja määrittää maisemaa näkyvän
ilmiasun, maisemakuvan kautta. Sen luonne syntyy
maisemaelementtien laadusta, muodosta, keskinäisestä
järjestyksestä ja koosta (Weckman & Yli-Jama 2003, 12).
Maisemamielikuva
Maisemamielikuva syntyy yksilöllisesti maisemakuvan
sekä havainnoitsijan omiin arvoihin ja asenteisiin
liittyvien tekijöiden yhteissummana. Arvot, asenteet ja
odotukset voivat kohdistua maisemakuvaan, maiseman
käyttöön ja hyödyntämiseen jne. (Weckman & Yli-Jama
2003, 12).

Maisematila

Maiseman sietokyky

Maisematilalla tarkoitetaan tilaa, jonka muodostavat
maisemaelementit ja niiden keskinäiset suhteet.
Maisematilat voivat olla selkeästi hahmottuvia
tilakokonaisuuksia tai laajoja rajautumattomia
avoimia alueita. Maisematilat muodostavat erikokoisia,
sisäkkäisiä ja toisiinsa liittyviä tilasarjoja. Maisematila
voi olla luonteeltaan avointa, puoliavointa tai suljettua.
Avoimia tiloja ovat esimerkiksi pellot ja järvet, avoimia
rajautumattomia laajat peltolakeudet tai merimaisema,
puoliavoimia esim. hakamaat ja puistot (Weckman
& Yli-Jama 2003, 12). Suljettu maisematila voi olla
peitteinen eli puustoinen. Esimerkiksi metsän sisällä,
latvuksen peittämässä tilassa ja puunrunkojen keskellä
tuntuu kuin olisi suljetussa tilassa katon alla ja seinien
ympäröimänä.

Maiseman sietokyvyllä tarkoitetaan maiseman
herkkyyttä muutokselle. Puhuttaessa maisemakuvan
sietokyvystä on kysymys maiseman herkkyydestä
visuaaliselle muutokselle, maiseman kyvystä
vastaanottaa uusia elementtejä ja rakenteita (Weckman
& Yli-Jama 2003, 12).

Maisematyypit
Maisemaa voi tyypitellä sen eri ominaisuuksien
ja tekijöiden perusteella. Näitä ominaisuuksia
voivat olla maisemarakenne, maisemakuva,
maankäyttö, kulttuuripiirteet, luonnonpiirteet jne.
Maiseman päätyyppejä ovat kulttuurimaisema
ja luonnonmaisema. Kulttuurimaiseman
muotoutumisessa ihmisen toiminta on hallitsevaa.
Kulttuurimaisemaa voi tyypitellä edelleen
esimerkiksi elinkeinojen, asumisrakenteen tai
jonkin muun tekijän pohjalta (maatalousmaisema,
teollisuusmaisema, maantiemaisema jne.).
Luonnonmaisema on kehittynyt pääasiassa ilman
ihmisen vaikutusta (Weckman & Yli-Jama 2003, 12).

Maisemarakenne
Maisemarakenne on kokonaisuus, jonka perusosia
ovat maa- ja kallioperä, ilmasto, vesi, elollinen
luonto ja kulttuurisysteemit. Näillä perusosilla
syntyy kullekin paikalle sen luonteenomainen
kasvupaikkatyyppi. Ihmisen toiminta näkyy
kulttuurivaikutuksena maisemassa. Maisemarakenteen
kaikki osatekijät ovat toinen toisistaan riippuvaisia.
Mikäli halutaan ennakoida ja hallita ympäristössä
tapahtuvia muutoksia, on ymmärrettävä nämä
vuorovaikutussuhteet (Weckman & Yli-Jama 2003, 12).
Maisemaelementit (maisematekijät)
Maisemaelementit ovat niitä maiseman elollisia
ja elottomia osatekijöitä, joista maisema
(ja maisemarakenne) koostuu ja rakentuu:
maastonmuodot (maa- ja kallioperä ja niiden
muodostama topografinen vaihtelu), vesi (meri, joet,
järvet, purot, lammet jne.), kasvillisuus (metsät, puut,
puuryhmät, pellot, niityt jne.), kulttuuriset rakenteet
(ihmisen tekemät rakenteet; kaupungit, kylät, tiestö,
yksittäiset rakennukset ja rakennelmat, sillat jne.)
(Weckman & Yli-Jama 2003, 12).



Maisemavaurio, maisemahäiriö
Maisemavaurio on maisemaan ihmisen toiminnasta
johtuva, usein näkyvä ja siten maisemakuvan laatua
heikentävä vaurio. (esimerkiksi soranottoalue,
kalliolouhos, huonosti maisemaan sovitettu tie tai
rakennus). Maisemahäiriö on vauriota lievempi, usein
ajan myötä itsestään korjaantuva tai maisemoinnilla
korjattavissa oleva vaurio (huonosti suunniteltu
metsähakkuu, voimajohdon huono sijoittaminen)
(Weckman & Yli-Jama 2003, 12).
Perinnemaisema
Perinteisten elinkeinojen ja maankäyttötapojen
muovaama alue, jonka historialliset piirteet ovat
säilyneet. Perinnemaisemia ovat esimerkiksi niityt
ja hakamaat ja niiden käyttöön liittyvät rakenteet ja
rakennelmat. Kulttuuri- ja perinnemaisema -käsitteet
ovat osin päällekkäiset, perinnemaisema on usein
melko pienialainen ja osa laajaa kulttuurimaisemaa
(Weckman 2006, 13).
Viher- ja virkistysalueverkosto

Reunavyöhykkeet
Reunavyöhykkeet ovat rajoja kahden erityyppisen
maisematilan välillä. Maisemakuvan kannalta
reunavyöhykkeet ovat erityisen merkittävässä
asemassa, sillä ne määräävät suurelta osin
maisematilojen luonteen ja selkeyttävät maiseman
kokonaiskuvaa. Reunavyöhykkeissä kohtaavat eri
kasvillisuus- ja luontotyypit. Reunavyöhykkeitä on
esimerkiksi pellon ja metsän välissä (Weckman & YliJama 2003, 12).

Viheralueiden ja niitä yhdistävien kevyen liikenteen
väylien muodostama toiminnallinen ja ekologinen
kokonaisuus (Tirkkonen 2007, 6).
Viherverkosto
Kasvipeitteisten alueiden muodostama kokonaisuus
(Tirkkonen 2007, 6).
Viheryhteys

Maamerkit
Maamerkit näkyvät maisemassa muusta ympäristöstä
erottuen. Ne ovat parhaimmillaan ympäristön
kohokohtia ja tärkeä osa paikan henkeä ja identiteettiä.
Maamerkeillä onkin usein symbolinen merkitys
paikallisesti tai laajemminkin. Tyypillisiä maamerkkejä
ovat kirkot ja kirkontornit, korkeat rakennukset, mäet,
tehtaanpiiput ja mastot. Merkittävät, usein iäkkäät
yksittäispuut, kallionlohkareet ja yksittäistalot voivat
toimia paikallisina maamerkkeinä (Weckman & Yli-Jama
2003, 12).

	
Nämä ovat tietysti kokijasta riippuvaisia ja
tulkinnanvaraisia asioita.

Ekologisena ja/tai visuaalisena viherkäytävänä toimiva
yhteys (Tirkkonen 2007, 6).
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MAISEMAKÄSITTEITÄ

3.1 Lohjan maiseman ominaispiirteet
Länsi-Uusmaalaista maisemaa luonnehtivat Salpausselät ja niihin liittyvät muut reunamuodostelmat.
I Salpausselän reunamuodostuma kulkee Lohjan
halki lounais-koillissuunnassa ja muodostaa
vedenjakajaselänteen, Lohjanharjun, jakaen alueen
vedet kahteen vesistöalueeseen, Karjaanjoen vesistöön
ja Siuntionjoen vesistöön.
Pohjois-Lohja kuuluu Kiskon-Vihdin järviseutuun,
joka on maastonmuodoiltaan ja maankäytöltään
vaihtelevaa ja mosaiikkimaista maisemaa
reunamuodostumineen, kalkkikallioineen ja lehtoineen
sekä runsaine järvineen. Lohjanharjun eteläpuoli
kuuluu kumpuilevaan, tehokkaasti viljeltyyn ja
savikkoiseen eteläiseen viljelyseutuun, jonka maisemaa
pilkkovat metsäsaarekkeet ja järvet.
Lohja kuuluu lähes kokonaan hemiboreaaliseen
tammivyöhykeeseen. Lohjan seudun kasvillisuus
on erityisen rehevää ja monimuotoista ja tarjoaa
erinomaisia kasvupaikkoja vaativille eliölajeille. Lisäksi
kallio- ja maaperän kalkkipitoisuus rikastaa luontoa.
Lohjan suurehkon koon vuoksi alueelta löytyy
runsaasti toisistaan poikkeavia maisemallisia
eroja. Lohjalta löytyy toisaalta metsäistä luonnon
rehevyyttä, toisaalta viljeltyä kulttuurimaisemaa.
Länsi- ja Lounais-Lohjalla (Lohjansaari ja Karstu
ympäristöineen) on pienipiirteistä maisemaa kun
taas Pohjois -ja Koillis-Lohjan (Pulli, Vasarla, Vaanila,
Immula) maisema on selvästi suurimittakaavaisempaa
laajoine viljelymaisemineen ja järvineen. Etelä-Lohjalla
(VähäTeutari) hallitsee pienipiirteinen maisema, jossa
pellot ovat kumpuilevia ja pienikokoisia.

Etelä-Lohjalle tyypillistä loivaa viljelymaisemaa, Vähäteutari. Kuva LA.

Lohjan sijainti vesistöjen äärellä ja
reunamuodostelmien lomassa ovat luoneet
hyvät puitteet liikennereiteille ja siten asumiselle.
Maankäyttö on muuttanut aikojen saatossa myös
maisemaa. Alueella on ollut pitkäaikainen ja
voimakas kulttuurivaikutus, joka nykypäivänä näkyy
kasvillisuudessa, kulttuurihistoriallisessa perinnössä ja
lukuisina muinaisjäännöksinä.
Nykyään Lohjalla on selkeä nauhataajama sekä
pistemäistä kylämäistä asutusta taajaman ulkopuolella.
Haja-asutus on levinnyt Lohjalla melko tasaisesti
ja koko kunta on asutettu. Kulttuurihistoriallista
rakennuskantaa on jäljellä lähes kaikissa
Lohjan vanhoissa kylissä. Lisäksi Lohjan pitkän
teollisuushistorian synnyttämiä rakennuksia samoin
kuin kartanoita ja kirkko ympäristöineen on säilynyt
hyvin.

3.2 Sammatin maiseman ominaispiirteet
II Salpausselkä kulkee katkonaisena Karjalohjan,
Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karkkilan halki.
Reunamuodostelmaan kuuluva Sammatin harjualue
sijoittuu kirkonkylän kupeeseen.

3.

MAISEMAN
OMINAISPIIRTEET

Karjaanjoen vesistön ilmasto on maamme
suotuisimpaa, mutta myös sateisinta aluetta.
Sammatin kasvillisuus onkin rehevää. Maisema
on seudun kallionperän ominaispiirteiden vuoksi
monimuotoinen ja pienipiirteinen. Sammatin
maisemakuvaa hallitsevat metsäiset selänteet, joiden
väliin sijoittuu pienialaisia viljeltyjä peltoja. Lukuisat
kalliomäet savilaaksojen seassa ovat usein paljaita
ja jyrkkäpiirteisiä. Sammatille tyypillistä on myös
muodoltaan epäsäännöllisten ja kooltaan pienien
järvien runsaus. Rantaviivaa ja siten myös lomaasutusta on paljon.
Varsinaisia laajoja luonnonvaraisia alueita ei
Sammatissa ole, sillä asutus on vaikuttanut
kaikkialla. Toisaalta taajama-asutuksen vähäisyys on
tyypillistä Sammatin rakennuskulttuurille. Sammatin
kulttuurimaiseman rakenne kylineen, yksittäistaloineen
ja viljelyksineen on historian saatteessa pysynyt
pitkään melko samanlaisena. Viime vuosikymmeninä
kulttuurimaisema on muuttunut sekavammaksi ja
vaikeammaksi hahmottaa, kun peltojen umpeenkasvu
ja metsitys on tullut osaksi erityisesti Sammatin
pohjoisosan maisemakuvaa.

Näkymä Kahvimaantieltä pohjoiseen, Lohjan ja Siuntion rajalla. Kuva LA.

Sammatissa on runsaasti vanhaa rakennuskantaa jäljellä suhteessa rakennuskannan
määrään yleensä. Vanhat kylämaisemat ovat hyvin säilyneitä ja uutta taajama-asutusta on
vähän. Näkymä on Paikkarista. Kuva AL.
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4.

KALLIO- JA MAAPERÄ

4. Kallio- ja maaperä
Kallioperä muodostaa maiseman perusrungon
muodollaan, rytmillään, suuntautuneisuudellaan ja
mittasuhteillaan (Rautamäki 1989, s.17). Maaperä
tasoittaa korkeussuhteita (kuitenkin yleensä vain alle
40 m). Kallioperän ravinnearvo vaikuttaa maaperän
laatuun ja sitä kautta myös kasvillisuuden laatuun ja
perustuotannon määrään. Lisäksi ympäristö heijastaa
maaperää ja maalajien erilaisia ominaisuuksia kuten
raekokoa ja vesitaloutta.

4.1 Lohjan kallio- ja maaperä
Lohja kuuluu Etelä-Suomen liuskevyöhykkeeseen
ja on kivilajeiltaan varsin vaihtelevaa. Liuskeisuus ja
kerroksellisuus näkyy maastossa mm. jyrkkyytenä.
Lohjan seudulla avokalliot ovat yleisiä jääkauden
jälkeen veden alla olleilla alueilla (Keskinen 1998,
s. 24). Lohjalla kallioperä on hyvin paljastunutta.
Erityisesti Lohjan luoteisosa on hyvin kallioista, osittain
myös paljastunutta selännealuetta. Kalliot ovat
liuskeisuudesta johtuen usein hyvin suuntautuneita.
Lisäksi seudun kallioperä on hyvin malmirikasta, kuten
malmikaivoshistoria alueella kertoo. (Kaartinen 1997, s.
23).
Lohjan kallioperää luonnehtivat lukuisat, pääosin
luode-kaakkois- , pohjois-etelä- ja lounaskoillinensuuntaiset murroslinjat. Ne ilmenevät
maisemassa kapeina ja suuntautuneina laaksoina,
joita reunustavat jyrkkäpiirteiset kalliot. Osa runsaista
murroslinjoista ja niiden risteyskohdista on nykyisiä
järviä, kuten Lohjanjärvi. (Kaartinen 1997, s. 25-26).

Piispalan kulttuurimaisemaa (UML inventointi nro 27). Kuva LA.

4.2 Sammatin kallio- ja maaperä

Lohjan maaperä
Karjaanjoen vesistön maalajit ovat muodostuneet
mannerjään sulamisvaiheen aikana. Runsaiden
kallioiden johdosta, Lohjalla on monin paikoin varsin
ohut tai täysin olematon maaperä (Kaartinen 1997, s.
29).
Yleisin maaperä lohjalla on kantava ja routimaton
moreeni, pääosin kallioiden päällä, mutta aikoinaan
veteen syntyneet savipatjat ovat monin paikoin todella
paksuja. Moreeniesiintymät ovat yleisimpiä Länsi- ja
Pohjois- Lohjalla samoin kuin runsaat kalliot.
Savi- ja hiesualueet ovat alavien laaksojen maalajeja,
jonne ne ovat kerrostuneet itämeren vesien peittäessä
alueita. Laajimmat alueet sijoittuvat Pohjois- ja
Kaakkois-Lohjalle sekä järvien rannoille.

Sammatin kallioperä on rikkonaista, mikä
vaikuttaa pienipiirteisen ja vaihtelevan maiseman
muotoutumiseen ja vesistöjen runsauteen. Myös
Sammatti kuuluu Etelä-Suomen kivilajeiltaan
vaihtelevaan liuskekivivyöhykkeeseen. Sammatin
pohjoisosan kallioiset lakialueet ovat kumparemaisia
ja melko jyrkkäpiirteisiä. Kallioperää luonnehtivat
lukuisat murroslinjat (kts. maiseman vyöhykkeet
ja maisemarakenne kartta). Graniitille ja dioriitille
ominaiset lohkosuunnat aiheuttavat rinteiden
porrasmaisen profiilin. Kovuudeltaan erilaisten
kivilajien rajakohtaan muodostuu monin paikoin
jyrkkä korkeuserojen muutos. Sammatissa pienilläkin
alueilla suhteellisen suuret korkeuserot estävät laajojen
viljelysaukeiden synnyn.

I Salpausselän reunamuodostuma muodostaa
Lohjan maiseman ja maaperän rungon. Lohjan
laajin yhtenäinen maalajialue sijaitseekin juuri
Lohjanharjulla, jossa soraa ja hiekkaa on myös paljon
ja paksusti. (Kaartinen 1997, s. 32). Lohjanharjun
alarinteille sijoittuu hienoa hiekkaa ja hietaa.

Sammatissa on huomattava määrä avokallioita, joiden
päällä, usein ohuiden irtomaakerroksen päällä kasvaa
niukasti kangasmetsää kallioiden päällä. Useat kalliot
ovat kivilajeiltaan vaihtelevia, jolloin niiden kasvillisuus
voi olla varsin erilaista kallion eri osissa.

Huonosti kantavia ja routivia turvealueita Lohjalla
on vähän ja vähäiset suoalueet suurimmaksi osaksi
ojitettu (Kaartinen 1997, s. 32). Suurimmat yhtenäiset
turvealueet sijaitsevat Etelä-Lohjalla ja KaakkoisLohjalla Lohjanharjun kupeessa.

Sammatin maaperä

4.

KALLIO- JA MAAPERÄ

etelä- ja keskiosissa, järvien ja jokien rannoilla.
Runsasravinteiset ja vettä pidättävät savialueet on
aikanaan raivattu pelloiksi. Toisaalta savialueet eivät
ole perinteisesti kelvanneet rakennusmaaksi heikon
kantavuutensa, märkyytensä ja routivuutensa vuoksi.
Koillis-lounaissuuntaisen II:n Salpausselän paksujen
hiekka- ja soramuodostelmien liepeille on kerrostunut
laajoja hieta-alueita mannerjään sulamisvaiheen
aikana. Selänteet ovat voimakkaasti huuhtoutuneet.
Sammatissa on runsaasti turve-esiintymiä.
Mm. selänteiden painanteissa on pienialaisia
turvekerrostuneita soita.

Yleisin maalaji Sammatin itäosassa on mannerjään
kasaama ja kerrostama, karkearakenteinen ja
lajittumaton moreeni. Moreenia löytyy myös
pienempinä selänteinä Sammatin eteläosasta.
Sekä kallioiden että moreeniselänteiden väleissä on
pienialaisia, mutta paksuja savikerrostumia. Maaston
vaihtelevuuden vuoksi ne eivät kuitenkaan ole kovin
laajoja. Laajimmat savialueet sijaitsevat Sammatin

Kumpuileva sekä metsiä ja peltoja vaihteleva monimuotoinen maisema on Sammatille tyypillinen. Viljelyalueet ovat Sammatin eteläosaa lukuunottamatta pienikokoisia kallio- ja moreeniselänteiden painanteissa ja lukuisten järvien rannoilla kuten tässä Luskalan peltomaisemassa. Kuva AL.

Sammatin maisemaa luonnehtii yhdellä sanalla pienipiirteisyys, joka johtuu pääasiassa
kallioperän rikkonaisuudesta ja jyrkkäpiirteisyydestä. Kuvassa Luskalan pelloilta nouseva
jyrkkäpiirteinen, kallioinen metsäsaareke. Kuva AL.
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5. Maiseman vyöhykejako ja
maisemarakenne
Korkeussuhteisiin perustuva vyöhykejako muodostaa
maiseman tilallisen perusrakenteen, jota kasvillisuus
muokkaa. Korkeussuhteet vaikuttavat lisäksi
vesitalouteen (kts. vesisuhteet kartta) , ilmastoolosuhteisiin ja välillisesti myös kasvillisuuteen sekä
kaikkien osatekijöiden kautta myös rakentamiseen.
Maisemarakenne on vyöhykejaon ja siinä toimivien
luonnon- ja kulttuuriprosessien muodostama
dynaaminen kokonaisuus.
Pelkistetyn maisemarakenteen perusteella alue
jakaantuu maisemavyöhykkeiksi, jolla kullakin
vallitsevat tietynlaiset maisemalliset ominaisuudet.
Lisäksi sekä Lohjasta että Sammatista on tehty
maiseman osa-aluejako, joka kuvaa maiseman
alueellisia eroja paremmin paikallisella tasolla (kts. 6.
Maiseman osa-aluejako).

5.1 Lohjan maiseman vyöhykejako ja
maisemarakenne
Maiseman vyöhykejako- ja maisemarakenne -kartta
kertoo mm. yleispiirteiset korkeussuhteet Lohjan
alueella. Vyöhykkeistä erottuvat selvimmin koillisesta
lounaaseen suuntautuva Lohjanharju, maiseman
alavimmat alueet sekä lukuisat kallioselänteet. Ne
muodostavat maiseman suuret, pysyvät linjat.
Kulunut kallioperä ja murroslinjat sekä vaihteleva
maaperä vaikuttavat Lohjan korkeussuhteisiin. Lohjan

korkein kohta on Äijäsmäki (122,4 m mpy) alueen
pohjoisosassa Kosken kylässä. Samalla suunnalla
on muutenkin Lohjan korkeimmat selänteet. Siellä
maisema muuttuu Sammatin alueen kaltaiseksi
vaihtelevaksi ja pienipiirteiseksin maisemaksi. Myös
Lohjanharjun lakivyöhyke kohoaa ympäristöään
selvästi korkeammalle (max. n. 118 m mpy). Alimmat
korkeustasot Lohjalla sijoittuvat savi- ja hiesualueille
Lohjan kaakkoisosiin (n. 20 m mpy), kun taas
Lohjanharjun länsi- ja pohjoispuolella Lohjanjärven
pinta muodostaa alimman tason (31,6 m mpy).
Selänteiden laki- ja ylärinnevyöhykkeet
Selänteiden laki- (>80 m mpy) ja ylärinne-vyöhykkeet
(60-80 m mpy) ovat voimakkaita topografisia
elementtejä, jotka ovat taustana ihmisen toiminnalle
maisemassa.
Lohja on suureksi osaksi alle 100 metrin korkeuteen
jäävää rannikkoalankoa (Kaartinen 1997, s.12).
Lakialueita sijoittuu Lohjanharjulle sekä pieninä
saarekkeina erityisesti Itä- ja Pohjois-Lohjalle. Ne ovat
maisemallisesti ja rakentamiselle erityisen herkkiä
alueita, koska mm. kasvillisuus on niillä herkästi
kuluvaa ja luonto on uusiutumiskyvyltään heikkoa.
Lakialueet toimivat yleensä myös pohjaveden
muodostumisalueina, pintavesien lähtöalueina ja
vedenjakajina.
Ylärinnevyöhykkeet ovat maisemassa alarinnevyöhykeitä herkempiä. Korkeammalle rinteelle tehdyt
muutokset näkyvät maisemassa kauas.

Selänteiden ja laaksojen vaihettumisvyöhykkeet
Vaihettumisvyöhykkeet (40-60 m mpy) ovat
alarinnettä, jotka jäävät korkeampien selännealueiden
ja alavimpien ranta- ja laaksoalueiden väliin.
Monin paikoin suurin osa Lohjan perinteisestä
rakentamisesta sijoittuu tälle pienilmastollisesti
suotuisalle vaihettumisvyöhykkeille. Laajimmat
yhtenäiset vaihettumisvyöhykkeet ovat Lohjanharjun
alarinteet ja Pohjois-Lohjan suuntautuneen maiseman
tasaiset alueet vesistöjen ja selänteiden välissä.
Myös Lohjanjärven saaristo sijoittuu lähes kokonaan
vaihettumisvyöhykkeiden tasoille.
Laakso- ja rantavyöhyke
Laakso- ja rantavyöhykkeiksi on määritelty alueet, jotka
ovat tasolla 40 m mpy tai sitä matalammalla. Laakso- ja
ranta-alueet ovat maiseman alimpina tasoina usein
kosteita alueita.
Rannat ja laaksot on tyypitelty erikseen, koska
ne ovat sekä tilallisesti että ekologialtaan
eriluonteisia. Laaksot rajautuvat niitä ympäröiviin
maastonmuotoihin ja ovat pääasiassa monotonista
viljelysaukeita monimuotoisine metsäsaarekkeineen
ja metsänreunoineen. Lohjalla runsaiden rantojen
tilat avautuvat ja jatkuvat vesistöön päin. Ne
ovat kasvillisuudeltaan reheviä ja ekologialtaan
monimuotoisia alueita.
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kohtaa järven. Lohjalla syntyy 3 selvästi erottuvaa
maiseman solmukohtaa. Niistä vahvin muodostuu
Virkkalaan, Lohjanjärven lahden poukaman ja I
Salpausselän reunamuodostuman kohtaamispaikkaan.
Katkeavan reunamuodostelman itäpuolella
avautuu ympäristöään alavammat laaksot. Kaksi
muuta solmukohtaa sijaitsevat keskustan pohjoisja itäpuolella, kapenevan reunamuodostelman
kummallakin puolella. Pohjoisesta Lohjanharjua kohti
työntyy vesistö ja kaakosta pitkä laaksotila.
Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat
Kartalle on hahmoteltu maiseman pitkät laaksolinjat,
joista osa on Lohjan seudulle tyypillisiä kallioperän
murroslinjoja. Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat
havainnollistavat suurmaiseman rakennetta,
maiseman suuria linjoja. Merkinnät tuovat esiin
myös pitkiä näkymälinjoja esim. vesistöillä. Lohjalla,
erityisesti I ja II Salpauselän väliin, Lohjanjärven ja
Hiidenveden alueille ja ympäristöön jää alavampi alue,
jota luonnehtii lukuisat pitkät laaksolinjat.

Maiseman solmukohdat
Maiseman solmukohdat ovat useiden
maisemaelementtien tiivistymiä tai kohtaamispaikkoja.
Solmukohtia voivat olla esim. paikat, joissa harju

Pitkä laaksolinja maisemassa, etualalla Hiukoonlampi ja Karstunlahti
taustalla (oik).
Suurmaisemassa erottuva reuna
- pellon ja metsän raja, Vaanilanlahden
itäpuolen peltoja (kauimpana oik.).
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5.2 Sammatin vyöhykejako ja
maisemarakenne
Sammatti liittyy suurmaisemassa mäkiseen
järviylänköön, jolle on ominaista vaihtelevat
maastonmuodot. Sammatin korkeimmat alueet
sijaitsevat pohjoisosan kallioselännejaksolla,
Pekkarinmäellä ja alimmat tasot ovat vesistöt
sekä Sammatin kaakkoisosassa suuntautuneiden
murroslaaksojen alueella ja Lohjanjärven rannalla.
Alueen korkeustasot vaihtelevat 127 ja 31,6 mpy:n
välillä. Korkeustasojen suhteelliset erot ovat suuret,
enimmillään noin 95 metriä.

vaihettumisvyöhykkeelle sijoittuu myös paljon
savilaaksoja suuren suhteellisen korkeuseron vuoksi.
Suuri osa myös Sammatin pohjoisosan selännejärvistä
sijoittuvat tälle vyöhykkeelle.
Laaksovyöhyke
Laaksot ja kosteat painanteet selänteiden välissä
(40-60 m mpy) ovat Sammatin maisemarakenteen
alimpia osia. Sammatissa ollaan ylänköalueella, joten
kovin alhaalle laaksoissa ei päästä. Laaksoja määrittää
korkeussuhteiden lisäksi maaperä. Laaksoihin
sijoittuvat peltojen lisäksi usein myös järvet, suot
ja kosteat painanteet kuten Sammatin etelä- ja
keskiosassa.

Selänteiden laki- ja ylärinnevyöhykkeet
Selänteiden laet (> 100 m mpy) ja ylärinnevyöhykkeet
(80-100 m mpy) ovat Sammatin maisema-rakenteen
korkeimpia osia.
Pohjoisen kallioselänteen suhteellisen korkeat
kalliokohoumat ovat pienten järvialtaiden ja
murroslaaksojen pirstomia. Etelässä ja kaakossa on
tasaisempaa ja alavampaa, mutta II Salpausselän
harjuselänne Sammatin alueen keskellä kohoaa
poikkeuksena ympäristöään korkeammalle tasolle.
Selänteiden ja laaksojen vaihettumisvyöhykkeet
Laaksopainanteiden ja selänteiden väliin jää ns.
rinteiden vaihettumisvyöhyke (60-80 m mpy), jonne
sijoittuu pääosa alueen rakennuskannasta. Myös
Sammatin runsas loma-asutus on pääasiassa sijoittunut
selänteiden ja ranta-alueiden väliin. Sammatissa

Metsäinen harjuselänne kasvaa mäntyvaltaista kangas- metsää.
Kirkonkylän kupeessa kasvavat männiköt ovat sekä metsätalousettä virkistyskäytössä. Kuva AL.

Rantavyöhyke
Sammatissa alimpia korkeustasoja (< 40 mpy) sijoittuu
ainoastaan Lohjanjärven rannoille (vrt. Lohjan
maisemarakenteen rantavyöhyke).
Sen lisäksi Sammatissa rantavyöhykkeitä sijoittuu
korkeammille vyöhykkeille runsaasti. Rantaalueiden kasvillisuus on muita alueita rehevämpää
ja lehtipuita on runsaammin. Sammatin, erityisesti
pienten järvien, ranta-alueilla on alavia savipohjaisia
ja soistuneita alueita. Nykyään loma-asutusta
sijoittuu kaikkialle rannoille ja rantojen läheisyyteen.
Sammatin ranta-alueita sijoittuu vaihtelevasti sekä
vaihettumisvyöhykkeelle erityisesti Sammatin
pohjoisosassa, laaksovyöhykkeelle Sammatin keski- ja
eteläosassa että alimmalle rantavyöhykkeelle (< 40
mpy) Lohjanjärven rannalla.

Pohjoisosan metsäinen järviylänkö, jossa metsät, vesistöt ja
pienet peltolaikut vaihtelevat maisemassa. Näkymä on Lammintieltä. Kuva AL.

Maiseman solmukohdat
Sammatissa ei ole selkeitä suurmaiseman solmukohtia,
vahvoja, useiden voimakkaiden maisematekijöiden
kohtauspaikkoja. Sen sijaan pienempiä, paikallisia
solmukohtia voidaan osoittaa useasta paikasta.
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Selvimmät solmukohdat syntyvät kaakkoisosan
suuntautuneiden murroslaaksojen päättyessä
Lohjanjärveen ja toisessa päässä niiden kohdatessa
toisensa. Lisäksi solmukohtia sijaitsee Haarjärven ja
Hämjoen väliin jäävän murroslinjan kohdatessa laajan
jokilaakson ja samassa laaksolinjassa etelämpänä
Kaitajärven murroslinjan ja harjuselänteen kohdatessa
pienten järvien kannaksia.
Pitkät laakso- ja kallioperän murroslinjat
Laaksosuunnat, vesistölinjat, järvijaksot ja purot
ilmaisevat kallioperän murroslinjojen suunnat
maastossa. Sammatin selvimmät murroslinjat
sijaitsevat kaakkoisosan savilaaksoissa ja pohjoisosassa
Haarjärvellä ja kapealla Kaitajärvellä. Lisäksi muita,
samoin suuntautuneita pitkiä laaksolinjoja sijoittuu
Kirmusjärven ympäristöön sekä Hämjokilaaksoon.

Lohjanjärven rannoille, Etelä-Sammattiin sijoittuvat Sammatin alimmat maisemarakenteen osat. Suuntautuneiden murroslaaksojen kohdatessa laajan Lohjajärven Karstunlahdella, muodostuu alueesta maiseman solmukohta. Kuva AL.

Pääosa korkeimmista selänteiden ylärinnevyöhykkeistä ja lakialueista sijoittuu rikkonaisille kallioselänteille, joilla kasvaa kuivaa tai
tuoretta kangasmetsää. Näkymä on Pyölintieltä. Kuva AL.
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6. Maiseman osa-aluejako
Lohjan ja Sammatin maisemat voidaan jakaa
erityyppisiin osa-alueisiin maiseman rakenteellisten
ominaispiirteiden (esim. selänne- ja laaksotyyppien)
avulla. Alueet ulottuvat maiseman mukaan osittain yli
kuntarajojen. Jaon mahdollistamiseksi on todellisuutta
vastaavia, alueiden luontaisia piirteitä jonkin
verran yksinkertaistettu. Näitä ovat mm. vesistöjen
runsaus, maaston suuntautuneisuus, pienipiirteinen
vaihtelevuus, maiseman tilallisuus ja kasvillisuus. .
Alueellinen maisemarakenne on ohjannut erilaisiin
maankäyttömuotoihin ja kulttuurihistoriaan muokaten
maisemaa. Lohjan maiseman osa-aluejako on
muokattu Suunnittelukeskus Oy:n (1983) ja Sammatin
osa-aluejako Keskisen (1998) analyysin pohjalta.

alueita voidaan luonnehtia pienien järvien alueeksi.
Osa-alueelle on tyypillisiä rehevät purolaaksot ja
karut kallioselänteet. Varsinainen pienten järvien
ydinalue järvineen painottuu Siuntion puolelle. Lohjan
puolelle alue ulottaa mutkittelevat sormensa Lieviön
viljelyalueen ympärille. Osa-alueella ei ole juurikaan
peltoja.
Kapeiden peltolaaksojen alue
Kapeiden, savipohjaisten peltolaaksojen laaksotilat
työntyvät pienien järvien alueelle mm. Lieviössä,
ja ne yhtyvät laajaan viljelyalueeseen Lohjan
kaakkoispuolella Siuntiossa. Peltolaaksojen väliin
jäävät metsäiset selänteet. Alue on vaihtelevan
mäkistä ja pieniä puroja ja jokia sijoittuu alueelle
runsaasti. Asutus on perinteisesti sijoittunut peltojen ja
selänteiden vaihettumisvyöhykkeelle.

6.1 Lohjan maiseman osa-aluejako
Metsävaltainen alue
Suuntautunut suurimittakaavainen maasto
Pohjois-Lohjan maasto on suuntautunutta ja
suurimittakaavaista. Laajat selänteet ja niiden väliin
jäävät pitkänomaiset Lehmijärvi ja Hiidenveden lahti
sekä Väänteenjoki suuntautuvat selvästi koillisesta
lounaaseen murroslaaksoina. Viljelykset rajautuvat
vesistöihin. Hiidenvesi hallitsee alueen maisemaa ja
maisemallisena kohokohtana voidaan pitää osa-alueen
laajoja näkymiä järvelle.
Pienien järvien luonnehtima alue
Lohjanharjun itäpuolella, Lohjan koilliskulmassa olevia

Metsävaltainen alue jää tilallisesti eriluonteisten
viljelyalueiden väliin. Se ei ole kovin yhtenäinen, vaan
metsäiset selänteet mutkittelevat sarjamaisesti Lohjan
ja Siuntion rajan tuntumassa.
Harju - teollisuuden ja taajamien vyöhyke
Lohjanharju kuuluu I Salpausselän
reunamuodostelmaan. Se erottuu maisemasta
ympäristöään korkeampana selänteenä ja
laajana, yhtenäisenä mäntykankaana. Alue on
virkistyskäytöltään Lohjan tärkeimpiä. Lohjanharjulle
ja sen liepeille on aikoinaan rakentunut päätiestö
ja asutus. Harju on nykyäänkin teollisuuden ja

Pienien peltojen kuvioimaa Vähäteutarin kulttuurimaisemaa Etelä-Lohjalla (UML inventointi
nro 25). Kuva LA.
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nauhataajaman vyöhykettä, ja sen reunassa
länsipuolella on Lohjanjärveen ja harjuun liittyvä
viljelyvyöhyke.
Järvien ja niiden rajautuvien peltojen luonnehtima
alue
Saaristo ja harjusta kauemmaksi työntyvät niemet
(esim. Osuniemi) kuuluvat järvien ja niihin rajautuvien
peltojen luonnehtimaan alueeseen. Osa-alueen
maisema on kumpuilevaa ja vaihtelevaa kallioperän
murrostopografiasta johtuen. Alueella on ollut
pitkään kulttuurivaikutusta ja suuri osa Lohjan
asutuksen muinaisjäännöksistä sijoittuukin alueelle.
Nykyään alueella on jopa seudullisesti merkittävää
virkistyskäyttöä.
Lohjan saaristo sijoittuu alueelle, joka on hyvin
vaihtelevaa ja rehevää. Myös suuri osa Lohjan
kalkkiesiintymistä lehtoineen sijoittuu tälle osaalueelle. Lohjanjärvi hallitsee maisemaa. Lehtoisiin
saariin, Lohjansaareen ja jalassaareen on kehittynyt
runsaasti vapaa-ajanasutusta.
Osa-alueen luoteisosa on korkeissuhteiltaan muuta
aluetta korkeampaa, paikallista ylänköä. Maisemaa
luonnehtii jyrkät kalliokohoumat, joiden väliin
sijoittuvat kyläkeskukset ja peltoalueet.
Järveen ja harjuun liittyvä viljelyvyöhyke
Viljava ja rehevä vaihettumisvyöhyke harjun ja järven
välissä on mahdollistanut pitkään järveen rajautuvan
viljelyn. Alueella on pitkän rantaviivan vuoksi
runsaasti rehevää rantakasvillisuutta. Osa-alue on
Lohjanharjun alarinnevyöhykettä, mutta käytännössä

Pitkä näkymä Lohjansaaren sillalta länteen Hermalanlahdelle. Kuva LA.

se on leveimmiltä kohdiltaan melko tasaista maastoa.
Edellämainittujen ominaisuuksien sekä runsaan
lähteisyyden vuoksi, alueelle on sijoittunut jo varhain
asutusta.
Historiallisesti merkittävälle alueelle on sijoittunut
tärkeimmät kartanot ja teollisuuslaitokset. Nykyään
asuminen ja teollisuus ovat muodostaneet myös uhan
kaupungin rantalehdoille ja vesistöjen laadulle.
Laaja viljelyalue
Laaja viljelyalue Itä-Lohjalla on maisemakuvaltaan
loivapiirteistä. Laajat savi-, hiesu- ja hietatasangot
luovat perustan maataloustuotannolle. Laajemmat
savikot ja maisemaa hallitsevat pellot lisääntyvät
kohti Siuntion rajaa. Osa-alue on Lohjan tasaisinta ja
matalinta. Alueelle on myös luontaista pienet joet ja
purot.
Pienien peltojen kuvioima alue
Eteläisin Lohjan osa on pienien peltojen kuvioimaa
metsäaluetta. Kumpuilevaa aluetta ympäröi
karut kallioalueet. Vesistöjä on varsin vähän. Itälänsisuuntainen kallioharjanne alueen itäpuolella rajaa
erityisen voimakkaasti aluetta. Maisemaa hallitsee
myös Strykmossenin suoalue.

Väänteenjoen suurimittakaavaista maastoa. Kuva LA.
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6.2 Sammatin maiseman osa-aluejako
Hämjoen - Sitoonojan viljelty jokilaakso
Hämjoen - Sitoonojan viljelty jokilaakso on Sammatin
pohjoisosiin sijoittuva, Suomusjärven ja NummiPusulan puolelle laajentuva jokilaakso. Sen viljellyt
pellot muodostavat sokkeloisen savilaakson
kiemurtelevan joen ympärille. Selväpiirteinen
kallioselänne rajaa aluetta etelästä. Asutusta ei juuri
ole. Laaksoa halkoo juuri valmistunut moottoritie,
joka maaleikkauksineen ja ramppeineen vaikeuttaa
maiseman hahmottamista jokilaaksona. (Keskinen
1998, s.30-31).
Pohjoisosan metsäinen järviylänkö
Pohjoisosan metsäinen järviylänkö on Sammatissa
suurin osa-alue, joka muodostuu pienipiirteisestä
kallioselänteestä. Korkeussuhteet ovat metsätalousvaltaisella alueella hyvin vaihtelevia ja rinteet
jyrkkäpiirteisiä. Kalliokumpareiden päällä on ohuita
kerroksia moreenia ja väleissä kosteita painanteita.
Kallioiset lakialueet ovat mäntyvaltaista kuivaa
kangasmetsää, mutta rinteillä kasvaa pääasiassa
kuusivaltaista tuoretta kangasmetsää (Keskinen 1998,
s.30-31). Pistemäiset savilaaksot ovat olleen perinteisen
asutuksen viljelyksessä, mutta ovat nykyään monin
paikoin umpeutumassa tai metsitetty. Lisäksi alueella
on lukuisia pieniä, epäsäännöllisen muotoisia järviä.
Vanhaa, rinteille ja savilaaksojen moreenikumpareille
sijoittunutta asutusta ei ole paljoa, mutta sitä vastoin
loma-astutus on levittäytynyt rannoille, pelloille ja
selänteille (Keskinen 1998, s.30-31).
Metsäinen harjuselänne ympäristöineen
Sammatin keskiosassa sijaitseva alue on melko
tasainen hiekka- ja soravaltainen alue, jolla kasvaa
pääosin mäntyvaltaista, kuivahkoa kangasmetsää.
Harjuselänne on suureksi osaksi metsätalous- ja
taajaman virkistyskäytössä. (Keskinen 1998, s.30-31).
Kirkonkylän taajama sijoittuu selänteen pohjoisrinteelle. Metsänreunassa sijaitsevan kylänraitin
varrella on hyvin säilynyttä kulttuurimaisemaa
historiallisine rakennuksineen. Arvokkain alue on
keskeisellä paikalla sijaitsevan Sammatin kirkon
ympäristö. Raitin ja rannan väliin sijoittuva, melko
epäyhtenäinen peltoaukea kantatiloineen on osa
Kirmusjärven maisemaa. (Ikkala, Salonen 1992, s.5-6).
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(Keskinen 1998, 30).

Sammatin eteläosassa sijaitsevan osa-alueen
pienipiirteinen maisema muodostuu suhteellisen
laajasta viljellystä savilaaksosta. Maasto on selvästi
tasaisempaa kuin muualla Sammatissa. Pohjoisosassa
viljelyksiä rajaavat huomattavat turve-esiintymät
puustoisine soineen (esim. suuri Lohnasuo).
Lohilampea reunustaa peltoalueet, paitsi lännessä
metsämaasto. (Ikkala, Salonen 1992, s.38-39).
Järvien rehevät ranta-alueet ovat lehtipuuvaltaisia,
kun taas aluetta rajaavat selänteet ovat pääosin
kuusivaltaisia (Keskinen 1998, s.30-31).

Perinteinen asutus on sijoittunut pääasiassa
viljelysalueiden keskellä ja välissä oleville moreenikumpareille, kun uusi asutus valtaa Lohjanjärven
rannat.

Perinteinen asutus sijoittuu moreenikumpareille
tai tasaiselle hietamaalle. Laaksoa rikkovat pienet
tilakeskukset ja metsäsaarekkeet, jotka katkovat
yhtenäistä näkymäaluetta. Yhtenäisellä alueella
avautuu kuitenkin pitkiäkin viljelysnäkymiä
(Ikkala, Salonen 1992, s.38-39). Kylätie halkoo
kulttuurimaisemaa pohjois-eteläsuunnassa.
Karstun - Kaukolan - Myllykylän suuntautuneet
murroslaaksot
Koillis-lounassuuntaiset murroslaaksot luonnehtivat
Sammatin eteläosan maisemaa. Viljeltyjä ja avoimia
laaksoja rajaavat voimakkaan jyrkkärinteiset ja
metsäiset selänteet. Laaksojen keskellä virtaa
tyypillisesti puro tai joki. Kaukolan ja Karstunlahden
kulttuurimaisema avautuu kapeasti Lohjanjärvelle
lounaasta (Ikkala, Salonen 1992, s.87, 93). Pääosin
tuoretta kangasmetsää kasvavat metsäalueet ovat
vaihtelevia ja pienikokoisia. Seassa on myös kuivempia
kalliomäkiä. Alueen pohjoisessa sijaitsee harjun
jatkeena laajahkoja hietaesiintymiä ja niiden keskellä
murroslaaksojen suuntainen moreenikumpareketju.

ovat tyypillisiä viljelysten ympäröivät mäet, joilla
rakennukset pääasiassa sijaitsevat. Paikallinen
erityispiirre on Kirmusärvestä laskeva Myllyjoki
ympäröivine rakennuksineen. (Ikkala, Salonen 1992,
s.64-65). Kirmusjärven länsirannalle sijoittuvat
Sammatin kirkonkylän kantatilat viljelyksineen
rajautuen kirkonkylän harjuselänteeseen.

6.
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Kirmusjärven – Haarjärven pienipiirteinen
viljelymaisema
Kirmusjärven – Haarjärven viljelymaisema muodostuu
järvistä ja pienipiirteisistä savilaaksoista niiden
ympärillä. Kylät ja asutus on perinteisesti sijoittunut
moreenikumpareille viljelysten keskelle (Keskinen
1998, s.30-31)
Osa-alueen pohjoisosa, Haarjärven maisema
muodostuu kumpuilevasta topografiasta ja runsaista
vesistöistä. Mäkien väliin ja ranta-alueille sijoittuu
pieniä viljelysalueita ja paljon loma-asutusta.
Haarjärven ympäristö on säilynyt kokonaisuus
vanhoine rakennuksineen, kyläteineen ja viljelyksineen.
(Ikkala, Salonen 1992, s.18). Kulttuurivaikutuksen
seurauksena alueella kasvaa runsaasti lehtipuustoa
rajautuen kuusivaltaisten, lehtomaisten kangasmetsien
rinteisiin (Keskinen 1998, s.30-31).
Kirmusjärven ympäristöön kuuluu useita vanhoja
kyliä kulttuurimaisemineen. Leikkilä-Luskalan
maisema peltoineen ja metsäsaarekkeineen sijaitsee
Kirmusjärven länsi-ja luoteisrannalla. Asutus sijoittunut
pääasiassa yhden maantien varrelle. Luskalan
kylänmäki rakennuksineen on yksi kulttuurimaiseman
historiallisista kiintopisteistä. (Ikkala, Salonen 1992,
s.54-55). Niemen ja Myllykylän kulttuurimaisema
Kirmusjärven eteläpuolella rajautuu etelässä ja
idässä metsäiseen kangasmaastoon. Maisemalle

Hämjoen - Sitoonojan jokilakson maisemarakenne on alueen eteläosassa hävinnyt uuden
moottoritien rakenteiden, tasausten ja täyttöjen myötä. Jokilaakso jatkuu pohjoiseen Sammatin
rajakuntien puolella edustavammin. Kuva AL.

Karstun - Kaukolan - Myllykylän suuntautuneet murroslaaksot avaavat pitkiä näkymiä pitkänomaisten muotojensa vuoksi. Viljeltyjä
murroslaaksoja rajaavat jyrkkäpiirteiset metsäselänteet. Näkymä on Kaukolan kylästä koillisen suuntaan. Kuva AL.

Lohilammen- Kiikalan tasainen savilaakso poikkeaa juuri maastonmuotojen tasaisuudellaan muusta Sammatista. Alue on lähes kokonaan viljelty peltoja pilkkovia metsäsaarekkeita lukuunottamatta. Näkymä on Kiikalantieltä kaakkoon. Kuva AL.

Kirmusjärven – Haarjärven pienipiirteinen viljelymaisema perustuu järvien ympärille
muodostuneelle viljelykulttuurille. Näkymä on Niemen kylästä Kirmusjärvelle. Kuva AL.

15

7.

VESISUHTEET

HUOM!
PIENENNÖS 1: 100 000

16

7. Vesisuhteet
Maastorakenteen perusteella on selvitetty mm.
vesisuhteet ja valuma-aluerajaukset. Kartat esittävät
suurvaluma-alueet, jotka ovat luonnontalouden
kannalta merkittäviä maisemallista aluejakoa
muodostavia yksiköitä. Valuma-alueella tarkoitetaan
aluetta, jolta joki tai puro kerää ne vedet, jotka eivät
ole haihtuneet tai imeytyneet maaperään alueelta.
Suuremmista valuma-alueista käytetään nimitystä
vesistöalue.

7.1 Lohjan vesisuhteet
Valuma-alueet
Lohjanharjun toimii Lohjalla selkeänä vedenjakajaselänteenä jakaen alueen vedet kahteen vesistöalueeseen. Sen pohjois- ja länsipuoliset alueet kuuluvat
Karjaanjoen vesistöön ja etelä- ja itäpuoliset alueet
Siuntionjoen vesistöön. Suurin yhtenäinen valuma-alue
Lohjalla on Lohjanjärven valuma-alue, jonka eteläosa
ylettyy Karjalohjan puolelle.
Järvet ja joet
Lohjan alueesta on n. 22% vesiä. Lohjalla on yhteensä
32 järveä, joista osa on pienempiä lampia. Karjaanjoen
vesistöalueen keskusjärvi, Lohjanjärvi, on alueen suurin
järvi suurine saarineen. Se on syntynyt kallioperän
murroslinjojen halkomaan painaumaan ja onkin varsin
syvä, jopa n. 54 m, mutta sijaitsee varsin matalalla (31,6
m mpy). Lohjanjärveä säännöstellään Mustionkosken

Järveen rajautuvia peltoja Lohjansaaressa. Kuva LA.

voimalaitoksella. (Kaartinen 1997, s. 58-61). Toinen
merkittävä järvi alueella on Hiidenvesi, joka sijaitsee
vain osittain Lohjan puolella. Se laskee Lohjanjärveen
leveää Väänteenjokea pitkin. Muita suurimpia järviä
Lohjalla ovat Lehmijärvi, Outamonjärvi ja Hormajärvi.

Pohjavesialueet

Lohjan selänteiltä lähtee lukuisia pieniä puroja
ja jokia laskien pienistä vesialtaista. Ne virtaavat
hitaasti savitasanteilla. Lohjan suurimmat joet ovat
Väänteenjoki, Karstunjoki, Santoja, Risubackajoki,
Häntäjoki, Kivikoskenpuro, Kruotinoja, Munkkaanoja,
Maksjoki ja Aiskobäcken.

Tärkeimmät pohjavesialueet Lohjalla muodostaa
Lohjanharjun pohjavesialueet yht. n. 30 km2
kokoiset alueet ja Kirkniemessä 2,27 km2 kokoinen,
rikkonaisempi I Salpausselän reunamuodostuma.
Lohjanharjun pohjavesialueet purkautuvat suureksi
osaksi Salpausselän luoteis- ja kaakkoispuolelle.
Kirkniemen alueen vesi virtaa kohti muodostelman
reunoja. Reunamuodostumien alueilla on useita
vedeottamoita. (Oiva 2008).

Nykyisin entiset vesistöjen muodostamat tärkeät
liikennereitit ovat lähinnä virkistyskäytössä.
Virkistyskäyttö yhdessä hajarakentamisen,
maatalouden ja teollisuuden kanssa kuormittavat
Lohjan vesistöjä. (Kts. 7.2 Sammatin vesisuhteet,
Hulevedet).
Pienvedet ja suot
Lohjan seutu luonnostaan hyvin lähteistä aluetta,
mutta harvat lähteet ovat enää luonnontilaisia, ja suuri
osa niistä on hävitetty rakentamisen tietä.
Lohjan alueella on vähän soita, joista lisäksi suuri osa
on ojitettu alkuperäisen ohutturpeisuutensa vuoksi
metsätaloudelliseen käyttöön (Kaartinen 1997, s.
108). Osa soista on myös rakennettu täyteen. Soita
sijoittuu pääasiassa Etelä-Lohjalle ja Kaakkois-Lohjalle
reunamuodostuman tuntumaan. Suurin ja lähes
ennallaan säilynyt suo on Kirkniemen mäntyä kasvava
räme, Strykmosse Etelä-Lohjalla.

Pohjaveden määrä on huomattava Lohjalla I Salpausselän ja sen lievemuodostumien läpäisevien ja
huokoisten hiekka- ja sorakerrostumien ansiosta.
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Pieniä I luokan pohjavesialueita Lohjalla ovat Mäntylän
reunamuodostelma, Hietaisten hiekkamuodostuma,
Outaisen laakea reunamuodostuma sekä Vivamon
reunamuodostuma. II luokan pieni pohjavesialue,
Hossanummi, muodostuu kahdesta I Salpausselän
syöttöharjuun liittyvästä hiekkamuodostumasta.
Lisäksi pienialaisia III luokan alueita ovat Ollaanahteen
I Salpauselän katkonainen syöttöharju, Rintelän
kalliorinne, Ristinummen pieni reunamuodostuma
sekä Rajakorven laajahko reunamuodostuma. (Oiva
2008).
Soran ja hiekan otto pohjavesialueilla ohentaa
suotautumiskerrosta, jolloin muodostuvan pohjaveden saastumisen riski kasvaa. Myös voimakas
rakentaminen ja tiestön suolaus on riski pohjaveden
laadulle.

17

7.

VESISUHTEET

18

7.2 Sammatin vesisuhteet
Valuma-alueet
Sammatti kuuluu Karjaanjoen vesistöalueeseen.
Karjaanjoen vesistön vedet laskevat Lohjanjärven
kautta Pohjanpitäjänlahteen (Keskinen 1998, s.
25). Sammatin alueella vaikuttaa eniten kolme
melko suurta valuma-aluetta, jotka risteää keskellä
Sammattia.
Sammatin valuma-alueista Enäjärven valuma-alue
Länsi-Sammatissa on suojeltu. Suojellun valumaalueen vesistöihin ei voida antaa vesilaissa (264/61)
tarkoitettua lupaa voimalaitoksen rakentamiseen.
Järvet ja joet
Sammatissa on 22 järveä, joista kaksi isoa, Enäjärvi ja
Lohjanjärvi, vain osittain Sammatin puolella. Järvet
sijoittuvat pääasiassa Sammatin keski- ja pohjoisosiin.
Suurimmat kunnan alueella sijaitsevat järvet ovat
Kirmusjärvi, Iso-Ruokjärvi, Vähä-Ruokjärvi ja Valkjärvi.
Sammatin runsaat, vähäisesti virtaavat järvet ovat
pienikokoisia ja matalia. Järvet sijaitsevat vesistöjen
vedenjakaja-alueella, joten niiden biologinen
sietokyky on melko alhainen. Järvien ravinteisuus on
haittaavaa erityisesti pienissä järvissä, joiden rantaviiva
on tehokkaasti rakennettu täyteen loma-asuntoja.
(Keskinen 1998, s.26).
Sammatin joet ovat melko lyhyitä ja pieniä, järvien
välisiä laskujokia. Suurimmat joet ovat Hämjoki ja
Myllyjoki, Karstunjoki (vain osittain Sammatin puolella
sekä Lohilammenoja.

Pienvedet ja suot
Sammatissa on runsaasti pienvesiä, ojia, puroja,
lähteitä ja soita. Sammatin puustoiset suot ovat melko
pienialaisia lukuunottamatta Kiikala-Lohilammen,
ojitettua Lohnasuota, joka toimii myös käsiteltyjen
jätevesien imeytysojistona. Runsaimmin soita sijoittuu
Sammatin pohjoisosan selänteen soistuneisiin
painanteisiin.
Pohjavesialueet
Sammatissa on toisen Salpausselän reunamuodostuman liepeiden vuoksi useita pohjavesialueita, joista
laajin ja tärkein on Sammatin I luokan pohjavesialue.
Se on 5,86 km2 kokoinen ja alueen pohjaveden virtaus
suuntautuu pääasiassa kirkonkylän pohjoispuolisille
laaksoalueille. (Oiva 2008).
Käkihuhdan II luokan tyydyttävä pohjavesialue sijaitsee
Sammatin pohjavesialueen eteläreunassa. Tämä hyvin
lähteinen alue kuuluu Sammatin pohjavesialueen
lievealueeseen. Pohjavesi purkautuu etelä- ja
itäpuolelle sekä eteläpuolella osittain tihkumalla
peltojen sarkaojiin. (Oiva 2008).
Isosaaren III luokan tyydyttävä pohjavesialue sijoittuu
hiekkavaltaiselle harjumuodostumalle melko korkealle
kallioalustalle. Pohjavettä muodostuu vähäisesti ja se
tihkuu osittain suoraan Enäjärveen. (Oiva 2008).
Halkiovahannummi on II luokan vedenhankintaan
soveltuva, tyydyttävä pohjavesialue Sammatin
että Karjalohjan rajalla. Se on osa keskikokoista
reunamuodostumaa ja purkautuu pääasiassa alueen
itäpuolen pelloilla. (Oiva 2008).

Sammatissa, erityisesti rannoilla on runsaasti loma-asutusta, joka luo virkistyskäytöllään
paineita järvien veden puhtaudelle. Näkymä on Enäjärven itärannalta. Kuva AL.

Härjänvatsa on Karjalohjan kunnan suurehko I luokan
pohjavesialue sijoittuen aivan Sammatin rajalle II
Salpausselälle. (Oiva 2008).
Hulevedet
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Veden laatu on vesistöjen latvaosilla yleensä hyvää,
mutta alavirtaan tultaessa vesien käyttökelpoisuus
alenee sekä hajakuormituksen että yhdyskuntien ja
teollisuuden jätevesikuormituksen vuoksi. Kaikkialla
Karjaanjoen vesistöalueen veden laatuun vaikuttaa
eniten hajakuormitus. Kuormitus johtuu maaperän
huuhtoutumisesta, maa- ja metsätalouden sekä hajaja loma-asutuksen päästöistä.
Valtaosa taajama-alueilla syntyvistä hulevesistä
johdetaan ojia ja putkistoja pitkin käsittelemättä
lähivesistöihin. Veden normaali kiertokulku häiriytyy,
kun imeytyminen maaperään estyy ja pois johdettava
hulevesimäärä kasvaa voimakkaasti rakennetuilla
alueilla. Kasvillisuuspeitteiden raivaaminen, läpäisemättömät pintamateriaalit ja luontaisten painaumien
tasoittaminen lisäävät pintavalunnan määrää.
Voimakkaasti lisääntyvä rakentaminen voi Sammatissa
kuormittaaerityisesti pieniä kirkasvetisiä selännejärviä,
sillä hulevedet eivät ole puhtaita. Ne kuljettavat
mukanaan kiintoainetta ja raskasmetalleja. Myös
teiden sulamisvesissä on runsaasti epäpuhtauksia.
Voimakas, maisemaa muuttava rakentaminen tulee
suunnitella hyvin alueen vesisuhteet huomioon
ottaen. Asuinalueiden, teollisuuden ja tiestön
hulevedet tulee ohjata kestävästi ja esim. viivyttää
ja imeyttää ennen vesistöön pääsemistä. Lohjan
ja Sammatin lukuisiiin järviin kohdistuu paljon
virkistyspaineita. Virkistyskäytölle vesien säilyminen
puhtaana on välttämätöntä.

Rantojen pellot huuhtoutuvine ravinteineen kuormittavat pienikokoisia ja herkkiä järviä
haja-asutuksen ohella. Näkymä on kirkonkylän pelloilta Kirmusjärven Hevoslahdelle päin.
Kuva AL.

Sammatissa on runsaasti pienvesiä kuten kuvan Tytylampi. Erityisesti metsäisen pohjoisosan
pienet järvet ja lammet ovat herkkiä luonnonoloiltaan. Kuva AL.
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MAISEMAN
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8. Maiseman tilallisuus
Maisemakuva muodostuu erilaisten maisematilojen
muodostamasta visuaalisesta kokonaisuudesta.
Maisematilojen määrittely on tärkeä osa maiseman
hahmotettavuutta ja kertoo myös maiseman
monimuotoisuudesta.

osin metsäisiä, latvuksen peittämiä alueita. Lohjalla
lähes puolet maapinta-alasta on metsien peitossa.
Yhtenäisimmät suljetut metsäaluuet sijoittuvat
Pohjois- ja Itä-Lohjalle sekä I Salpausselälle ja sen
lievealueille.
Vaikuttavat näkymät

Maisematilojen luonnetta määrää hyvin pitkälle niiden
avoimuuden ja sulkeutuneisuuden aste, jota on myös
tarkasteltu pelkistäen myös maiseman tilallisuuskartassa. Lisäksi tilojen luonteeseen vaikuttavat
pinnanmuodot, mittasuhteet, muoto, rajaavat
elementit ja toiminnallisuus.

Näkymät on otettu esiin paikoista, jossa on avara tai
pitkä näkymä tai näkymä vesistöön. Vaikuttava näkymä
ei kuitenkaan aina ole laaja tai muuten näyttävä, vaan
se voi olla pienipiirteisemminkin arvokas näköala, joka
on maastossa kiinnittänyt huomion. Kyseinen näkymä
on jollain tavalla erottautunut edukseen muusta
ympäristöstä.

8.1 Lohjan maiseman tilallisuus

Erityisesti Pohjois-Lohjalla ja Pullin ympäristössä
avautuu laajoja ja pitkiä näkymiä vesistöön usein
viljelysaukeiden ylitse. Lohjanjärven rannoilla
näkymät vesistöön ovat pienipiirteisempiä, pelkkiä
vesistönäkymiä. Avarimmat näkymät mantereella
sijoittuvat tasaisimmille viljelysaukeille Pohjois-, Itä- ja
Etelä-Lohjalla.

Maisematilojen sulkeutuneisuus
Avoin maisematila on pääasiassa peltoa. Laajimmat
avoimet maisematilat sijoittuvat Pohjois-Lohjalle ja I
Salpausselän eteläpuolelle. Pienempiä avoimia alueita
on tasaisesti lähes koko Lohjan alueella.
Taajama-alue on merkitty puoliavoimeksi tilaksi,
koska se on tiiviimmin rakennettua aluetta. Lohjalla
se painottuu nauhataajaman alueelle Lohjanharjun
suuntaisesti. Lisäksi kitukasvuiset kallioalueet on
merkitty puoliavoimiksi maisematiloiksi. Niitä
on melko tasaisesti metsien lomassa painottuen
kuitenkin Lohjanjärven pohjoispuolelle, Länsi-Lohjalle
vaihtelevan pienipiirteiseen maisemaan.
Peitteiset eli sulkeutuneet maisematilat ovat suurelta

Paksalon kylä ja kulttuurimaisema (UML inventointi nro 40). Kuva LA.

Maisemassa korustuvat reunat
Maisemassa korostuva reuna on tilaa muodostava
raja ja näkymän tausta. Tällaisia rajoja ovat esimerkiksi
yhtenäiset metsävyöhykkeet pellon reunassa. Lohjalla
korostuvista reunoista yhtenäisimmät ja pisimmät
sijoittuvat voimakkaimmin viljeltyihin maisemiin
Pohjois-, Itä- ja Etelä-Lohjalla. Myös vesistöjen rannoille,
esim. kapeisiin salmiin sijoittuu yhtenäisinä ja ehjinä
korostuvat sekä vaalittavat rantametsät. Koko Lohjan
alueella on maisemassa korostuvia reunoja pienten
viljelyaukeiden reunoilla.
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Vahvat maisematilat
Vahva maisematila syntyy maisemaelementtien
kontrastista. Tällaisissa paikoissa esimerkiksi maiseman
perustasoa rajaavat voimakkaat reunat kuten
metsäselänteiden rajaamat peltoaukeat.
Lohjalla on runsaasti vahvoja, avoimia maisematiloja
runsaiden peltojen ja vesistöjen vuoksi. Lohjan
vahvimmat maisematilat sijoittuvat Itä- ja EteläLohjan viljelyaukeisiin sekä viljeltyihin Lohjanjärven ja
Hiidenveden lahtiin ja kannaksille.
Isoteutarin ja Kittilän vahva maisematila– merkinnät
Etelä-Lohjalla tarkoittavat itään jatkuvia peltoaukeita.
Avoin maisematila ja laajat perinnemaisema-alueet
sijaitsevat pääosin Siuntion puolella. Kyseisen
maisematilan rajoina on yhtenäisiä metsänreunoja,
jotka korostuvat avaran maiseman taustoina.
Maisemavauriot
Lohjan maisemakuvaa rikkovat eniten lukuisat,
entiset ja nykyiset maa-ainesten ottopaikat mm.
I Salpausselän reunamuodostumilla, voimakkaat
tieleikkaukset kallioperässä sekä uuden hajaasutuksen usein liian sattumanvarainen sijoittuminen
maisemaan. Ottoalueiden uusiokäytön suunnitteluun
ja mm. pohjavesiä suojelevaan maisemointiin on
pitkänäköistä laittaa resursseja.
Vaikuttava näkymä Skraatilanlahdelle. Kuva LA.

Maisemassa korostuva reuna; vanhan istutetun kuusimetsän läpi kulkeva tie Kaijolassa.
Kuva LA.
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8.2 Sammatin maiseman tilallisuus
Maisematilojen sulkeutuneisuus
Suurin osa Sammatista on sulkeutunutta metsää. Myös
suoalueet ovat puustoisia. Avoimia alueita ovat vesistöt
sekä vesistöjen äärelle ja Etelä-Sammattiin sijoittuvat
pellot. Puoliavoimiksi maisematiloiksi on laskettu
pääasiassa kirkonkylälle ja järvien rannoille sijoittuvat
rakennetut alueet sekä vähäpuustoiset ja lähes
paljaat kallioalueet. Laajimmat kallioalueet sijaitsevat
Sammatin pohjoisosissa.

Vahvat maisematilat
Vahva maisematila syntyy usein paitsi tilan
avoimuudesta ja muodosta, myös sitä rajaavien
reunojen eheyden vaikutuksesta. Pienipiirteisen
maiseman vuoksi, Sammatin vahvimmat maisematilat,
Lohilammen- Kiikalan viljelty savilaakso sekä
Kirmusjäven eteläinen lahti, ovat melko pienikokoisia
eikä kovin selväpiirteisiä. Lisäksi pienestä koosta
huolimatta Myllykylän murroslaaksoon syntyy
hieno pitkänomainen tilasarja, jota rajaa voimakkaat
selänteet.

Maamerkit helpottavat maiseman hahmotettavuutta
ja suunnistettavuutta. Ne vahvistavat myös Sammatin
identiteettiä toisaalta erämaisena luonnonalueena,
toisaalta kulttuuripitäjänä. Moottoritien ja kuntaliitoksen myötä, Sammatin tunnettavuus ja saavutettavuus paranee selvästi vaikuttaen myös Sammatin
identiteettiin.
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Maisemavauriot
Vaikuttavat näkymät
Sammatin vaikuttavat näkymät sijoittuvat alueen
etelä- ja keskiosan pelloille ja järville. Näkymät eivät ole
missään päin Sammattia kovin pitkiä ja avaria, mutta
vaihtelevia kylläkin. Ottaen huomioon Sammatin
järvien runsaan määrän, avoimia näkymiä avoimien
peltojen yli ja päätiestöltä vesistöön on hyvin vähän.
Kartta osoittaakin lähes kaikki teiltä avautuvat
vesistönäkymät.
Maisemassa korostuvat reunat
Karttaan merkityt reunat ovat avoimien ja puoliavoimien maisematilojen rajaavia elementtejä, jotka
yleensä kasvillisuuden eheydellään, jyrkkyydellään
tai korkeudellaan korostuvat ympäristössään.
Useimmat reunat ovat jyrkkiä ja korkeita rinteitä, jotka
maastossa rajaavat ja selkeyttävät avoimia peltoja.
Lisäksi Kirmusjärvellä avoimen vesistön maisemassa
metsäiset saarten siluetit ovat tärkeitä reunoja eheän
järvimaisemakuvan säilyttämiseksi.

Maisemavauriot, kuten maa-ainesten ottopaikat ja
suuret kallioleikkaukset esim. uuden moottoritien
kupeessa muuttavat maisemakuvaa ja sen
tilallisuutta jatkuvasti. Lisäksi haja-asutus, erityisesti
loma-astuksen sijoittuminen vanhan ja säilyneen
kulttuurimaiseman vastaisesti ja vesistönäkymien
tukkeena, on maisemakuvallinen uhka. Sammatissa on
useita, melko pienialaisia maa-ainesten ottopaikkoja.
Ne sijaitsevat suurimmaksi osaksi harjun liepeillä
ja kirkonkylällä. Tulevia maisemaa voimakkaasti
muokkaavia maankäyttömuotoja tulee tarkastella
myös maisemakuvallisessa mielessä.

Jyrkät ja kallioiset rinteet toimivat avoimien maisematilojen voimakkaasti rajaavina
reunoina. Karstun - Kaukolan - Myllykylän alueella näitä elementtejä on eniten rajaamassa
viljeltyjä murroslaaksoja. Näkymä on Suvisillantieltä kohti Karstua. Kuva AL.

Maamerkit ja identiteetti
Maiseman tilallisuus -kartassa ei ole esitetty
erikseen maamerkkejä, mutta Sammatissa sekä
luonnonmaamerkit (jyrkkäpiirteiset kalliot yms.) että
rakennetut maamerkit (esim. kirkko), tulevat esille
muissa kartoissa arvokkaina kohteina.

Sammatin kauniin ja perinteisen maisemakuvan uhkana ovat erilaiset ympäristöhäiriöt. Hänjoen - Sitoonojan jokilaakson
halkaisevan moottoritien mittavat kallio- ja maaleikkaukset herättävät vielä viimeistelemättä häiritsevää huomiota
pienipiirteisessä maisemassa. Kuva AL.

Maa-aineksen ottopaikat pääteiden varrella ovat maisemakuvan vaurioita.
Kuva kirkonkylältä. Kuva AL.

Sammatin lukuisiin järviin avautuu näkymiä tiestön varrelta useita, mutta ne ovat
luonteeltaan hyvin kapeita. Näkymä Paikkarintieltä Iso-Ruokjärvelle uimarannan yli. Kuva
AL.
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9. Maiseman historia
Muinaishistoriakarttojen perustietona on maiseman
vyöhykejako, jonka pohjalta jääkauden merivaiheita
on pyritty havainnollistamaan. Selänteet (>80 m mpy)
ja ylärinteet (60-80 m mpy) on merkitty kartalle kuten
maiseman perusrakennetta kuvaavissa kartoissa, jotta
muinaisia Itämeren vaiheita voi verrata suhteessa
nykyiseen vesistöön ja rantaviivaan.

havainnollistaa Baltian jääjärven tasoa, joka on ollut
+112 m mpy Lohjan seudulla. Vedenpinnan laskua
seurasivat Yoldiameri-, Ancylusjärvi- ja Litorinamerivaiheet, minkä jälkeen vakiintuivat nykyiset vesistöt
itsenäisinä vesialtaina.
Karstu on aikoinaan ollut Itämeren saaristoa, johon
kuroutui Lohjan ensimmäiset vesialtaat (Kaartinen
1997, s. 58). Merivaiheiden myötä merenpohjaan
sedimentoitunut hienoaines on muodostanut
savilaaksot, jotka ovat parhaita viljelymaita ja nykyisin
peltoina.

9.1 Lohjan maiseman muinaishistoria
Muinaisjäännökset
Jääkausi maiseman muokkaajana
I Salpauselkä on muodostunut n. 10 000 vuotta sitten
Itämereen jään reunalle jäätikkövesien kasaamana.
Se kulkee Lohjan halki lounais-koillissuunnassa.
Virkkalassa reunamuodostelma katkeaa maisemassa
hetkeksi ja jatkuu taas Kirkniemeltä Karjaalle.
Muodostelmaan liittyy myös runsaasti erillisia
pienempiä muodostelmia (Kaartinen 1997, s.33). I ja II
salpausselkien väliin jää laaja Lohjanjärvi (Kaartinen
1997, s.32).
Itämeren vaiheet maiseman muokkaajana
Lohja on ollut jääkauden päättyessä kokonaan veden
alla. Eri vesivaiheiden aikana vedestä nousseille
kohoumille syntyi rantamerkkejä, kuten kivikoita
ja terasseja (Kaartinen 1997, s. 58). Lohjanharjun
luoteis- ja kaakkoisrinteiden louhikot ja kivikot ovat
muinaisrantakivikkoja, jotka sijoittuvat pääasiassa
korkeudelle +70 m mpy. Korkeuskäyrä +110 m mpy

Pullin kulttuurimaisemaa (UML inventointi nro 39). Kuva LA.

Muinaismuistolain (295/63) mukaan kiinteät
muinaisjäännökset ovat automaattisesti
rauhoitettuja ilman erityisiä toimenpiteitä. Kiinteiden
muinaisjäännösten suoja-alue on vähintään kaksi
metriä jäännöksen ulkoreunoista.
Esihistorialliset muinaisjäännöksemme ovat
pääasiassa jääkauden jälkeiseltä ajalta ja ovat historian
lähdeaineistoamme. Muinaisjäännöksiä ovat mm.
asuinpaikat, hautapaikat, kivirakenteet, kulttipaikat,
puolustusvarustukset, raaka-aineen hankintapaikat,
röykkiöt, taide ja muistomerkit, työpaikat, valmistuspaikat. Historialliset muinaisjäännökset ovat
keskisaikaisia ja sitä nuorempia (1200-1900- l). Jotkut
muinaisjäännökset, kuten hautaröykkiöt ja linnavuoret
erottuvat maisemassa vielä nykypäivänäkin.
(Museovirasto 2008).
Lohjan ensiasutus on perustunut keräilijätalouteen n.
(7300-6500 eaa), kun Lohja on ollut vielä merenlahtea.
Lohjalla on vaikuttanut sekä Suomusjärven kulttuuri
ja keraamiset kulttuurikaudet (4200-1300 eaa), jolloin
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asutus oli vielä hyvin harvaa ja liikkuvaista. Kuitenkin
asuinpaikkoja ja esineistöä on löydetty runsaasti.
Rautakaudella (500 eaa- 1200 jaa) muuttoliike
voimistui ja syntyi pysyviä kyliä. (Salonen 2001-2002).
Muistona esihistorian päävaiheista, Lohjalla on on 66
kpl muinaisjäännöksiä, joista suurin osa on kivikautisia
asuinpaikkoja.
Asutukseen liittyvät muinaisjäännökset, kuten
hautapaikat, linnavuoret ja kirkko sijoittuivat usein
maisemansolmukohtiin, rantavyöhykkeille, joista
avautuu pitkiä näkymiä ympäristöön. Lohjan
lukuisat kivikautiset asuinpaikat sijoittuvat nykyisten
kartanoiden ja kylien paikoille mm. Laakspohjassa,
Harvakkalanlahdella Laakspohjan kartanolla ja Hiiden
kartanolla Hiittisissä, Kirkniemellä, Virmonsaareen.
Lisäksi kivi-ja rautakautisia hautaraunioryhmiä ja
puolustusrakenteita on Lohjan seudulla runsaasti.
Useat rautakautiset polttohautakalmistot on
sijoittunut lähelle järven rantaa. Suurin kalmisto
on Jalassaaren Arorinne (Salonen 2001-2002).
Lohjan Karstun Linnavuori puolustautumispaikkana
rautakauden lopulla on ehkä tunnetuin. Yksi
historiallisen ajan kivirakenne löytyy Uusi-Hontista.
(Museovirasto 2008, Esihist. ja kulttuurihist.
suojelukohteet 1976).

9.2 Lohjan maiseman kulttuurihistoria
Kulttuuriympäristöt
Ympäristöministeriön ohjeiden mukaisesti inventoidut
Uudenmaan liiton kulttuuriympäristörajaukset
(Uudenmaan maakuntakaavan liitekartta 2006)
painottuvat rakennetun ympäristön piirteisiin,
ja siksi ne eivät kaikilta osin huomioi laajoja
maisemakokonaisuuksia kuten vanhoja peltoaukeita,
jotka usein kuitenkin liittyvät olennaisena osana ko.
kulttuuriympäristöihin.
Uudenmaanliiton inventoinnin mukaisia
kulttuuriympäristöjä on Lohjalla todella huomattava
määrä (61 kpl) sisältäen kartano-, huvila-ja
teollisuusalueita, viljely- ja kylämaisemia, kirkko
ja kappeli ympäristöineen, kaivoksia, yksittäisiä
rakennuksia, asuinalueita sekä muita erityiskohteita.
Museoviraston inventoimat (1993),
valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt
ovat osittain päällekkäisiä Uudenmaan liiton
kulttuuriympäristörajauksien kanssa. Niitä on 9 kpl.
1.) Hiiden kartano ja puisto sijaitsevat Hormajärven
rannalla, maisemallisesti vaikuttavalla paikalla.
Ratsutila rakennuksineen ja terassipuutarhoineen
saivat alkunsa 1700- luvulla. (Museovirasto 2008).
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2.) Lohjan keskiaikainen kivikirkko ympäristöineen
sijaitsee Lohjan keskustassa. 1500-luvun alussa, vanhan
puukirkon paikalle rakennettu Pyhän Laurin kirkko
on Suomen kolmanneksi suurin keskiaikainen kirkko.
Ympäristöön kuuluu lukuisia rakennuksia, mm. pappila,
hautakappeleita ja asuinrakennuksia. (Museovirasto
2008).
3.) Vaanilan kartanomiljöö ja sanatorio sijaitsevat
Vaanilanlahden rannalla. Alueelle johtaa Lehmuskuja,
jonka päässä sijaitsevat eri ikäisiä, 1700-1900 luvuilta
olevia kartanoon ja sanatorioon liittyviä, lukuisia
rakennuksia sekä kartanon puisto 1900-luvun alusta.
(Museovirasto 2008)
4.) Vohloisten kartano rakennusryhmineen ja
malmikaivannot sijaitsevat Lohjanjärven rannalla.
Alueelta on nostettu rautamalmia 1600-luvulta asti
parin sadan vuoden ajan. (Museovirasto 2008).
5.) Iso-Teutarin kartano ympäristöineen
sijaitsee Lohja-Inkoo tien varrella Etelä-Lohjalla.
Kartanokokonaisuuteen kuuluvat 1700-luvun
lopulta myöhempine laajennuksineen oleva vanha
päärakennus, uusi päärakennus vuodelta 1845
myöhempine laajennuksineen, ulkorakennuksia sekä
1700-luvulta peräisin oleva puisto sekä kartanon pellot.
(Museovirasto 2008).
6.) Kirkniemen kartanomaisema Lohjanjärven
ja Pikkujärven kannaksella muodostuu
kartanokeskuksesta, puutarhasta, puistosta sekä
pelloista. Mm. uusklassinen päärakennus on
rakennettu vuosina 1796-1814 ja laaja puisto 1500luvun lopulla. Nykyinen muotopuutarha on 1930luvulta. (Museovirasto 2008).
7.) Kirkniemen rautatieasema-alueeseen liittyy
asemarakennus vuodelta 1906 sekä useita
asuinrakennuksia pihoineen ja puistoineen.
(Museovirasto 2008).

8.) Karstun kylä ja kulttuurimaisema vanhoine
rakennuksineen aina 1700-luvulta asti ja komeine
tilakokonaisuuksineen sijaitsevat kapean
Karstunlahden pohjukassa Sammatin rajalla.
(Museovirasto 2008).
9.) Ojamon vanha kaivosalue, kartano 1850 -luvulta
ja kartanoa ympäröivä vanha puisto muodostavat
kokonaisuuden keskiajalla jo käytössä olleella alueella,
Ojamon vanhassa kylässä. (Museovirasto 2008).
Historialliset tiet
Vuoden 1984 maisemaselvityksestä on kartoille
merkitty Etelä-Lohjan halki Siuntioon kulkeva, ennen
vuotta 1556 rakennettu tie (Suuri Rantatie eli ns.
kuninkaantie) sekä Lohjanharjulla kulkeva, ennen
vuotta 1639 rakennettu tielinjaus. Uudenmaanliiton
inventoimia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä teitä ei
Lohjalla ole.
Perinnemaisemat
Perinnemaisemat ovat perinteisen maatalouden
synnyttämiä maisemia. Suomen ympäristökeskuksen
inventoimia perinnemaisemia, ketoja, niittyjä ja yksi
haka, on Lohjalla yhteensä 25 kpl. Niistä suurin osa
sijaitsee Lohjanjärven saaristossa ja rannoilla niemien
kärjissä. (Syke, Uudenmaan perinnemaisemat 2000)

kartano- , puutarha- ja varhaisen liikennekulttuurin
maisemia. Kirkniemen, Laakspohjan ja Vaanilan
kartanot ovat edustavia esimerkkejä seudun kartanoja puutarhakulttuurista puistoineen, puukujineen ja
rakennuksineen. (Maisema-alue-työryhmän mietintö II
1992, s.18-19).
Kyläpaikat ja kylätontit
Kartalle on merkitty Lohjan museon selvityksen (2007)
mukaiset keskiaikaiset kyläpaikat ja kylätontit.
Vanhimpia kylän paikkoja ovat tajama-alueella ovat
Maksjoki, Ojamo, Vohloinen, Vaanila, Karnainen, Moisio
ja Veijola.
Lohjan kylät muodostuivat ryhmäkylinä rautakaudella
500 eaa-1200 jaa. Lohjalla on edullisten olosuhteiden
vuoksi aina ollut runsaasti kulttuurivaikutusta ja
asutusta. Jo keskiajalla Lohjalla mainitaan olleen 62
kylää tai yksinäistaloa. Vuonna 1540 tiloja oli 251.
(Salonen 2001-2002).
Nykyiset pellot ja vanhat avoimet maisematilat

Arvokkaat maisema-alueet

Maiseman kulttuurihistoria-karttojen perustietona
on kuninkaan kartasto (1783). Kartoille on merkitty
kuninkaan kartaston aikaiset (1783) viljely- ja niittyalueet sekä Etelä-Lohjalta taloudellisen kartan (1913)
mukaan, koska ko. alueet puuttuvat kuninkaan kartasta.
Niitä on verrattu nykyisiin peltoalueisiin, jolloin on
voitu hahmottaa vielä nykyäänkin avoimet vanhimmat
avoimet maisematilat.

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita Lohjalla
on inventoitu 5 kpl. Karstun kylä ja niityt muodostavat
perinteistä kylämaisemaa, jota täydentää pitkäaikaisen
maatalouskulttuurin luomat perinnebiotoopit,
luonnonalueet ja niityt. Iso-Teutarin kartano ja
Raaseporin vanha linnatie edustavat perinteisen

Lohjalla suuri osa Kuninkaankartaston aikaisista
laidunnetuista niityistä on myöhemmin otettu viljelyyn.
Kun vertaa vanhoja pelto- ja niittyalueita kulttuuriympäristöalueiden rajauksiin ja kyläpaikkoihin, voi
hahmottaa yhtenäisiä vanhaan rakennuskantaan ja
kyliin liittyviä maisemakokonaisuuksia.

Vaanilan kartanomiljöö (UML inventointi nro 37), vanhan hienon maisematilan laadun huomaa maisemassa helposti. Kuva LA.
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Saapuminen Lieviön kulttuurimaisemaan (ylimpänä) ja
Näppisen rakennuksia (yllä). Kuvat LA.
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9.3 Sammatin maiseman muinaishistoria
Jääkausi maiseman muokkaajana
Sammatin maisema on muodostunut jo 10 000 vuotta
sitten. Ulompi Salpausselkä (II) muodostui sisemmän
perään viimeisen jääkauden jään reunan vetäytyessä ja
pysähtyessä kasaten ja lajitellen maamassoja. Se kulkee
Karjalohjan ja Sammatin kautta pitkänomaisena,
mutta esiintyy Sammatin kohdalla epäselvempänä.
Muodostelmaan kuuluu lisäksi Kirkonkylän
luoteispuolen Kukkusnummen harjualue.
Itämeren vaiheet maiseman muokkaajana
Itämeren pinnan korkeusvaihtelu ja maankohoaminen
ovat vaikuttaneet jääkauden jälkeisiin itämeren
eri historian vaiheisiin vaihdellen sisäjärvistä
meriyhteyksiin. Baltian jääjärven aikaan (12 000
- 10 200 vuotta sitten) Pohjois-Sammatissa oli
todennäköisesti vain muutamia pieniä saaria
ollen lähes kokonaan veden peitossa. Yoldianmeri
(10200-9500 vuotta sitten) syntyi, kun itämeren ja
valtameren välille syntyvä yhteys laski vedenpintaa
monta kymmentä metriä. Ancylusjärvi (9500-8500
vuotta sitten) oli merkittävä vaihe Sammatissa, sillä
silloisia muinaisrantoja voidaan edelleen havaita n. 70
mpy korkeudella. Nykyiset peltojen ja metsien rajat
kulkevat muinaisrantojen kohdalla, kun taas peltojen
kalliokumpareet ovat olleet saaria. Litorinamerivaiheen
(8500 vuotta sitten) aikana merenpinta oli n. 40 m
nykyistä korkeammalla ja on vaikuttanut ainoastaan
Etelä-Sammatissa Lohjanjärven rannoilla. Muinaisranta
näkyy selvästi pelloilla terassimuotoina (Keskinen 1998,
s. 34).

Muinaisjäännökset
Asutus Sammatissa on ollut läpi esihistorian ajan
vähäistä pyyntiin nojautuvaa eräkulttuuria. Sammatin
kunnan alueelta on löydetty runsaasti kivikaudelle
ajoitettuja esinelöytöjä sekä esihistoriallisia kiinteitä
muinaisjäännöksiä.
Sammatista löytyi 15 kiinteää muinaisjäännöstä.
Näistä suuri osa (11 kpl) on kivikautisia asuinpaikkoja.
Sampaankorvesta löytyy pronssikautinen hautaröykkiö. Lisäksi historiallisia muinaisjäännöksia ovat
Haarjärven linnamäki, Luskalan vanha kirkonpaikka
sekä Tapiolan hautapaikka. Sammattiin sijoittuu vielä
kaksi mahdollista muinaisjäännöstä, kivikautista
asuinpaikkaa Matinniitulla ja Ruokoniemen
kotopellossa. (Museovirasto 2008).

9.4 Sammatin maiseman kulttuurihistoria
Kulttuuriympäristöt
Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto on inventoinut
alueensa arvokkaita kulttuurimaisemia. Tarkoituksena
on ollut löytää alueelle tyypillisiä, erilaisia
kulttuurimaisemia.
Uudenmaanliiton merkittävistä kulttuurimaisemista
osa on myös valtakunnallisesti arvokkaita
kulttuuriympäristöjä. Museoviraston (1993)
luetteloinnin mukaisia valtakunnallisesti merkittäviä
kulttuurihistorialliset ympäristöjä ovat Lammin talo,
Sammatin kirkonkylän muodostama kulttuurimaisema
sekä Paikkarin torpan, Nikun talon ja Haarjärven kylän
muodostama kulttuurimaisema.
1.) Lammin talo toimi Elias Lönnrotin vanhuudenkotina
1869-84. Vanhin osa rakennusta on vuodelta 1846
ja myöhemmät laajennukset ovat Lönnrotin aikaisia.
(Museovirasto 2008).
2.) Paikkarin torppa ja Nikun talo sekä Haarjärven kylä
muodostavat arvokasta kulttuurimaisemaa. Sammatin
kuuluisin matkailunähtävyys, 1800-luvulla valmistunut
Paikkarin torppa, on Elias Lönnrotin syntymä- ja
lapsuudenkoti. Kamari ja eteinen on rakennettu
vuoden 1825 jälkeen. Paikkarin torppa pihapiireineen
ja aittoineen sijaitsee järvimaisemassa. Maisemaan
kuuluvat myös läheinen,vuonna 1928 rakennettu
Miinan mökki, joka oli aittoineen torpan vahtimestarin
asunto. Vajaan kilometrin päässä sijaitsee nykyisen
kaksikerroksisen asunsa Lönnrotin aikana saanut Nikun
talo pihapiireineen, jossa Lönnrot asui vuosina 1862-76.
(Museovirasto 2008).

Kuva Lohilammentieltä Lohilammelle. Lohilammen (vas.) ja Kiikalan (oik.) kylien paikoilla on pitkä kulttuurihistoria. Molemmista kylistä on löydetty kivikautisia asuinpaikkoja ja jo keskiajalla useiden talojen kylät mainitaan
ensimmäisissä kirjallisissa lähteissä. Savilaaksoa on viljelty ja laidunnettu jossain määrin jo 1400-luvulla. 1700- luvulla pellot saavuttivat pitkälle jo nykyisen laajuutensa. Kuvat AL.
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3.) Sammatin nauhamaisesti asutettuun kirkonkylän
kulttuurimaisemaan kuuluu olennaisina puinen
lounaissuomalaistyyppinen pitkäkirkko (M.Jöransson
1754-55), erillinen kellotapuli (E.Stenström 1763),
vanha hautausmaa Elias Lönnrotin muistomerkkeineen (G.Nyström, 1886) sekä kirkon kupeessa
sijaitseva pitäjänmakasiini (1804). Lisäksi kirkkomaisemaan liittyvät pappila ja Sammatin nyk.
kirjastona toimiva kansakoulu (1868). Kirkonkylän
kulttuurimaisemaan liittyvät myös Vanhatalon ja
Uusitalon talouskeskukset (osin 1700-l), kunnantalo
(1908) sekä ympäröivät peltomaisemat. (Museovirasto
2008).
Lisäksi Uudenmaanliitto on inventoinnissaan
nostanut esiin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
teitä. Sammatin hyvin säilyneet kylätiet ovat
kulttuurihistoriallinen voimavara. Uudenmaan
inventoinnin piiriin kuuluvat Sammatin pohjoisosaan
kulkeva Paikkarintie, Karjalohjalle vievä Karjalohjantie
sekä Kirkonkylältä itään lähtevä Werlanderintie
jakautuen Saukkolantiehen ja Lohjantiehen.

Sammatin kirkko ympäristöineen sijaitsee kirkonkylän valtakunnallisesti arvokkaassa
kulttuurimaisemassa. Kuva AL.
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Perinnemaisemat

Nykyiset pellot ja vanhat avoimet maisematilat

Uudenmaanliiton inventoimia (2000) perinnemaisemia
on Sammatissa neljällä alueella. Niistä Haapasalon
metsälaidun pohjois-Sammatissa ja Mattilan metsälaidun Niemen kylässä sekä Paikkarin torpan niitty ovat
maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia. Kiikalan
keto on paikallisesti arvokas.

1800-luvulle asti Sammatin elinvoima perustui
kaskiviljelyyn. Pellot olivat sarkajakoisia. Kartan
vanhat avoimet maisematilat ovat 1700-luvun lopun
kuninkaankartaston mukaisia, jolloin ne saavuttikin
suureksi osaksi nykyisenkin laajuutensa. Ruis oli
pitkään Sammatin valtavilja. (Keskinen 1998, s.39).

Kyläpaikat ja kylätontit
Ensimmäiset kirjalliset tiedot Sammatin asutuksesta
on 1400-luvun alusta. Jo tuolloin usean nykyisen
kylän asutus oli vakiintunut. 1460 luvulla Sammatin
maakirjakyliä olivat jo lähes kaikki nykyiset kylät, jotka
ovat mainuttu maiseman kulttuurihistoria - kartassa
vanhoina kyläpaikkoina ja tontteina. Näitä kyliä ovat
Lohilampi (3 taloa), Kiikala ja Pyölinmaa (7 taloa),
Haarjärvi (5 taloa), Leikkilä (6 taloa), Luskala (3 taloa),
Sammatti (1 talo), Myllykylä (8 taloa), Niemenkylä (4
taloa) ja Kaukola (2 taloa). (Ikkala & Salonen 1992, s.193).

9.

MAISEMAN
HISTORIA

Sammatissa on pisimpään viljelty ja laidunnettu
Kirmusjärven ympäristössä ja Lohilampi-Kiikala
alueilla, joissa sijaitsevat edelleen laajimmat viljelykset.
Lisäksi pienempiä avoimia maisematiloja sijoittui
nykyisten peltojen alueille Myllykylässä, Kaukolassa ja
Haarjärvellä. Suurin osa alueista oli 1700- luvulla vielä
laidunnettua niittyä.

Talonpoikainen asutus on Sammatin seudulla
varhaiskeskiaikaista, mutta nykyinen Sammatin
aluekokonaisuus muotoitui, kun kappeliseurakunta
perustettiin 1600-luvun alussa. Sammatin kylien 1500luvun vankka asutus ja tilojen määrä ei kylissä noussut
muutamaan vuosisataan ankarien aikojen vuoksi.
(Sammatti 2002, s.22-23). Kylämaisemat muuttuivat
ryhmäkylien hajoamisen seurauksena isojaon
yhteydessä 1700- ja 1800- luvun taitteessa (Keskinen
1998, s.39).

Monet Sammatin kylätiet, kuten kuvan Pyölintie, ovat säilyneet entisellään ja välttyneet
mittavilta suoristuksilta ja levennyksiltä. Nykyinen tiestö kulkee monilta osiltaa 1700-luvun
linjauksia pitkin. Kuva AL.

Paikkarin torppa on Elias Lönnrotin syntymä- ja lapsuudenkoti ja Sammatin tärkein
matkailukohde. Se kuuluu ympäristöineen Museoviraston valtakunnallisesti tärkeimpiin
kulttuurimaisemiin. Kuva AL.

Paikkarin torpan kulttuurimaisemaan kuuluu myös Uudenmaanliiton inventoima
maakunnallisesti arvokas perinnemaisema, Paikkarin niitty, jota hoidetaan mm.
laiduntamalla. Kuva AL.
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10. Luontokohteet
Luonnonsuojelu pyrkii säilyttämään ihmisen
toiminnasta huolimatta luonnon toimintakykyä ja
monimuotoisuutta eliölajeineen. Lohjan alue on
kasvistoltaan yksi tärkeimpiä koko Suomessa. Tämä
näkyy lukumäärältään poikkeuksellisen runsaina
kohdealueina, joita on useita satoja. Lohjan luonnon
rikkauteen vaikuttaa ensisijaisesti kallio- ja maaperän
kalkkipitoisuus yhdessä muiden ilmastollisten ja
topografisten syiden kanssa.
Maankäytön suunnittelussa kaikenlaisten
luontokohteiden alueilla tarvitaan ympäristöasiantuntijan lausunto kohteen tarkistamiseksi mm.
etäisyyden määrittelemiseksi suhteessa kohteen
käyttöön ja sen kulumiseen, sekä suojelun tason
määrittämiseen.

10.1 Lohjan luontokohteet
Luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet
Luonnonsuojelualueet ja suojellut luontotyypit ovat
luonnonsuojelulailla suojeltuja ja Natura-alueet
valtioneuvoston päätöksellä suojeltuja alueita. Nämä
alueet on tarkoitettu säilytettäviksi pääsääntöisesti
luonnontilaisina kokonaan tai suojelupäätöksissä
erikseen mainittujen ominaisuuksiensa osalta.
Lohjalla on valtava määrä luonnonsuojelulailla
suojeltuja ja rauhoitettuja alueita. Lonnonsuojelualueita on yhteensä 70 ja pääasiassa lehdoista
koostuvia suojeltuja luontotyyppejä 15. (Lohjan

Kallioleikkaus Karstuntiellä. Kuva LA.

kaupunki 2008).
Luontodirektiivin mukaisia Natura-alueita
sijoittuu useita Lohjan alueelle. Niistä isoimmat
ovat Lohjanharju ja Ojamonkangas, Vaanilanlahti,
Kutsilanselkä sekä Strykmossen. Karstunlahden metsä
ja kalliot, Lakimäen metsä, Lohjanjärven alueet, Åkärr
ja Pytberg ovat pienempiä, pääasiassa Lohjanjärven
saariin, niemiin ja rannoille sijoittuvia Natura-alueita.
Lisäksi Pikkujärvi Etelä-Lohjalla on lintudirektiivin
mukainen Natura-alue. (Syke 2005).
Luonnonmuistomerkit
Luonnonmuistomerkit ovat yleensä erityisen kookkaita
ja näyttäviä puita, puuryhmiä, siirtolohkareita tai
muita luonnonmuodostumia. Ne on rauhoitettu
luonnonsuojelulain perusteella.
Lohjalla on 22 luonnonmuistomerkkiä, joista puolet on
tammia. Lisäksi Lohjalla on erityisyytenä useita erikoisia
kuusia ja muita yksittäisiä eri puulajien edustajia. Ainut
eloton luonnonmuistomerkki on jääkauden aikainen
Vaanilan, Koivuniemen siirtolohkare. (Lohjan kaupunki
2008).
Valtakunnalliset suojeluohjelmat
Valtakunnalliset suojeluohjelmat ovat valtioneuvoston
hyväksymiä periaatepäätöksiä ja ne on rajattu
ohjeellisesti. Kohteet rajataan lopullisesti maastossa
siinä vaiheessa, kun suojeluohjelmakohde toteutetaan
(Syke2002).
Harjujen suojeluohjelmaan kuuluu 320 ha
harjualueita Ojamonkankaalla ja Laakspohja-

Immula-Muijala-alueella. Ohjelmalla on tarkoitus
estää maa-aineslain mukainen soranotto alueilla.
Lehtojensuojeluohjelmaan kuuluu 10 kohdetta (43,04
ha), joista 7 on rauhoitettu kokonaan tai osittain
luonnonsuojelualueeksi. Rantojensuojeluohjelmaan
kuuluu Lohjalla rantaviivaa yhteensä 12,290 km, 8 eri
alueella. Soidensuojeluohjelmaan kuuluu ainoastaan
10 ha kokoinen Sorronsuo, joka on jo suojeltu
luonnonsuojelulailla. Lintuvesiensuojeluohjelmaan
kuuluvat Pikkujärvi, Kutsilanselkä ja Vasarlanlahti
sekä Savijärvi, pinta-alaltaan yhteensä 276,5 ha.
Vanhojen metsien suojeluohjelmaan (59 ha) kuuluvat
Karstunlahden metsä ja Lakimäellä kaksi kohdetta,
joista toinen on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi.
(Lohjan kaupunki 2008).
Perinnemaisemat
Arvokkaat perinteiseen maatalouteen liittyvät
perinnemaisemat on merkitty myös tälle kartalle.
(Kts. 9.2 Lohjan maiseman kulttuurihistoria,
Perinnemaisemat)
Arvokkaat kallioalueet
Arvokkaat kallioalueet ovat Suomen
ympäristökeskuksen (2004) selvityksen mukaisia
luonnon ja maisemansuojelun kannalta
valtakunnallisesti arvokkaita kallioalueita
Uudellamaalla.
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Jantoniemen alue. Osaan alueista on vaikuttanut myös
kalkkiteollisuuden levittämä kalkkipitoinen pöly.
Muut arvokkaat luontokohteet
Pistemäiset arvokkaat luontokohteet sisältävät
uhanalaiset sekä valtakunnallisesti ja paikallisesti
arvokkaat lajit. Niiden esiintymispaikat tulee aina
tarkistaa asiantuntijalla.
Arvokkaat luontoalueet ovat alueita, joilla on
ehdotettu tai toteutettu erilaisia suojelutoimenpiteitä.
Nämä monet sadat kohteet ovat lehtoja, kallioita,
ketoja ja niittyjä, arvokkaita kasvillisuuskohteita
tai uhanalaisten kasvi- ja sienilajien kasvupaikkoja.
(Lohjan kaupunki 2008).
Lohjan geologiset kohteet on kartoitettu pro
gradu – työssä (Soikkeli 2007). Osa geologisista
muodostumista on mm. muinaisrantakivikkoja.

Lohjan erityisyytenä ovat kalkkikalliot ja niiden
harvinaiset ja uhanalaiset kasvit. Merkittäviä
kalkkikalliokohteita ovat koko Lohjanjärven
saaristo, Tytyrin avolouhos, Kiviniemen-Pitkäniemen
kalkkikalliot, Hermalan kalkkimäki, Torholan seutu ja

Näkymä Lohjansaaren sillalta itään. Kuva LA.

Karstun kallioselänteitä kaukomaisemassa. Kuva LA .
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10.2 Sammatin luontokohteet
Sammatti sijaitsee eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen rajalla kun tammivyöhykkeen raja kulkee
Lohjanjärven pohjoispuolella. Sammatin vaihtelevasta
ja pienipiirteisestä maisemasta todennäköisesti
tullaan löytämään tulevaisuudessa lisää arvokkaita
luontokohteita tarkempien inventointien myötä.
Valtakunnalliset suojeluohjelmista Sammatin alueella
vaikuttaa ainoastaan koskien suojeluohjelmaan
kuuluva Enäjärven suojeltu valuma-alue (Kts. 7.2
Sammatin vesisuhteet, valuma-alueet).
Luonnonsuojelualueet
Luonnonsuojelulailla perustettuja suojelualueita on
Sammatissa 3 kpl, joista laajin ja pohjoisin on Hiilimäen
lehtipuumetsikkö. Keskellä Sammattia, Iso Ruokjärven
rannalla sijaitsee suojeltu Pähkinonnen Pähkinälehto
ja Lohilammella, Etelä-Sammatissa Lohilammen
säästömetsä.

keskuksen inventoimaa, melko laajaa valtakunnallisesti
arvokasta kallioaluetta. Kallioita ovat Urtmäki
Sammatin itärajalla, Hiilimäki länsirajalla pohjoisessa
sekä kumpuileva, 3,5 km pitkä Mustamäki Pekkarinmäki kallioselänne. Kalliot ovat myös
maisemallisesti merkittäviä ja nillä kasvaa vaateliasta
kalliolajistoa.

Perinnemaisemat
Arvokkaat perinteiseen maatalouteen liittyvät
perinnemaisemat on merkitty myös tälle kartalle.
(Kts. 9.4 Sammatin maiseman kulttuurihistoria,
Perinnemaisemat)
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Muut arvokkaat luontokohteet

Arvokkaat kasvillisuuskohteet
Arvokkaat kasvillisuuskohteet ovat alueita,
joilla on ehdotettu tai toteutettu erilaisia
suojelutoimenpiteitä. Merkittäviä kasvillisuuskohteita
etelästä pohjoiseen järjestyksessä lueteltuina
Urtmäen kallion kupeessa Urtmäen pähkinälehto
ja Heponiemen noro, valtakunnallisesti merkittävä
Tommanlahden rantaluhta Haarjärven rannalla,
Haarjäven pohjoispuolinen kalliomännikkö,
Haarapajun kaakkoispuolen puronnotko, Haapharjun
vuorenaluslehto ja lähde sekä valtakunnallisesti
merkittävät Riihessillan itäpuolinen puro ja laaja
Riihessillan vanha metsä. Lisäksi vain osittain
Sammatin puolella, itärajalla sijaitsee Kantoniitun
lehto ja pohjoisrajalla valtakunnallisesti merkittävä
Vilkkeenkosken itäpuolen rantaluhta.

Lisäksi Sammatissa on useita direktiivilajien, kuten liitooravien arvokkaita elinympäristöjä sekä pistemäisiä
arvokkaita luontokohteita, joissa monissa on esim.
uhanalaisten lajien sijaintipaikkoja. Mikäli suunniteltu
maankäyttö osuu näille alueille, tulee alueen
tarkempia arvoja ja sen hetkistä tilannetta tarkentaa
lisäselvityksellä.

Luonnonmuistomerkit
Sammatin alueella, Leikkilän kylässä sijaitsee kaksi
rauhoitettua luonnonmuistomerkkiä. Pohjoisempi
luonnonmuistomerkki on siirtolohkare ”Jättiläisen kivi”
ja eteläisempi on vanha tammi.
Arvokkaat kallioalueet
Sammatissa on kallioperän monimuotoisuuden
ja paljauden ansiosta kolme Suomen ympäristö-

Arvokkaat harjualueet
Maisemansuojelualueena hoidettavat Kirkonkylän
kupeessa sijaitseva Kukkusnummi ja Lohilammella
sijaitseva Halkiovahannummi ovat II Salpausselkään
kuuluvia harjualueita, jotka edustavat kaunista
maisemakuvaa (Uudenmaan harjuluontotutkimus,
Kontturi/Lyytikäinen, Uudenmaan harjuluonto tutkimus, 1987) sekä muita luonnonarvoja.

Männikköinen harjumaisema Kukkusnummella edustaa kaunista maisemakuvaa. lisäksi
alue on myös pohjavesialuetta, jolta löytyy myös biologisia ja geologisia arvoja. Kuva AL.

Sammatissa on rikas eläimistö vähäisen asutuksen vuoksi. Valkohäntäpeurat ovat syömässä
Enäjärven rannalla loma-asutusalueella hiljaisempaan vuodenaikaan. Kuva AL.
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11. Yhteenveto
Tehtyä selvitystä on tarkoitus käyttää lähtökohtana
ja tausta-aineistona haja-asutusalueiden
rakentamisen ohjaaminen Lohjalla –projektissa sekä
yleishyödyllisenä tietopakettina Lohjan ja Sammatin
maisemasta. Hajarakentamisen ohjaamisen tueksi
maisemaselvityksiä on mahdollista täydentää mm.
muokkaamalla tarkempia ohjeita ja suosituksia
rakentajille.
Hajarakentamisen maisemallisista vaikutuksista
Lohjalla ja Sammatissa
Lohja haja-asutusalueiden kehitysstrategian (2004)
mukaan kaupungin asema Länsi-Uudenmaan
keskuksena, E18 -moottoritien ja pääkaupunkiseudun
toiminnallisessa vaikutuspiirissä aiheuttavat väestöja rakentamispaineita Lohjalla myös taajamien
ulkopuolelle.
Sammatilla on pitkä historia hajarakentamisen
kuntana. Muutamien taajamien ohella Sammatin
asutus keskittyy hyvin säilyneisiin kylämiljöihin ja
lukuisten järvien rannoille erittäin runsaan lomaasutuksen oheen. Lomakautena Sammatin asukasluku
moninkertaistuu. Voisi olettaa, että Sammatin
vahvuudet: hyvä sijainti Länsi-Uudellamaalla ja uuden
moottoritien varrella, vetovoimainen luonnon- ja
loma-asutusympäristöt runsaine järvineen sekä
vahva identiteetti Elias Lönnrotin kotipaikkana ja
kulttuuripitäjänä, houkuttelevat jatkossakin asukkaita.
Oma suunnitteluhaasteensa sekä Lohjalla että
Sammatissa on lomarakentaminen: rantojen loma-

Näkymä Lohjansaarentieltä itään. Kuva LA.
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asutus, maatilojen muuttuminen kaupunkilaisten
kesänviettopaikoiksi sekä ympärivuotisen asumisen
lisääntyminen kesämökeillä.
Lohjan ja Sammatin maisemalliset arvot ovat
huomattavat. Maankäytön paineiden kasvaessa
ja uuden rakentamisen sijoittamisessa, viljeltyjen
kulttuurimaisemien ja kylämiljöiden säilymistä
on tärkeää vaalia. Näin turvataan sekä Lohjan että
Sammatin perinteisen kulttuurivetovoiman säilyminen.
Toinen hajarakentamisessa huomioitava asia on
luonnonarvojen ja -maisemien monimuotoisuuden
vaaliminen.
Kullakin maiseman osa-alueella tulee hajarakentamisessa ottaa huomioon kunkin alueen perinteinen
rakentamisvyöhyke, joka vaihtelee maiseman
paikallisista ominaispiirteistä johtuen. Samalla voidaan
ottaa huomioon sellaisia asioita kuten suuret tontit
suurimittakaavaisempaan maisemaan jne.

Voimakkaat maa-ainesten entiset ja nykyiset ottopaikat
ovat muuttaneet paikallisia olosuhteita. Tärkeää
on arvioida kunkin ottoalueen sietokyky erikseen.
Ympäristövauriot Lohjan ja Sammatin keskeisillä
alueilla heikentävät ympäristön laatua selvästi
yhteisvaikutuksessa muun suunnittelemattoman
kehityksen kanssa.
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Runsas loma- ja haja-asutus rakentaminen kuormittaa
myös vesistöjä. Erityisesti pienillä ja herkillä valumaalueilla tulee kiinnittää huomiota vesistöjen tilaan
ja mahdollisten jätevesien käsittelyyn maankäyttöä
suunniteltaessa (kts. 7.2 Sammatin vesisuhteet,
Hulevedet).

Lohjalla ja erityisesti Sammatissa on kallioperän
jyrkkäpiirteisyyden vuoksi runsaasti hyvin kaltevia
ja suuria suhteellisia korkeuseroja. Maiseman
ja luonnonolojen kannalta jyrkimmille rinteille
(kaltevuus > 25%) ei ole suositeltavaa rakentaa. Sillä on
lisäkustannuksien ja maisemakuvan lisäksi vaikutuksia
kasvillisuuteen ja vesisuhteisiin.
Maaperän kannalta on tärkeää huomioida sille
suunnattu käyttö. Maiseman ääritasot ja niiden maalajit
on maiseman herkimpiä osia. Rantojen hienorakeisten
maalajien ja elinympäristöjen monimuotoisuuden
kohdalla raskasta rakentamista ja liikkumisen ohjausta
tulisi välttää. Myös kallioisten alueiden kasvillisuus
kestää heikosti kulutusta. Salpausselän alueet tulisi
erityisesti huomioida pohjavesialueina.

Näkymä Lohjansaarentieltä Hermalanlahdelle päin. Kuva LA.

Loma-asutus muokkaa voimakkaimmin Sammatin maisemaa tällä hetkellä ja tulee
olla tulevaisuudessa entistä hallitumpaa. Kuva AL.
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