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1   Johdanto

Maaseudun kulttuuriympäristö koostuu monesta osasesta. Siihen kuuluvat maatalouden 
muovaamat maisemat, rakennukset ja rakenteet, muinaismuistot sekä perinnemaisemat. Vanha-
kantaisen karjatalouden muovaamat perinnemaisemien luontotyypit – kedot, niityt, hakamaat 
ja metsälaitumet – ovat monimuotoisimpia luontoympäristöjämme. Näiden perinnebiotooppien 
lajirikkaus perustuu jatkuvaan hoitoon, laidunnukseen tai niittoon. Laidunnus säilyttää maise-
mat avoimina ja on hyödyksi monenlaisille luontotyypeille. 

Mahdollisuutena maisema, MAMA, on ylimaakunnallinen hanke, minkä tavoitteena on sekä 
turvata että edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon bio-
logisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Hankkeella halutaan 
lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomistajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yri-
tyksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta maaseudulla. 
Hankkeessa kehitetään uusia, innovatiivisia toimintatapoja ja keinoja maatalousalueiden luon-
non monimuotoisuuden ja maiseman hoidossa. Hankkeessa pyritään hyödyntämään ja edelleen 
kehittämään maatalousympäristön hoitamiseksi ja hyödyntämiseksi jo tehtyjä toimenpiteitä 
sekä luotuja kulttuurimatkailureittejä ja verkostoja. Hankkeessa kohdennetaan toimenpiteitä 
arvotetuille alueille, etenkin arvokkaille perinnebiotoopeille, maisema-alueille ja Natura 2000 
-verkoston kohteille. Hankkeen toimenpiteiden avulla tuetaan maaseutuyrittäjyyttä, etenkin 
matkailu-, maisemanhoito- ja maatalousyrittäjyyttä sekä maaseudun urakointia. Hankkeella 
luodaan uusia maisemanhoitoverkostoja, yhdistetään kohteita ja tekijöitä toisiinsa. Hankkeen 
avulla etsitään yrittäjille sopivia hoitokohteita ja yhteistyökumppaneita. Hankkeessa keskity-
tään seuraaviin avainteemoihin: 1) Inventoitujen maisema-alueiden jatkokehittäminen, 2) Ole-
massa olevien maisema- ja kulttuuriympäristöreitistöjen ja -verkostojen kehittäminen, tuotteis-
taminen, markkinointi ja koordinointi, 3) Hoidon järjestäminen entisillä ja uusilla keinoilla 4) 
Oppia ja hyviä käytäntöjä kulttuuriympäristön tuotteistamisesta ja hyödyntämisestä Ruotsissa 
- erityisesti teemalla maisemanhoito ja matkailu muinaisjäännösalueilla. Hankkeen hakijana 
ja hallinnoijana toimii ProAgria Etelä-Savo, MKN Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina 
ProAgria Keski-Suomi, MKN Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen Elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Toteuttamisaika on 1.2.2013–28.2.2015
. 
MAMA -hankkeessa laaditaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäville maisema-
alueille käytännönläheisiä maisemanhoitosuunnitelmia. Sulkavan Kuhajärven viljelyalueiden 
maisemanhoitosuunnitelma on yksi niistä. Suunnitelman on laatinut FM maisemasuunnitte-
lija Leena Lahdenvesi-Korhonen MKN Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Etelä-Savosta. Työhön 
on osallistunut rakennusperinnön osalta rakennuskonservaattori, rakennusarkkitehti Maria 
Luostarinen Etelä-Savon rakennusperintöyhdistyksestä. Suunnittelutyöhön ovat lisäksi vaikut-
taneet lukuisat eri tahot, erityiskiitos kuuluu alueen asukkaille ja maanomistajille yhteistyöstä 
suunnittelutyön aikana.

Suunnitelma on saanut nimensä alueen maisemaa osuvasti kuvaavasta, Irja Eerikäisen sanoitta-
masta alueen kotiseutulaulusta Kotiseudulle.
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2   Suunnittelualue

Kuhajärven viljelymaisemat kuuluvat maisemamaakunta ja -seutujaon mukaan Itäiseen Järvi-Suomeen 
ja Suur-Saimaan seutuun. Maiseman perusrakenne muodostuu luode-kaakko-suuntautuneista drum-
liinikentistä. Kentän painanteissa kulkevat vesistöt niin ikään voimakkaasti luode-kaakko-suuntai-
sesti. Pieniä suopainanteita ja lampia on maisemarakenteessa mosaiikkimaisesti ja runsaasti. Myös ne 
noudattavat luode-kaakko-suuntaa. Alue on maisemakuvaltaan vaihtelevaa. Paikoin avautuvat avarat 
viljelymaisemat tai hienot järvinäkymät, paikoin maisemat peittyvät tiheiden männiköiden taakse. 
Maisema-alue on laaja eikä sitä voi kokea yhdellä silmäyksellä. Maisematilat avautuvat ja löytyvät toi-
nen toisensa jälkeen. 

Viljelykset ja kylät on raivattu poikkeuksellisesti myös moreeniharjanteiden pohjois- ja itäsivuille. 
Avoimia viljelyalueita ja kyliä kehystävät varttuneet kuusivaltaiset tuoreet kankaat. Karumpia männi-
köitäkin tavataan runsaasti. Viljelysten läheiset reunavyöhykkeet ovat yleensä lehtipuuvaltaisia.  Tila-
keskukset sijaitsevat peltojensa keskellä ja ne muodostavat löyhiä ryhmäkyliä tai nauhoja kyläteiden 
tai vesistöjen läheisyyteen. Laajimmin maisema avautuu Väätälänmäeltä. Näkymä avautuu pitkälle 
pohjoiseen ja itään yli talojen, peltojen, järvien ja metsien. Kammolassa on vaihtelevaa maalaismaise-
maa. Partalan entinen kuninkaankartano, joka sijaitsee loivarinteisessä niemessä, laajojen peltoaukei-
den keskellä, muodostaa huomiota herättävän maiseman. Suunnittelualueeseen liitettiin myös lähei-
set Harakkamäen ja Aumamäen maisema-alueet. 

Suunnittelutyön aikana 
järjestettiin rakennuspe-
rintötapahtuma Partalan, 
Kammolan, Aumamäen, 
Väätälänmäen ja Harak-
kamäen alueilla. Tapah-
tumasta kappaleessa 6. 
(Kuva: Saara Ryhänen).
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Kylät ovat harvaan asuttuja, pieniä mäkikyliä, hyvin hoidettuja ja ne sulautuvat viljelymaisemaan har-
moniseksi kokonaisuudeksi. Kyliä luonnehtivat kumpuilevat, pienten, kivisten peltotilkkujen mosa-
iikkimaiseksi kuvioimat rinneviljelykset ja monin paikoin perinteinen rakennuskanta. Kylämaisemia 
korostaa rakennusten sijainti luonnonympäristössä, laidunnettujen ja viljeltyjen alueiden ympäröimä-
nä.

Tiloille johtaa usein puukujia (koivuja, pihlajia). Myös rannoilla on säntillisiä koivuvietteitä. Varttu-
neet pihapuut: kuuset, koivut ja jalot lehtipuut kohoavat kylämaisemassa. Muutoin pihapiirien kas-
villisuus ei ole runsasta. Peltokuvioiden reunoissa ja myös tiloille vievillä kujilla on vielä kujapuiden 
lomassa ladottuja kiviaitoja. Pelloilla on usein yksittäisiä kivisiä saarekkeita, puu tai muutamia puita. 
Pihapiirit ovat avoimia, joissakin pihoissa on säilynyt paljon myös vanhempia rakennuksia.

Alueelta tunnetaan useita kivikautisia asuinpaikkoja sekä rakennetun kulttuuriympäristön arvokoh-
teita. Tiittala on entinen ratsutila, joka on rakennettu 1830-luvulla C. L. Engelin laatiman suunni-
telman mukaan. Kammolassa arvokkaita rakennuskohteita ovat Uotilan klassistinen päärakennus ja 
aitat sekä Kammolan vuonna 1901 rakennettu kansakoulu. Kuhakoski on vanhaa teollisuusmiljöötä, 
jonka kaksiraaminen saha perustettiin vuonna 1778. Sahasta ovat nykyisin jäljellä rauniot ja joukko 
sahayhdyskuntaan kuuluneita hirsi- ja lautarakennuksia. Viereisen kosken yli johtaa vanha hirsiarkku-
silta. Tienvarsimaisemassa huomiota kiinnittäviä vanhoja maatiloja ovat muun muassa Kuuspelto ja 
Hasula. Partala on 1600-luvulla perustettu entinen kuninkaankartano, jonka rakennukset pääraken-
nusta lukuun ottamatta uusittiin palon jälkeen vuonna 1935.

Alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava (4.10.2010). Alue on maakuntakaavan ma-alue. Osit-
tain suunnittelualuetta koskettaa myös Kirkonkylän osayleiskaava (12.04.1994), Kirkonkylän raken-
nuskaava (asemakaava) (13.9.2006), ensimmäinen asemakaava vahvistettiin Lääninhallituksessa vuon-
na 1945. Suunnittelualuetta koskettaa myös Kuhajärven rantakaava (09.01.1998).

Valtioneuvosto on maakäyttö- ja rakennuslain (MRL) 22 pykälään perustuen 30.11.200 päättänyt valta-
kunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Päätöksen (1.3.2009) alueidenkäyttötavoitteiden kulttuuri- ja 
luonnonperintöä koskevien erityistavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valta-
kunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristön ja luonnonperinnön arvot säilyvät. Viranomaisten laa-
timat valtakunnalliset inventoinnit otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina. 

Valtioneuvosto teki 5.1.1995 periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ja 
maisemanhoidon kehittämisestä. Suunnittelualueesta merkittävä osa kuuluu Kuhakoski-Kammola-
Väätälänmäki-Kirkonkylä aluekokonaisuuteen, mikä on määritetty valtakunnallisesti arvokkaana 
maisema-alueena. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi suoritettiin 
Etelä-Savossa vuosina 2011-20131, jossa kyseiselle maisema-alueelle on ehdotettu pieniä rajausmuutok-
sia.  Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä läpikäytiin 
myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Sulkavan Harakkamäki ja Aumamäki kuuluivat 
näihin inventoitaviin alueisiin. Valtioneuvosto tehnee päätöksen uusiksi valtakunnallisesti arvokkaik-
si maisema-alueiksi vuoden 2015 aikana. 

Museoviraston päivittämä valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen ympäristöjen inventointi 
(RKY) on valtioneuvoston päätöksellä otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön 

1 Lahdenvesi-Korhonen 2013
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osalta 1.1.2010 alkaen. Sulkavan kirkonkylästä on valittu kohteiksi kaksi itsenäistä aluekokonaisuutta. 
Suunnittelualueesta Tiittalan ympäristö on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. 

Alue on edustava kokonaisuus savolaista mäkiasutusta. Alueen lukuisat kivikautiset asuinpaikat ker-
tovat hyvin pitkästä asutushistoriasta.

Suunnittelualue.

2.1 Luonnon ympäristö

Kallio- ja maaperä
Seudulla alueen kallioperälle luonteenomaista on rikkonaisuus. Suurin osa alueen kallioperästä on 
irtaimen maa-aineksen peittämää, mutta kalliopaljastumat ovat hyvin yleisiä. Yleisimpiä kivilajeista 
ovat graniitti, kiillegneissi ja suonigneissi. Liuskeisuuden suunnissa on runsaasti vaihtelua. Maaperä 
on seudulla yleisemmin moreenia. Yleensä moreeni noudattelee ohuena kerroksena kallioperän pin-
nan muotoja. Kylät asettuvat luode-kaakkosuuntaisille drumliineille. Hienorakenteisia kerrostumia 
on yleensä vähän. 
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Harakkamäen drumliiniparvi (MOR-Y06-087) on valtakunnallisesti arvokas moreenimuodostuma.

Vesistöt
Alue kuuluu Vuoksen päävesistöalueeseen [1. jako Suur-Saimaan alue, 2. jako Pihlajaveden - Kokon-
selän alue sekä  Kyrsyänjärven - Tuusjärven valuma-alue, 3. jako Pihlajaveden alue sekä Kuhajärven 
alue, Hirmujoen alue, Kyrsyäjoen alue ]. Kuhajärvi ja Alanne ovat alueen suurimmat vedet. Uitonvirta 
sijaitsee Kuhajärven ja Alanteen välisessä luode-kaakko -suuntaisessa kallioperän ruhjevyöhykkeessä. 
Kuhajärvi on melko kirkasvetinen ja on tyypiltään lähinnä runsashumuksinen.  Kuhakoski maisema-
alueen pohjoisissa osissa liittää yhteen Lohnanjärven Kuhajärveen. Alueella on myös paljon maisema-
kuvallisesti tärkeitä pieniä vesistöjä, myös suopainanteita ja notkelmia.
 

2 Kersalo, Juha & Pentti Pirinen 2009.

Ilmasto
Etelä-Savon maakunta kuuluu ko-
konaisuudessaan eteläboreaaliseen 
ilmastovyöhykkeeseen. Kasvien 
menestymisvyöhykkeistä suurin 
osa maakunnasta kuuluu III-vyö-
hykkeeseen. Suomen vesistöisim-
män maakunnan ilmastolle jär-
vien vaikutus niin lämpötiloihin 
kuin sateisiin on huomattava2. 

Kasvillisuus
Avoimia viljelyalueita ja kyliä ke-
hystävät pääosin varttuneet kuusi-
valtaiset tuoreet kankaat. Moreeni-
mailla tyypillisiä karumpiakin 
männiköitä tavataan. Peltojen 
läheiset alueet ja ranta-alueet ovat 
lehtipuuvaltaisia ja hyvin tuoreita. 
Alueen metsissä on havaittavissa 
vanhoille kaskimetsille tyypillisiä 
piirteitä.
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Yksittäisiä jalavia 
Tiittalan rantamet-
sässä.

2.1.1 Luonnon erityiskohteet

Liito-orava
Liito-oravan (Pteromys volans) luontaisia elinympäristöjä ovat varttuneet kuusivaltaiset sekametsät, 
joissa kasvaa järeitä haapoja sekä leppää ja koivua. Haapa on tärkeä pesä- ja ravintopuuna. Liito-ora-
vametsissä on tyypillisesti eri-ikäistä puustoa ja useita eri latvuskerroksia. Elinalueet ovat usein kal-
lioiden juurilla, rinteissä ja pienvesistöjen varsilla. Myös rauhalliset suuripuiset puistot ja puutarhat 
kelpaavat, mikäli kolopuita on tarjolla. Liito-oravat pystyvät käyttämään nuoria metsiä, siemenpuu-
asentoon hakattuja ja varttuneita taimikoita ruokailuun ja liikkumiseen kuusimetsiköstä toiseen3.

Liito-orava pesii useimmiten käpytikan tai muiden tikkojen tekemässä kolossa (useimmiten haavas-
sa) sekä vanhoissa oravan tai rastaan tekemissä risupesissä kuusessa. Vaihtopesiä on käytössä useita, 
yleensä 3-8 kappaletta. Vuodessa syntyy 1-2 poikuetta. Ensimmäinen poikue syntyy huhti-toukokuun 
vaihteessa. Loppukesällä poikaset ovat jo emonsa näköisiä ja lähes samankokoisia. Toinen poikue syn-
tyy kesäkuulla. Yleensä pesueessa on kaksi tai kolme poikasta, harvoin neljä tai vain yksi. Liito-orava 
elää noin 3-5 -vuotiaaksi4.

Aikuiset liito-oravat ovat paikkauskollisia ja elävät samassa metsässä vuosia. Aikuisen naaraan elinpii-
ri on kooltaan yleensä 4-10 ha, keskimäärin 8 ha. Naaras liikkuu säännöllisesti pesä- ja ruokailupaik-
kojen välillä ja voi oleskella suppealla alueella, jopa samassa pesäkolossa, useita vuosia. Koiraan elinpii-
ri on useita kymmeniä hehtaareja, keskimäärin noin 60 ha. Koiraat liikkuvat melko vapaasti naaraan 
valtaamalla alueella sekä eri naaraiden elinpiirien välillä. Syksyllä ja talvella nuoret liito-oravat etsivät 
itselleen uuden sopivan elinalueen, joka voi sijaita jopa useiden kilometrien päässä synnyinpaikasta5.

Liito-oravan elinalue, pinta-ala: 2,0 ha, sijaitsee Uitonvirran pohjoisrannalla Nälänkosken kohdalla. 
Jyrkähkö rantaan viettävä rinnemetsä on itäosasta puustoltaan uudistuskypsää kuusikangasta, pai-
koin kuusilehtoa. Vallitsevan latvuskerroksen pääpuulaji on kuusi, seassa kasvaa koivua ja kilpikaar-

3 FCG 2011

4 FCG 2011

5 FCG 2011
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naisia ylispuumäntyjä. Alikasvoksen muodostavat kuusi, tuomi ja pihlaja. Elinalueen länsiosaan puus-
to nuorentuu ja männyn osuus lisääntyy6.

Muita kohteen luontoarvoja ovat harmaaleppälehdot pohjoisosassa teiden rajaamassa kulmauksessa 
sekä mökkitien länsipuolella. Pääosin lehdot ovat saniaistyypin (FT) kosteita lehtipuulehtoja. Elinalu-
een itäosassa on käenkaalioravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta kuusilehtoa. Rehevät lehtolaikut ovat 
metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä (MetsäL 10 §). Suomen luontotyyppien uhanalaisuusluoki-
tuksessa7 tuoreet keskiravinteiset lehdot on luokitettu vaarantuneeksi (VU) ja keskiravinteiset kosteat 
lehdot silmälläpidettäväksi (NT) luontotyypiksi7.

Linnusto
Linnustosta alueella on tehty havaintoja ainakin 45 seudulla pesivästä lajista, näitä ovat mm. sinisuo-
haukka, sääksi, tuulihaukka, nuolihaukka, töyhtöhyyppä, lehtokurppa, kalatiira, kesykyyhky, pikku-
lepinkäinen, isolepinkäinen.

Kangasvuokko

6 FCG 2011

7 FCG 2011

8 FCG 2011

Rauhoitettu kangasvuokko esiintyy monin paikoin suunnittelualueella.

Kangasvuokko (Pulsatilla vernalis) on leinikkikasvien heimoon kuuluva monivuotinen kasvi, joka 
kukkii toukokuussa. Tyypillisiä kasvupaikkoja ovat kuivat, valoisat harjunrinnemänniköt sekä hiek-
kaiset kanerva- ja puolukkakankaat. Usein se kasvaa myös teiden hiekkaisilla pientareilla sekä polku-
jen reunoilla, joissa sammalkerros on rikkoutunut. Kangasvuokko on endeeminen eli kotoperäinen 
laji Euroopan alueella. Kangasvuokon levinneisyysalue keskittyy Kaakkois-Suomeen Salpausselkien ja 
Etelä-Savon alueelle. Yksittäisiä esiintymiä on Uudenmaan pohjoisosista Pohjois-Savon ja Pohjois-Kar-
jalan eteläosiin. Kangasvuokko on valtakunnallisesti uhanalainen, vaarantunut (VU) laji. Erityisesti 
laji on taantunut levinneisyysalueensa reuna-alueilla. Laji on Suomessa rauhoitettu8. 
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2.2 Kulttuuriympäristö

Ihmisten vaikutusaika Etelä-Savossa on ollut vain murto osa siitä ajasta minä luonnonpiirteet ovat ke-
hittyneet. Vanhimpia jälkiä ovat kulkijoiden jättämät esineet ja jäänteet asumisesta.  Ihmisen toimin-
nan jälkiä on Etelä-Savon maisemassa noin 8 000 vuoden ajalta. Pysyvää asutusta alkoi muodostua 
800 eKr, mutta varsinaisesti kyliä alkoi muodostua 1400-luvulla peltoviljelyn myötä. 

2.2.1 Muinaisjäännökset

Alueella on hyvin pitkä ja tunnettu kulttuurihistoria. Museoviraston muinaisjäännösrekisterissä on 
useita suunnittelualueen kohteita. Linnanniemen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Lohnanjärven 
pohjoisrannalla olevan Tervakankaan alueella, Linnanniemen kärjestä noin 400 m koilliseen. Alueella 
on noin 83 metrin korkeudella rantaterassi, jonka päällä on selvä, noin 7 metriä halkaisijaltaan oleva 
asumuspainanne. Sen kohdalle tehdystä koekuopasta on tullut esille saviastian paloja, palanutta luuta 
ja kvartsi-iskoksia. Hiidenvuorella on tehty irtolöytöjä. Kvartsi-iskosten löytöpaikka sijaitsee Loh-
nanjärven pohjoispuolella, Hiidenvuoren eteläpuolella, Tervakankaan poikki kulkevan tien pinnassa, 
kahdessa kohdassa. Kvartsilöytöjä ei ole otettu talteen. Tien eteläpuoli vaikuttaa potentiaaliselta ki-
vikautisen asuinpaikan kannalta. Raaskanlahden kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Kuhajärven 
eteläpuolella, Raaskanlahden ja Savonlinnaan johtavan maantien 435 välissä. Paikalta on löytynyt ke-
ramiikan paloja kahdesta eri paikasta, joten kyseessä on luultavasti laaja asuinpaikka. Pieksunjärven 
kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Pieksunjärven pohjoisrannalla, maantien varressa, kilometripyl-
vään 37/41 luona. Alue on hiekkakangasta, maantie leikkaa aluetta. Asuinpaikan arvioitu laajuus on 
100 x 150 m2. Paikalta on löytynyt asbestikeramiikkaa. 

Myllykankaan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Uitonvirran eteläpuolella kulkevan maantien varressa, 
tienmutkan vaiheilla Myllykankaan pohjoislaidassa, 
mäntyä kasvavalla kankaalla. Asuinpaikka-alueen hal-
ki kulkee maantie. Asuinpaikkalöydöt ovat tulleet esil-
le tienleikkauksesta noin 300 m:n matkalta. 

Kapakkamäen kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Uitonvirran pohjoispuolella, hautausmaan kaakkois-
kulman alueella sekä hautausmaan ja maantien välillä. 
Asuinpaikka-alue on hiekkaisella mäellä, vanhan sora-
kuopan reunamilla.

Puhakaisen kivikautinen asuinpaikka on sijainnut 
Uitonvirran suun eteläpuolella, rannasta noin 100 m, 
tien varressa. Asuinpaikka-alue on tonttialuetta, van-
haa hiekkakuoppaa. Saviastian pala on löytynyt peru-
namaasta, mutta se lienee kulkeutunut paikalle muu-
alta.  Vuoden 2010 inventoinnissa havaittiin, että alue 
on tiheään rakennettua omakotitaloaluetta. Mahdolli-
sesta asuinpaikasta on tuskin mitään jäljellä.9

9 nba.fi > kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Sulkava
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Harmajakankaan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee maantien varressa olevan hiekkakuoppa-alu-
een etelä- ja lounaispuolella. Maasto on mäntyä kasvavaa hiekkakangasta. Löytöjä on tullut esille a) 
vanhan ampumaradan patterin luota, b) edellisestä 50 m pohjoiseen polun kohdalta, c) pienen hiek-
kakuopan luota. Uittovirransuun kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Sulkavan kirkonkylästä itään 
vievän maantien 435 ja Alanteen välissä, pellon pohjoisreunassa olevan pienen metsäsaarekkeen poh-
jois- ja itäpuolella, pellolla. Pappilan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Alanteen järven pohjoisran-
nalla, pienen taimistona olevan pellon eteläpäässä, hiekkamaalla10.

2.2.2 Asutuksen, maatalouden ja alueen teollisuuden historiaa

Asutus oli vakiintunut Uitonvirran ympäristöön jo keskiajalla. Sulkavan historian mukaan nykyisen 
Sulkavan alueella vedenkoskemattomat multavat mäet ja muut viljavimmat alueet oli ehditty asut-
taa jo ennen 1200-luvun päättymistä. Vanhimpien kirjallisten lähteiden mukaan nykyisen Tiittalan 
paikan vanha nimi on ainakin vielä 1600-luvulle asti ollut Sulkavaisen mäki. Sulkavaisten suku oli 
hävinnyt jo ennen ensimmäistä 1540-luvulla laadittua maakirjaa ja Tiittasten isännyyttä, mutta talon 
nimessä ja kirkonkylän seudun paikannimistössä vanhan asukkaan nimi säilyi pitkään, mm. Mylly-
lampi on ollut Sulkavaisen järvi, Alanne Sulkavanselkä, Tiittalankoski Sulkavankoski ja Uitonvirta 
Sulkavansalmi11.

Olavinlinnasta tuli Viipurin linnaläänistä erotetun Savon hallinnollinen keskus 1530-luvulla. Vouti-
kuntajärjestelmä uudistui vuosisadan kuluessa ja hajautti hallintoa sitä varten perustettuihin hallin-
topitäjiin. Sulkavan seutu oli Idänlahden neljänneskuntaa, joka kuului Säämingin hallintopitäjään. 
Sääminki oli perustettu Viipurin linnaläänikaudella, ehkä jo 1510-luvulla. Sulkavan seutu oli aina 
1630-luvun alkuun saakka myös osa Säämingin kirkkopitäjää, sen Iitlahti-niminen kappeli, jossa asia-
kirjojen mukaan oli kappelikirkko jo Iitlahden neljänneskunnan aikana. Sulkavan kappeli itsenäistyi 
noin vuonna 1630 omaksi seurakunnakseen ja Sulkavan kirkkopitäjäksi. Sulkavan historiassa on vuo-
den 1645 maakirjakarttaa tulkittu siten, että kappeliajan kirkko olisi sijainnut nykyisestä kirkkomaas-
ta luoteeseen eli suunnilleen 1890-luvulla perustetun hautausmaan portin paikkeilla12.

Itsenäisen Sulkavan seurakunnan aikana rakennetut kolme 
kirkkoa ovat sijainneet nykyisellä kirkkomaalla. Kirkkoon 
hautaaminen loppui 1820-luvun alussa eikä hautauksia tehty 
nykyiseen 1822 valmistuneeseen kirkkoon. Kirkon ympärillä 
olevaan kirkkotarhaan tiedetään haudatun aina 1650-luvulta 
lähtien. Kirkkotarhaa laajennettiin 1700-luvun jälkipuolella. 

Kirkkoherran virkatalo muodostettiin kenraalikuvernöörin 
määräyksellä muutamasta Sulkavan kylässä sijaitsevasta auti-
otalosta (veroluokitus) ja rakennettiin Lokinniemeen. Kirkko-
herran avuksi palkattiin kappalainen heti 1640-luvun alusta, 
ja kappalaisen virkatalo muodostettiin vuosikymmenen lo-
pulla virran vastakkaiselle rannalle Tannisen suunnalle13.
  

 

10 nba.fi > kulttuuriympäristö rekisteriportaali, Juva

11 Ahola 2010

12 Ahola 2010

13 Ahola 2010, Seppänen 1999
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Sulkava v. 1795, von Fieandt, O. E., de Carnall, F. E. Heikki Rantatupa, Historialliset kartat

Varhaisimmat Sulkavan, Hasulan ja Tannilan kylien taloja ja tiluksia koskevat kartat ovat vuodelta 
1645, laatijana maanmittari Lorenz Röös. Aineiston perusteella näiden kylien, kuten yleisesti muualla-
kin Sulkavalla, varhainen kiinteä asutus oli ryhmittynyt hajakyläksi, joissa talot sijaitsivat pääasiassa 
yksittäin tai korkeintaan kahden talon asumusryhminä. Sulkavan kylässä eli Kirkonkylässä oli 1640-
luvulla viisi maakirjataloa. Talot muodostivat omat toisistaan erilliset asumapaikat peltojen keskelle 
siten, että talonpoikaistalot sijaitsivat Sulkavansalmen eli Uitonvirran eteläpuolelle ja kirkkoherran 
virkatalo sekä Tiittala virran pohjoispuolelle14. 

Pelloiltaan suuri, mutta kuitenkin pappilaa pienempi oli Sulkavaisenmäki eli myöhempi Tiittala, jo-
hon 1600- luvulla liitettiin kaksi Hasulan kylään kuulunutta taloa Sulkavankosken koillispuolelta (tar-
koittaneen Kesämäeltä). Vuosisadan loppupuolella Tiittala oli ratsutilana sekä kihlakunnan tuomarin 
asuntona. Siviilivirkamiesten isännöimä kartano siirtyi 1800-luvun alussa aatelissuvulle ja upseerien 
hallintaan. Sulkavan kylään kuului 1640-luvulla Tiittalan lisäksi kolme muuta talonpoikaisomistuk-
sessa olevaa verotaloa: Olli Ollinpoika Kontiaisen talo, joka sijaitsi Parkonpellolla Harakkamäen (nyk. 
Myllykangas) paikkeilla, toinen oli Heikki ja Hannu Kontiaisen talo Tuonilammen suunnalla Venä-
jänaholla ja kolmas edellisten välillä, kapealla selänteellä, sijainnut talo, jota oli isännöinyt Mikko 
Kontiainen. Näiden talojen maista muodostui myöhemmin Mikkolan verotalo nro 3 ja vuonna 1723 
sotilasvirkataloksi muuttunut Harakkaharju (nyk. Harakkamäki)15. 

Kirkonkylään rajautuvassa Tannilassa kaksi taloa oli jakautunut kahtia ja talot jääneet vierekkäin. 
Kolmannesta kylän talosta sekä yhdestä Hasulan autiotalosta tuli vuonna 1648 kappalaisen virkatalo. 
Pian tämän jälkeen virkatalosta tuli oma Sipikummun kylä, myöhemmin Kumpu, joka sittemmin 
yhdistettiin Sulkavan kylään. Tannilan Kalmoniemeen (Toroppaniemi) perusti 1600-luvun lopulla 
säätyläisnimismies D. Löfberg16. 

14 Ahola 2010, Seppänen 1999

15 Seppänen 1999

16 Ahola 2010 
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Sulkavan kylässä isojakoa toimitettiin vuosina 1827, 1838 ja viimeksi pappiloiden osalta 1860. Tannilas-
sa ja Hasulassa toimitus saatiin päätökseen 1831. Sulkavan kylän kantataloiksi tulivat Tiittala nro 1, 
Linnaniemi nro 2, Mikkola nro 3, Harakkaharju l. kruunun virkatalo nro 4 ja Niemelä l. kirkkoherran 
virkatalo nro 5 sekä ennen yksinäistalokylän muodostanut Kumpu l. kappalaisen virkatalo nro 6. Tan-
nilan kylässä oli isonjaon jälkeen edelleen vain yksi kantatila. Hasulassa Paavola ja Salo muodostivat 
kantatilat17.

Sulkavalla torpparien määrä kasvoi tasaisesti 1700-luvun puolivälistä 1830-luvulle. Pian tämän jälkeen 
uusien talonpoikaistorppien perustamismahdollisuudet tyrehtyivät ja entistenkin määrä alkoi vähe-
tä. Säätyläisten torppien määrä pysyi kutakuinkin ennallaan. Näihin aikoihin Tiittalassa oli vajaa 
parikymmentä torppaa. Vuoden 1795 sotilaskarttaan merkityt torpat sijaitsivat Tiittalan, molempien 
pappiloiden, Harakkamäen ja Tannilan mailla. Vuokraviljelmät olivat hyvin tavallisia vielä viime vuo-
sisadan alussa, ja vuosien 1901-12 välillä torppien määrä vielä hetkellisesti lähti kasvuun. Talojen ja 
torppien lisäksi oli mäkitupia, joissa asui maatyöläisiä ja käsityöläisiä18.

Aumamäellä Ruottiset ovat olleet tilalla 1800-luvun alusta lähtien. Väätälänmäki on ollut Väätäisen 
suvun asuinpaikka. Väätälänmäen kylä eli entinen Väätälä muodostettiin vuonna 1645 Olli Väätäisen 
kuuden hehtaarin tiluksista.

Kammolan kylä on ollut asuttu vähintään 1640-luvulta asti, jolloin se erotettiin omaksi kyläkseen. 
Uotilan tila kuului Ruottisille vielä 1800-luvulla. Partalansaaresta Kammolaan asettunut laivanva-
rustaja-liikemies Juho Vihavainen osti tilan vuonna 1928. Hänen neljästä pojastaan kolme kuoli toises-
sa maailmansodassa, neljäs veljeksistä, Jussi Vihavainen, jäi isännäksi taloon. Hän kuitenkin luopui 
tilan pidosta ja muutti Helsinkiin, jolloin uudeksi isännäksi tuli Väätälänmäen Ukkolasta vävypoika 
Tuomo (Vilho) Kankkunen. Päärakennuksessa on aikanaan pidetty myös kauppaa19. 

  

17 Seppänen 1999

18 Ahola 2010, Seppänen 1999

19 Seppänen 1999

Uotilan tila Kammolassa 
1960-luvulla. 
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Sairalan tila on kuulunut 1860-luvulta lähtien Petterssoneille. Ensimmäinen isäntä oli ruotsinkieli-
nen maanviljelijä, kunnallispoliitikko ja Kuhakosken sahanhoitaja Simo Pettersson ja hänen jälkeensä 
isäntinä mm. August ja Augustin tyttäret Sofia sekä Eeva20.  

Partalan Rauhanhovi on entinen kuninkaankartano ja siviilivirkatalo joka perustettiin vuonna 1630, 
jolloin Kustaa II Adolf palkitsi sodassa kunnostautuneen Jöran Olfssonin luovuttamalla hänelle Par-
talan tiluksen. Olfsson aateloitiin Pistolekorsiksi vuonna 1745. 1800-luvulla isännäksi tuli lääninsih-
teeri ja kruununvouti Johan Meinander, mutta vuonna 1891 A. Anraen perilliset joutuivat myymään 
tilan metsäyhtiö Hackman Co:lle. Tilan koko oli tuolloin 2 900 hehtaaria. Sodan jälkeen tila pirstoon-
tui. Vuonna 1945 lohkottiin talouskeskus ja 120 ha maata Rantala -nimiseksi tilaksi Kaarlo Varoselle ja 
lisäksi muita palstoja siirtoväen asutustarkoituksiin. Tila erikoistui 1900-luvun puolivälissä juuresten 
viljelyyn ja tuotti mm. puolet Suomen sokerijuurikkaista20.   

Kuhakoskella on ollut toimintaa jo 1700-luvulta lähtien. Paul Meinander, Partalan isännän Johan 
Meinanderin poika rakennutti Kuhakoskelle Savon kuudennen vesisahan vuonna 1772. Saharakennus 
paloi lähes heti valmistuttuaan. Toiminnan huippu ajoittuu 1830-luvulle, mutta uusi nousu koettiin 
1870-luvulla, jolloin sahalla työskenteli yhteensä 11 henkilöä. Tällöin saha oli jo Hackman Co:n omis-
tuksessa. Saha jäi toimettomaksi vuoteen 1910 mennessä.  Sahaan kiinteästi liittynyt valttarin asunto, 
kartanorakennus, paloi 1980-luvulla21.    

Hasulan herraskartano oli 1800-luvulla pitäjän suurimman maanomistaja suvun Meinanderien omis-
tuksessa. 1800-luvun lopulla isäntänä oli mm. kunnallisvaikuttaja J. Mollerus. Tilakoko pieneni mer-
kittävästi 1910-luvulla, kun Oy Kaukas Ab osti tilasta lähes 800 hehtaaria21.  

Hasulan ja Kuhakosken välillä Kuuspelto on yksi alueen vauraista säätyläistaloista. 1800-luvun alussa 
se kuului vielä Meinandereille ja Hasulan tilaan. Talo jäi Meinandereille, vaikka Partalasta jouduttiin 
luopumaan vuonna 1848. Ensimmäinen isäntä oli majuri Bernt Johan ja hänen jälkeensä poikansa 
kapteeni Kurt Meinander. Päärakennus on Bernt Johanin ajoilta, 1850-luvulta. Vuonna 1921 tila siirtyi 
Vihavaisen suvulle. Tilan maita lahjoitettiin pika-asutukseen yli 100 hehtaaria21.  

Tiittalan kartanon mailla on asuttu jo 1400-luvulta lähtien, jolloin paikkaa kutsuttiin Sulkavais-
ten mäeksi. Tiittaset asettuivat mäelle jo 1500-luvulla. 1600-luvulla tila kasvoi lähes 1000 hehtaarin 
kokoiseksi ja sillä oli kykyä varustautua ratsutilaksi 1600-luvun lopulla. Ensimmäiset isännät olivat 
ratsumiehiä, vääpeli Andreas Skyring ja kapteeni Daniel Nyberg. Nybergin suku hallitsi tilaa myös 
1700-luvulla, mutta tällöin talo muuttunut sotilasvirkatalosta kruunun virkataloksi, jossa toimi mm. 
henkikirjoittaja ja käräjätuomari. 1800-luvulla talon omistajina olivat useat aatelissuvut, mutta Born 
ja Reiher -sukujen aikana talo sai kartanon leiman22. 

Harakkamäen isäntinä tiedetään 1800-luvulla olleen Savon jalkaväkirykmentin kuljettaja Nils Kristi-
an Carlquist ja alakapteeni Theodor Björksten. Talo on toiminut myös kauppana ja postitalona. Kaup-
piaita olivat mm. Timofej Tikanoff ja Meihael Tschusoff. Postitaloksi tila muuttui, kun Koikkalan 
myllyn entinen mylläri Abraham Lignell lunasti talon leski Hilda Maria Summaselta.  Päärakennus 
paloi ja se rakennettiin uudelleen vuonna 1895. Abraham nouti päivittäin postin Kallislahdesta Sulka-
valle, siksi talossa oli paljon hevosia. Tilaan lunastettiin valtion vuokramaita vielä 1950-luvulla. Paikka 
on edelleen Lignellin suvun omistuksessa. Venäjänahossa eli Lappalaisen torpan paikalla on asuttu 
1700-luvulta lähtien23. 

20 Seppänen 1999

21 Seppänen ja Soikkanen 2002

22 Huttunen

23 Lignell
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2.2.3 Inventoidut perinnebiotoopit

Kesämäen metsälaidun (P) ja pieni keto sijaitsevat Savonlinna-Juva-tien vieressä Kesämäen talon länsi-
puolella. Metsälaidun on paikoin melko jyrkässä lounaaseen viettävässä rinteessä. Pohjoisosa on kum-
puilevaa ja kallioista puolukkatyypin mänty-kuusikangasta, jossa laiduntavien lehmien kulutuksen 
jäljet ovat selvimmin näkyvissä. Eteläosa on tuoretta harmaaleppävaltaista metsälaidunta. Seassa kas-
vaa jonkin verran koivua. Leppää on paikoin hakattu metsäkuvan avartamiseksi. Kenttäkerroksen la-
jisto on pääosin kangasmetsän lajistoa, mutta paikalla kasvaa myös laidunnuksesta kertovia niitty- ja 
ketolajeja. Vallitsevat lajit ovat metsälauha, ahomansikka ja metsäkastikka. Metsälaitumella on myös 
ketokuvio voimalinjan takia raivatulla auringonpaisteelle alttiina olevalla osalla metsän koillispuolel-
la. Sillä kasvavat mm. nurmirölli, huopakeltano, niittyhumala, kevätleinikki ja valkoapila.

Mäkelän koivuhaka (P-) Kammolassa on kapea, luode-kaakko-suunnassa kulkeva rehevä aiemmin 
hiehojen laiduntama haka Mäkelän tilan rakennusten lounaispuolella. Siellä täällä on kivikasoja an-
tamassa vaihtelua tasaiseen maastoon. Nuoren hieskoivikon rehevässä ja korkeakasvuisessa kenttä-
kerroksessa valtalajeja ovat nurmilauha, mesiangervo, metsäkorte ja lehtokorte. Mielenkiintoisia lajeja 
ovat alueelta löytyvät käenkukka ja pukinparta.

Rajalan tilan läheisyydessä, 
Väätälänmäellä, sijaitsee tilan 
lehmähaka (P-). Haka on pieni 
ja vaatimaton erittäin harva-
puustoinen kuusi-mäntyhaka 
talorakennuksen lounaispuo-
lella pienellä mäennyppylällä 
ja etelään viettävällä loivalla 
rinteellä. Vajaa puolet alueesta 
on entistä peltoa. Tuoretta hei-
näistä kenttäkerrosta vallitse-
vat nurmirölli, ahosuolaheinä, 
voikukka ja niittynurmikka.

Mäkelän koivuhaka Kammolassa.

Rajalan lehmähaka Väätälänmäellä.



18      Sulkavan Kuhajärven viljelyalueiden maisemanhoitosuunnitelma

3  Suunnittelumenetelmät- ja aineisto

Suunnittelun aloittamisesta sovittiin yhdessä alueen asukkaiden kanssa yleisötilaisuudessa huhti-
kuussa 2014. Sulkavanlehti kirjoitti suunnittelun aloittamisesta. Yleisötilaisuudessa esiteltiin Sulka-
van arvokkaita maisema-alueita sekä pidettiin rakennusinfoa. Lokakuussa 2014 järjestettiin Partalan, 
Kammolan, Aumamäen, Väätälänmäen ja Harakkamäen yhteinen rakennusperintökävely. Helmikuus-
sa 2015 järjestettiin suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuus.

Maastokäynnit ovat olleet oleellisia maisemakuvan hahmottamisen ja alueen nykytilanteen arvioin-
nin kannalta. Vaikka näkemys on subjektiivinen ja suunnittelijan omaan kokemukseen nojaava, aut-
taa maastokäynti tunnistamaan maiseman esteettisiä ominaisuuksia sekä toiminnallisia piirteitä. 
Maastokäynnillä voidaan täydentää ja täsmentää ennalta selvitettyjä tietoja. Maastoaineistoa kerättiin 
toukokuusta 2014 aina marraskuun 2014 loppuun saakka. Suunnittelijoiden lisäksi maastokäynneillä 
on ollut mukana paikallisia asukkaita ja maanomistajia. Suunnittelu on viljelijöille, maanomistajille 
ja yhdistyksille vapaaehtoista ja ilmaista. 

Suunnittelun tausta-aineisto muodostuu olemassa olevista suunnitelmista, kaava-aineistoista, mai-
semaa ja luontoa koskevista selvityksistä ja inventoinneista sekä julkaisuista, muinaisjäännösrekiste-
ristä, kirjallisuudesta sekä maastotöiden yhteydessä kerätystä valokuva-aineistoista sekä yksittäisten 
maanomistajien ja asukkaiden antamista tiedoista. Suunnittelussa on hyödynnetty myös Etelä-Savon 
maakuntaliiton paikkatieto-aineistoa sekä valtionhallinnon avoimia paikkatietoaineistoja. 
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4  alueen maiseman haasteet ja mahdollisuudet

1)   Suunnittelussa mahdollisuutena sekä myös maisemallisena uhkana voidaan pitää alueen monien 
rakennushistoriallisten ja myös maisemallisesti arvokkaiden kohteiden ympärivuotisen käytön vähe-
nemistä ja joidenkin talous- ja vanhojen karjarakennusten nykyisen käyttötarkoituksen puuttumista. 
Pitempään käyttämättömät kiinteistöt ovat vailla ylläpitoa vaarassa nopeastikin muuttua huonokun-
toisiksi.  

Monet kohteista sijaitsevat maisemallisesti keskeisillä alueilla. Lyhyemmän aikaa tyhjillään olevat 
kiinteistöt olisivat vielä kunnostettavissa. Rakennukset ja tilat tarjoaisivat mahdollisuuden korjaus-
taitoisille asukkaille ja upean asuinpaikan monille.  
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Avoin peltomaisema Partalassa.

Avoin peltomaisema Aumamäellä. 

2)   Alueen maiseman keskiön ja suuren maisemallisen arvon muodostavat laajat peltomaisemat suuri-
ne korkeuseroineen ja peltolohkoja halkovineen pensas ja kivi vietteineen. Alueen maankäytön ohjauk-
sessa yhtenäisten peltoalueiden maisemallinen merkitys olisi hyvä ottaa huomioon ja peltojen avoime-
na säilymistä olisi hyvä pitää tärkeänä. 
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Komealupiini ja kurtturuusu valtaavat tienvarsia. 

3)   Vieraslajit ovat selkeä uhka luonnonmonimuotoisuudelle ja maisemalle. Suunnittelualueella on 
viime vuosina voimakkaasti lisääntynyt komealupiini, mutta alueella tavataan lisääntyvissä määrin 
myös mm. jättipalsamia ja kurtturuusua.  Ongelmaan olisi syytä tarttua ajoissa.
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5   maisemanhoitosuositukset

5.1. Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja edistäminen viljelymaisemassa liittyy pitkän ajan kulu-
essa kehittyneiden, peltoympäristöstä ja sen perinteisistä maankäyttötavoista riippuvaisten eliölajien 
suojeluun. Niiden suosimisella edistetään maaseudun ympäristön kiinnostavuutta ja houkuttavuutta 
retkeily- ja matkailukohteena. Monipuolinen ympäristö ja sen rikas lajisto rikastaa myös asukkaiden 
jokapäiväistä elämää.

Luonnon monimuotoisuutta on kolmenlaista; erilaisten elinympäristöjen kirjoa (ne voivat olla toi-
sinaan hyvinkin pienialaisia), eri lajien määrällistä rikkautta sekä kolmantena saman lajin sisäistä 
geneettistä vaihtelua. Elinympäristöjen säilyttäminen ja oikea hoitaminen on hyvin tärkeää, sillä niillä 
luodaan edellytykset eri lajien levittäytymiselle alueelta toiselle ja elinympäristöjen valtaamiselle, kuin 
tulevien sukupolvien geeniperimän parantamiselle.

Toimenpiteitä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ja kohentamiseksi:
jätä reilut pientareet valtaojille ja perusta ne tarvittaessa heinänsiemenseoksella•	
niitä nurmikasvustot niin, että lintupoikueille jää mahdollisuus väistää konetta•	
älä ruiskuta tai niitä pientareita ja monivuotisia luonnonkasvustoja ”tavan vuoksi”•	
perusta kotipihaan pitkäaikainen niittyprojekti: niitä kerran tai kaksi kesässä tai useam-•	
minkin, jos niityllä kasvaa nokkosta, voikukkaa ja koiranputkea ja kerää luoko pois. 
suosi talviaikaista kasvipeitteisyyttä •	
kierrätä viljelykasveja eri lohkoilla •	
säilytä pelloilla ja pellonreunoilla yksittäisiä aiheita ja kohteita, kuten puita ja puuryhmiä, •	
lähteiköitä, kosteikoita, perkaamattomia puroja ja pikku noroja

Rahoitusmahdollisuus: Uudessa ympäristökorvausjärjestelmässä on useita peltoluonnon monimuo-
toisuutta säilyttäviä ja lisääviä toimenpiteitä. Ympäristöhoitonurmi liittyy uudessa ympäristökorva-
usjärjestelmässä valumavesien hallintatoimiin. Ympäristöhoitonurmia on kolmea eri tyyppiä: moni-
vuotiset ympäristönurmet, suojavyöhykkeet sekä luonnonhoitopeltonurmet. 
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Tavoitteena on vähentää ympärivuotisesti eroosiota ja ravinteiden kulkeutumista vesiin Tavoitteena on 
varmistaa samalla, että näillä peltoalueilla olevien pitkäaikaisten nurmien määrä säilyy ja lisääntyy. 
Toimi vähentää hiilidioksidipäästöjä estämällä maan orgaanisten hiilivarantojen kulumista ja edistä-
mällä hiilen sitoutumista maaperään. Suojavyöhykkeet ja luonnonhoitopeltonurmet edistävät myös 
maatalousluonnon monimuotoisuutta. Ympäristöhoitonurmien lisäksi uudessa ympäristökorvausjär-
jestelmässä on toimenpiteenä peltoluonnon monimuotoisuus, johon sisältyvät monimuotoisuuspel-
lot.

Monivuotisella ympäristönurmella tarkoitetaan erillisten ehtojen mukaisesti viljeltävää, nurmea 
kasvavaa kasvulohkoa. Se voidaan perustaa turve- ja multamaiden sekä pohjavesialueiden pelloille ja 
lisäksi Pohjanmaan rannikolla happamien sulfaattimaiden pelloille. Monivuotisia ympäristönurmia 
voidaan perustaa vain kolmen ensimmäisen sitoumusvuoden aikana. Ne on säilytettävä kasvulohkolla 
perustamisvuodesta sitoumuskauden loppuun asti. Korvausta maksetaan 50€/ha/v.

Suojavyöhykkeellä tarkoitetaan yli 3 metriä leveää monivuotisen kasvillisuuden peittämää kasvu-
lohkoa, joka rajoittuu vesistöön, valtaojaan tai kosteikon hoito -ympäristösopimuksella hoidettavaan 
kosteikkoon tai joka sijaitsee pohjavesialueen tai Natura 2000 -alueen peltolohkolla. Suojavyöhykkeel-
lä tulee kasvaa monivuotinen, lannoittamaton ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemätön nurmi, joka 
niitetään ja korjataan pois lohkolta vuosittain. Hoitotapana voi olla myös laiduntaminen. Edellisellä 
ohjelmakaudella suojavyöhyke oli oma erityistukisopimustyyppi. Nyt se on jatkossa kasvulohkokoh-
tainen toimenpide, joka ilmoitetaan tukihaun yhteydessä. Monivuotinen kasvusto on perustettava en-
simmäisenä, toisena tai kolmantena sitoumusvuonna ja se on säilytettävä suojavyöhykelohkolla perus-
tamisvuodesta sitoumuskauden loppuun asti. Suojavyöhykkeistä maksettava korvaus on 450€/ha/v. 
Eteläisen Suomen käsittävällä kohdentamisalueella korvaus on 500€/ha/v. 

Luonnonhoitopeltonurmilla tarkoitetaan lannoittamattomia ja kasvinsuojeluaineilla käsittelemät-
tömiä nurmia tai monilajiseksi kehittyneitä vanhoja nurmia, jotka perustetaan ja/tai joita hoidetaan 
erillisten perustamista, hoitoa ja päättämistä koskevien ohjeiden mukaan. Luonnonhoitopeltonurmia 
on säilytettävä vähintään kaksi vuotta. Luonnonhoitopeltonurmia voi olla korkeintaan 5 % korvaus-
kelpoisesta peltoalasta. Eteläisen Suomen kohdentamisalueella luonnonhoitopeltonurmia voi olla ti-

Kurkiaura Väätälänmäellä.
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lakohtaisesti enemmän, enintään 20%.  Luonnonhoitopeltonurmia ja peltoluonnon monimuotoisuus 
-toimen monimuotoisuuspeltoja voi olla tilan korvauskelpoisesta peltoalasta yhteensä enintään 15 % 
(kohdentamisalueella 20 %). Luonnonhoitopeltonurmista maksetaan ympäristökorvausta 100€/ha/v, 
kohdentamisalueella 120€/ha/v. Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltonurmia voi olla kuiten-
kin yhteensä enintään 15 % (20% luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalueella).

Monimuotoisuuspeltoja ovat vuosittain perustettavat riista- tai maisemakasvipellot sekä niitty- ja 
lintukasveilla perustettavat kaksivuotiset pellot. Ne voivat olla kokonaisia peruslohkoja tai kasvu-
lohkoja. Monimuotoisuuspeltona ilmoitettavia kasvulohkoja voidaan perustaa myös yli kolme metriä 
leveinä kaistoina lohkojen reunoille, etenkin etelään ja länteen avautuville reunoille sekä suurten pel-
toaukeiden keskelle. Monimuotoisuuspellot on perustettava ja niitä on hoidettava erillisten ohjeiden 
mukaisesti. Riistapeltoa ei saa perustaa liian lähelle vilkasliikenteistä tietä. Lohkoilla ei saa käyttää 
lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita. Monimuotoisuuspeltoja voi olla yhteensä enintään 15 % tilan 
korvauskelpoisesta alasta. Monimuotoisuuspeltoja ja luonnonhoitopeltonurmia voi olla kuitenkin yh-
teensä enintään 15 % (20% luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalueella).

Niitty- ja lintukasvien siemenseoksella perustettu monimuotoisuuspelto säilytetään samalla lohkolla 
vähintään kaksi kasvukautta. Riista- ja maisemakasveilla monimuotoisuuspellot perustetaan vuosit-
tain. Monimuotoisuuspeltojen kasvuston niittäminen ei ole pakollista. Riistapellolta saatava sato on 
tarkoitettu riistalle. Monimuotoisuuspellolle maksettava ympäristökorvaus on 300€/ha/v.

Kosteikkojen hoito on osa ympäristösopimuksia. Luontaisesti mutkittelevat uomat, tulva-alueet ja 
-tasanteet, tulvapellot ja laajat kosteikot tai pienten kosteikkojen ketjut edistävät vesiensuojelua maa-
talouden kuormittamilla vesistöalueilla tasaamalla veden virtaamia sekä pidättämällä kiintoainesta ja 
siihen sitoutunutta fosforia. Kasvillisuuden poiston myötä poistuu myös liukoista typpeä ja liukoista 
fosforia. Kosteikot täydentävät pelloilla tehtäviä vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden kuormituk-
sen vähentämisessä.

Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi myös kaste-
luveden varastona, luonnonravintoon perustuvana kalan- tai ravunkasvatuspaikkana sekä virkistys-
käytössä. Kosteikot ja luontaisen kaltaiset uomat monipuolistavat viljelyalueiden elinympäristöjä ja 
luovat maisemallista vaihtelua. Maatalousalueiden lajisto monipuolistuu, yksilömäärät kasvavat ja 
riista-, kala- ja raputalous hyötyvät. 

Kosteikon hoito voidaan toteuttaa ympäristösopimuksen avulla. Lisäksi kosteikon perustamiseen voi 
hakea ei-tuotannollisten investointien tukea (Kosteikkoinvestointi). Sekä ympäristösopimusta että 
ei-tuotannollista investointitukea voivat hakea aktiiviviljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset ja 
vesioikeudelliset yhteisöt. 

Kosteikkosopimuksen korvaus on 450 €/ha vuodessa. Kosteikko on paikallaan esimerkiksi vesienhoi-
tosuunnitelmissa todettujen vesistöjen valuma-alueilla, missä toimella voidaan merkittävästi ja tar-
koituksenmukaisesti pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja/tai lisätä maatalous-
alueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- ja raputaloutta. Sopimuksella voidaan 
myös muodostaa ja hoitaa pieniä kosteikkoja, pohjapatoja ja tulvapeltoalueita, kun tällainen toiminta 
on luonteeltaan alueen hoitoa. Toimesta ei voi rahoittaa investointeja. 
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Kosteikkoa hoidetaan hyväksytyn suunnitelman mukaisesti. Vuotuisia hoitotoimenpiteitä voivat olla 
muun muassa lietteen poisto tarvittaessa ja mahdollisten kemiallisten saostusaineiden poisto ja lisäys, 
patojen ja uoman hoitotoimet sekä kosteikon tai uoman reuna-alueiden kasvillisuuden niitto ja kas-
vijätteen poiskorjuu. Niittojäte voidaan käyttää hyödyksi. Luonnonmukaistettujen uomien hoidossa 
huolehditaan veden virtaamaa hidastavista rakenteista, kuten pohjapadoista ja eroosiosuojauksista, 
sekä uoman reuna-alueiden kasvillisuuden säilymisestä tai tulvatasanteiden avoimuudesta. Tulva-
alueilta poistetaan tarvittaessa kasvillisuutta tai sille laskeutunutta maa-ainesta. Sopimusaluetta saa 
laiduntaa, jos se ei haittaa luonnon monimuotoisuutta tai vesiensuojelua. Laidunnuksessa on huo-
lehdittava eroosion estämisestä. Hoidosta on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Kosteikosta ei saa aiheutua 
haittoja yläpuolisten peltojen kuivatukselle tai ympäristön erityisille luontoarvoille. 

Sopimuksen tekeminen ei edellytä ympäristösitoumusta. Sopimusalueeseen kuuluvat kosteikkojen, 
tulva-alueiden ja kunnostettujen uomien lisäksi niiden hoidon kannalta riittävät suoja-alueet.

Ympäristökorvausjärjestelmää täydentää ei-tuotannollisten investointien tuki. Ei-tuotannollisten 
investointien tuella voidaan rahoittaa ympäristön tilan parantamiseen liittyviä investointeja, jotka 
eivät ole tuotannollisia eli toisin sanoen eivät johda maatilan arvon tai tuotannon huomattavaan kas-
vuun. Kosteikkoinvestoinnin avulla voidaan perustaa hoidettavia kosteikkoja, pienten kosteikkojen 
ketjuja, kosteikkomaisia tulva-alueita ja -tasanteita sekä kunnostaa uomia luonnonmukaisen vesira-
kentamisen periaatteiden mukaisesti. Alueeseen lasketaan mukaan hoidon kannalta riittävät suoja-
alueet. Kohteet on perustettava niin, että ne pidättävät mahdollisimman tehokkaasti sekä valuma-
alueelta tulevaa kiintoaine- että ravinnekuormitusta ja/tai luovat monipuolisia elinympäristöjä.

Kosteikot ja tulva-alueet on perustettava ensisijaisesti patoamalla luontaisesti sopiviin paikkoihin pel-
lolle, pellon reuna-alueelle tai metsä- tai joutomaalle. Yläpuolisella valuma-alueella täytyy olla peltoa 
yli 10 %. Runsaasti fosforia sisältävä pellon pintamaa tulee poistaa ainakin pysyvästi veden peittämäksi 
jäävältä alueelta. Kosteikkosopimuksessa oleva ala ei ole enää jatkossa peltoa. Kosteikkosopimuksen 
vähimmäispinta-ala on 30 aaria. Se voi koostua myös useammasta vähintään 5 aarin lohkosta.

Vesiensuojelua edistävän kosteikon kokonaispinta-alan on oltava vähintään 0,5 % yläpuolisen valuma-
alueen pinta-alasta. Vesiensuojelua edistävässä kosteikossa kiintoainesta laskeuttava vesialue on voi-
tava tyhjentää sinne kertyneestä lietteestä. Kosteikkoon voidaan yhdistää myös fosforin kemiallinen 
saostus. Kosteikon rannat ja uoma voidaan suojata eroosiolta ja sortumilta nurmettamalla, kiveämällä 
tai istutuksin.

Uomien luonnontilaa parantavissa luonnonmukaisen vesirakentamisen hankkeissa voidaan palaut-
taa tulva-alueita, perustaa useita pieniä kosteikkoja ja tulvatasanteita sekä rakentaa veden virtaamaa 
hidastavia pohjakynnyksiä tai putkipatoja. Lisäksi voidaan tehdä uomien eroosiosuojauksia, istuttaa 
kasvillisuutta, lisätä puron mutkaisuutta ja parantaa uomien laatua lintujen, kalojen ja rapujen elin-
ympäristöinä. 

Kosteikko voi toimia vesiensuojelun ja luonnon monimuotoisuuden edistämisen lisäksi kasteluveden 
varastona, luonnonravintoon perustuvana kalan- tai ravunkasvatuspaikkana sekä virkistyskäytössä.
Kosteikon perustamiseen voidaan myöntää ei-tuotannollista investointitukea enintään 11 669 €/kos-
teikko-ha. Pienelle kosteikolle (0,3-0,5 ha) investointituki on kiinteä 3226 euroa/kohde. Kosteikkoin-
vestoinnin jatkoksi kohteelle on haettava viisivuotinen ympäristösopimus Kosteikkojen. Tukea voivat 
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hakea aktiiviviljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset ja vesioikeudelliset yhteisöt. Lisätietoa Etelä-
Savon ELY-keskuksesta.

5.1.1. Perinnebiotoopit 

Laidunnetuilla niityillä, hakamailla ja metsälaitumilla on myös maisemallista merkitystä tilan pelto-
jen rajauksessa ja tilakeskuksen läheisyydessä, mutta myös kylämaisemassa. Laidunnus on vanhojen, 
puustoisten ja kivikkoisten perinnebiotooppien luontevinta ja parhainta hoitoa. 

Suunnitelman liitekartoissa on osoitettu olemassa olevien ja hoidettujen perinnenbiotooppien li-
säksi myös muita vanhoja, maisemallisesti keskeisiä vanhoja laidunalueita, mitkä olisi otettavissa vielä 
pienin toimenpitein laidunnuskäyttöön. 

Laidunnus on useimpien luonnon monimuotoisuuskohteiden ja ennen kaikkea perinnebiotooppien 
luontevinta sekä kustannustehokkainta hoitoa. Sen vaikutus monipuolistuu, jos samaa aluetta voidaan 
laiduntaa eri laiduneläimillä, koska lampaat, nautakarja ja hevoset syövät eri tavalla ja eri kasvinosia. 
Laiduntamisen väheneminen luonnonlaitumilla on vaikuttanut eliömaailmaankin: monet lannasta 
riippuvaiset hyönteiset ovat tulleet harvinaisiksi, koska niiden elinpaikat ovat tulleet harvalukuisiksi 
ja toisistaan etäällä sijaitseviksi. 

Sulkavan keskustan tuntumassa Harakkamäellä on vielä laiduntavaa karjaa. 

Perinnebiotooppien laidunnuksessa on tärkeää, ettei alueelle tuoda lisäruokaa eikä eläimillä ole pää-
syä viljelynurmille. Alueella pyritään elinympäristön asteittaiseen köyhtymiseen, jolloin perinteiset 
kasvilajit saavat tilaa. Vähätuottoisilla metsälaitumilla, hakamailla ja kuivilla niityillä voidaan alueen 
kulumista välttää rotaatiolaidunnuksella, jolloin karjaa pidetään alueella vain lyhyempiä jaksoja ker-
rallaan tai vain alkukesästä, jolloin kasvu on voimakkainta. Eläinten määrä sopeutetaan laidunnet-
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tavan kohteen tyyppiin ja eläinten tuotostavoitteeseen: metsälaitumet ja kuivat niityt mahdollistavat 
esimerkiksi vain yhden suuren laiduneläimen 1 – 2 ha kohti, kun taas parempituottoisilla rantaniityillä 
ja muilla tuoreilla niityillä eläimiä olla enemmän. 

Niittäminen eroaa laidunnuksesta siinä, että perinteisesti siinä ei valikoida poistettavaa kasvustoa 
samalla tavalla kuin eläimet tekevät. Tietysti niitonkin yhteydessä voidaan säästää harvinaisia kasvi-
lajeja, antaa tiettyjen lajien siementää tänä vuonna ja niittää taas ensi vuonna jne. Niitossa poistetaan 
kuitenkin enemmän massaa ja ravinteita alueelta, siksi se on suositeltava hoitotapa. 

Niiton ajankohdalla voidaan suosia toisia lajeja ja taannuttaa toisia. Rehevillä, kunnostettavilla nii-
tyillä voidaan suorittaa alkukesästä runsaskasvuisia ei-niittylajeja taannuttavia niittoja (voikukka, 
nokkonen, koiranputki, koiranheinä, ohdakkeet) ja niittää vielä toisen kerran loppukesästä, kun var-
sinaisten tavoiteltujen niittykasvien siemenet ovat kypsyneet. Myöhempinä vuosina riittää useimmilla 
kohteilla yksi niittokerta kesässä, kuivilla tyypeillä etenkin. Niitetty luoko viedään aina pois niityltä, 
mutta mikäli sitä ei voida kuljettaa pois tai syöttää karjalle, voidaan se polttaa jollakin kasvillisuudel-
taan vähempiarvoisella kohdalla. 

Kulottamalla voidaan poistaa karjalta syömättä jääneet hylkylaikut sekä ei-toivottu kasvillisuus. 
Kulotus vapauttaa maahan ravinteita, typen ja fosforin suhde muuttuu fosforin eduksi, ja kasveille 
saadaan tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita. Sillä on lievä emäksinen eli kalkitseva vaikutus. Lisäksi 
sen myötä poistuu pääosa havupuuntaimista alueelta. Kulotuksen ravinteita vapauttavan vaikutuksen 
takia alueita on syytä hoitaa laiduntaen. Näin tuhkasta keväällä kasvava ravinteinen heinä tulee käyt-
töön ja alue ravinteikkuus vähenee vähitellen. Kulotus suoritetaan joko varhain keväällä, juuri lumien 
sulamisen jälkeen tai loppukesästä, jolloin alueen eliölajisto ei enää kärsi toimenpiteestä. 

Kulotuksesta on ilmoitettava kunnan paloviranomaiselle. Toimiva ensisammutuskalusto on hoidetta-
va paikalle. Lisäksi polttaminen vaatii riittävän määrän ihmisiä sytyttämiseen, palon ohjaamiseen ja 
myös sen sammutukseen. Poltettava alue on rajattava hyvin joko luonnostaan kosteisiin painanteisiin, 
ojiin tai vesistöihin taikka kaivettava maahan pieni oja, jonka lähistöltä kaikki palava aines poiste-
taan. Muutaman metrin levyinen suoja-alue voidaan myös kastella perusteellisesti (käy puuttomalle 
tai matalalle pensaikkoiselle paikalle).

Rahoitusmahdollisuus: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmakaudella 2007-2013 oli haet-
tavista maatalouden ympäristötuen erityistukia sekä ei-tuotannollisten investointien tukia. Uudella 
ohjelmakaudella 2014-2020 on haettavissa lähes vastaavia hoitotukia, nyt ympäristösopimusten ni-
mellä, sekä perustamistukia ei-tuotannollisten investointien nimellä. Tukien tavoitteena on maata-
lousympäristöjen tyypillisten ja uhanalaisten lajien sekä niiden elinympäristöjen säilyttäminen, vilje-
lymaiseman avoimuuden ja monipuolisuuden säilyttäminen sekä vesiensuojelu. 

Uusia ympäristösopimustyyppejä on neljä:
1. Maatalousluonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoito
2. Kosteikon hoito
3. Alkuperäisrotujen kasvattaminen 
4. Kurki- ja hanhi- sekä joutsenpellot. 

Perinnebiotooppien hoito sisältyy ympäristösopimukseen 1. Maatalousluonnon ja maiseman moni-
muotoisuuden hoito. Hakijana voi toimia aktiiviviljelijä. Lisäksi Maatalousluonnon monimuotoisuu-
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den ja maisemanhoito-sopimuksen hakijana voi olla rekisteröity yhdistys ja Kosteikkojen hoito-sopi-
muksen hakijana voi olla rekisteröity yhdistys sekä vesioikeudellinen yhteisö.

Ympäristösopimuskohteiden pinta-ala on oltava vähintään 30 aaria, joka voi koostua useammasta loh-
kosta siten, että kukin lohko on kooltaan vähintään 5 aaria. Poikkeuksena Kurki- ja hanhi- sekä jout-
senpellot ovat vähintään 5 ha kokoisia. Ympäristösopimukset ovat 5-vuotisia.

Ympäristösopimus ei edellytä ympäristösitoumuksen tekemistä. Ympäristösopimushakemukseen tar-
vittavan suunnitelman voi tehdä itse tai teettää suunnittelijalla.

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito
Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimuksen tavoitteena on 
ylläpitää ja edistää luonnon monimuotoisuutta sekä maisemanhoitoa maatalousympäristöissä. Sen 
avulla luodaan edellytykset maatalousalueiden hoitoa vaativien elinympäristöjen, niille ominaisen 
monipuolisen lajiston sekä maisema-arvojen suunnitelmalliselle edistämiselle. Tavoitteena on saada 
hoidon piiriin mahdollisimman suuri osa arvokkaaksi luokitelluista perinnebiotoopeista, lisätä hoi-
dettujen perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten kokonaisalaa, ylläpitää ja parantaa hoidon laatua 
sekä uhanalaisten lajien säilymistä. Lisäksi edistetään peltojen reuna-alueiden maisema- ja monimuo-
toisuusarvoja.

Sopimusta voidaan toteuttaa perinnebiotoopeilla, luonnonlaitumilla, luontoarvoiltaan 
monimuotoisilla tai maisemaltaan merkittävillä peltojen reuna-alueilla, pellon ja tien 
tai pellon ja vesistön välisillä reuna-alueilla tai peltoalueiden metsäsaarekkeilla, maata-
lousympäristön uhanalaisten lajien edistämisessä, maatalousympäristön muinaismuis-
tokohteilla sekä pitkäaikaiseen maankäyttöön liittyvän maaseudun kulttuuriperinnön 
hoidossa. 

Sopimus edellyttää suunnitelmaa. Toimenpiteiden on perustuttava paikallisen luonnon edellytyksiin 
ja toteutuksessa on kiinnitettävä huomiota alueellisiin erityispiirteisiin, maisemaan ja kulttuuriperin-
teeseen. Perinnebiotoopiksi luokitellun alueen ja uhanalaisen lajin esiintymän hoito tulee suunnitella 
ja toteuttaa siten, että hoito on ensisijaisesti eduksi alueen maatalousluonnon monimuotoisuudelle. 
Muunlaisilla kohteilla maiseman hoito voi olla ensisijainen tavoite. Sopimukseen voidaan sisällyttää 
tilan viljelyhistoriaan kuuluvien rakennelmien, muinaismuistojen sekä niiden lähiympäristöjen hoi-
toa. Latojen säilytys, ylläpito tai kunnostus ei kuitenkaan voi sisältyä sopimukseen. 

Hoitotoimia voivat olla muun muassa laidunnus, niitto, puiden ja pensaiden raivaus, vieraslajien pois-
to sekä lehtipuiden lehdestys. Sopiva laidunnuspaine on varmistettava tapauskohtaisesti. Laidunnus 
on toteutettava siten, ettei se aiheuta alueen kasvillisuuden haitallista rehevöitymistä tai maaperän 
eroosiota. Laidunnettava perinnebiotooppi tai perinnebiotoopiksi kunnostettava alue on yleensä ero-
tettava aidalla muista laidunnurmista.

Sopimusta ei ole mahdollista tehdä kohteisiin, joilla ei ole selviä edellytyksiä maatalousympäristön 
lajiston tai maiseman tulokselliseen edistämiseen hoitotoimenpiteillä, eikä kohteisiin, jotka ovat en-
sisijaisesti metsätalouskäytössä. Sopimukseen ei hyväksytä viljeltyjä pihanurmikoita tai puutarha- ja 
puistokäytössä olevia alueita tai laajoja yhtenäisiä avokallioita. 
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Reunavyöhykettä ja metsäsaareketta tulee niittää tai raivata vähintään joka toinen vuosi, ellei hyväk-
sytty suunnitelma muuta edellytä. Hoitotoimenpiteisiin voi kuulua myös vieraslajien poisto. Reuna-
vyöhykkeiden tulee sijaita maatalousympäristössä pellon ja metsän, pellon ja tien tai pellon ja vesistön 
välisellä, pellon ulkopuolisella alueella. Tällainen raivaamalla ja/tai niittämällä hoidettava alue voi 
olla keskimäärin enintään 20 metriä leveä. Erikseen perustellusta syystä voi pellon ja vesistön tai pellon 
ja tien välinen raivaamalla hoidettava alue olla keskimäärin enintään 40 m leveä. Peltoalueilla sijait-
sevien raivaamalla ja/tai niittämällä hoidettavien metsäsaarekkeiden enimmäiskoko voi olla enintään 
yksi hehtaari.

Sopimusaluetta ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä kasvinsuojeluaineilla. ELY-keskus voi tapaus-
kohtaisesti sallia lannoituksen tai vesakon kemiallisen torjunnan kantokäsittelynä tai jättiputken 
kasvuston kemiallisen torjunnan. Aluetta ei saa ojittaa tai metsittää.

Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa tai tiedot on merkittävä 
lohkokohtaisiin muistiinpanoihin. Korvaussumma on kiinteä 450 €/ha vuodessa. Valtakunnallisesti 
tai maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotooppikohteille korvaus maksetaan korotettuna 600 €/
ha/v.

Kunnostettavien perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen voidaan toteut-
taa ei-tuotannollisella investointituella. Tuella voidaan rahoittaa ympäristön tilan parantamiseen 
liittyviä investointeja, jotka eivät ole tuotannollisia eli toisin sanoen eivät johda maatilan arvon tai 
tuotannon huomattavaan kasvuun. Tukea voi saada kosteikon perustamiseen tai perinnebiotooppi-
en ja luonnonlaitumen alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Ei-tuotannollisen investoinnin tekeminen ei 
edellytä ympäristösitoumusta. Ei-tuotannollisen investoinnin jatkoksi on haettava viisivuotinen ym-
päristösopimus.

Hakemukseen tulee liittää suunnitelma investoinnin toteuttamiseksi. Toimenpiteitä ei voida rahoittaa 
investointituella, mikäli ne on suoritettu ennen investointipäätöksen saamista. Ainoastaan suunnitte-
lukustannus voi muodostua jo ennen investointipäätöksen saamista. 

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaukseen ja aitaamiseen tarkoitetun ei-tuotan-
nollisen investointituen avulla kunnostetaan kunnostuskelpoisia perinnebiotooppeja ja luonnonlai-
tumia, jotka ovat monipuolisen kasvillisuuden ja eläimistön elinympäristöjä tai joilla on pitkäaikai-
seen maankäyttöön liittyvää maaseudun kulttuuriperintöä tai maisemallisia arvoja. Investointituen 
hakeminen edellyttää suunnitelmaa, jossa määritellään alueella tehtävät toimenpiteet ja niiden kus-
tannukset.

Pitkään hoitamattomana ollut laidun täytyy usein kunnostaa ennen käyttöönottoa. Raivaus, raivaus-
jätteen poiskeruu sekä aitaaminen voidaan suorittaa tuen avulla. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää 
myös sopimusalueella sijaitsevien karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden säilyttämistä 
ja kunnostamista sekä laidunnusta haittaavan vieraslajikasvillisuuden poisto. Kunnostettavaa aluetta 
ei saa muokata, lannoittaa tai käsitellä torjunta-aineilla. 

Ei-tuotannollisen investointituen jatkoksi täytyy hakea viisivuotinen ympäristösopimus Maatalous-
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden hoito. Joissain tapauksissa ei-tuotannollista investointia 
voi hakea myös kohteelle, jolla on jo voimassa oleva ympäristösopimus. Se on mahdollista kohteella, 
jolla on havaittu petoriski, ja ilman petoaidan rakentamista laidunnus täytyisi lopettaa. 
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Ei-tuotannollista investointitukea voidaan myöntää perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkurai-
vaukseen ja aitaamiseen 0,3-3 hehtaarin kohteille enintään 1862 euroa/ha, yli 3, mutta alle 10 hehtaarin 
kohteille enintään 1108 €/ha ja yli 10 hehtaarin kohteille enintään 754 €/ha. Tukea voivat hakea aktiivi-
viljelijöiden lisäksi rekisteröidyt yhdistykset. Ei-tuotannollinen investointi maksetaan toteutuneiden 
kustannusten perusteella. Kustannukset osoitetaan kuiteilla ja oman työn kyseessä ollessa työaikakir-
janpidon avulla.

Tietoa maatalouden ympäristökorvauksesta ja ympäristösopimuksista löytyy internetistä Maaseutu-
viraston sivuilta osoitteesta www.mavi.fi ja puhelimitse Etelä-Savon ELY-keskuksesta sekä Sulkavan 
kunnan maaseututoimesta.

Laidunpankki: www.Laidunpankki.fi on internetissä toimiva palvelusivusto, joka auttaa maisemanhoi-
dosta kiinnostuneita nautojen, lampaiden ja hevosten omistajia sekä laidunmaan omistajia kohtaa-
maan toisensa. Sivuilta löytyy tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä. 

Laidunpankin hakupalveluun voi jättää oman ilmoituksen, jolla voi tarjota maata laidunnettavaksi 
tai eläimiä maisemanhoitajiksi. Hakupalvelun kautta voi myös etsiä eläimiä ja laidunalueita paikka-
kunnittain. 

Esimerkkejä laidunnuksen uudelleen aloittamiseksi ja järjestämiseksi 
ympäristökorvausta hyödyntäen:

1.           Kun kohteen omistajalla on myös omat laiduneläimet
laaditaan hoitosuunnitelma•	
haetaan ympäristökorvaussopimusta•	
suoritetaan laidunalueen alkukunnostus, mahdollisesti alkuraivaus•	
alue aidataan eläintyypin mukaan•	
järjestetään alueelle eläimille juomavesi ja mahdolliset kivennäiset•	
huolehditaan valvonnasta•	
aloitetaan laidunnus •	
pidetään hoitopäiväkirjaa•	

2.          Kun kohteen omistajalla ei ole laiduneläimiä
neuvotellaan eläintenomistajien kanssa, eläimiä voi etsiä mm. www. laidunpankki.fi, •	
neuvoa voi kysyä myös alueen neuvontaorganisaatioilta ja kunnista•	
kun sopivat laiduntajat on löydetty, sovitaan, vuokraako maanomistaja laiduntajat •	
vai vuokraako eläintenomistaja laidunalueen•	
laaditaan yhteistyösopimus ja vuokrasopimus•	
uen hakija laatii hoitosuunnitelman•	
haetaan ympäristökorvaussopimusta•	
suoritetaan laidunalueen alkukunnostus, mahdollisesti alkuraivaus•	
alue aidataan eläintyypin mukaan•	
järjestetään alueelle eläimille juomavesi ja mahdolliset kivennäiset•	
huolehditaan valvonnasta•	
aloitetaan laidunnus •	
pidetään hoitopäiväkirjaa•	
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Kuhakoskella on laajoja reunavyöhykkeitä ja maisemallisesti merkittäviä ranta-alueita, joiden luonte-
vinta hoitoa olisi laidunnus. Alueella on myös sopivia eläimiä hevosia. Alueet on merkitty liitekarttoi-
hin, potentiaalisina laidunalueina. 

5.1.2. Pellon reunavyöhykkeiden hoito 

Puustoinen ja paahteinen pellon reunavyöhyke on sekä maiseman että luonnon monimuotoisuuskoh-
de. Metsälaissa on määritelty metsäluonnon erityisen tärkeät elinympäristöt. Niiden läheisyyteen ulot-
tuvat metsänhoidolliset toimenpiteet tulee tehdä kohteiden ominaispiirteet säilyttäen. 
 

Pellon reunavyöhyke 
Tiittalassa. 
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Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat: 
lähteet, purot ja norot välittömine lähiympäristöineen (vähintään 5-10 m)•	
ruoho- ja heinäkorvet sekä saniaiskorvet •	
rehevät lehtolaikut•	
ojittamattomien soiden pienet kangasmetsäsaarekkeet•	
rotkot ja kurut•	
jyrkänteet välittömine alusmetsineen•	
kitu- ja joutomaiden hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoiset suot ja                                     •	
rantaluhdat

Metsien muutkin arvokkaat elinympäristöt on hyvä säilyttää alkuperäisessä tilassaan. Usein ne muo-
dostavat kokonaisuuden erityisen tärkeän elinympäristön kanssa. Ne voivat olla paikallisen yleisyyden 
vuoksi vähemmän edustavia tai niiltä voi puuttua jokin erityisen tärkeän kohteen tunnusmerkki, mut-
ta pienialaisina ne kannattaa silti säilyttää. Metsänomistaja päättää metsiensä arvokkaiden elinympä-
ristöjen hoidosta ja käytöstä, niiden säilymisen turvaaminen on hyvää metsänhoitoa. 

 
Koivikko Hasulassa.

Peltomaiseman luonnollisen rajan muodostavat yleensä metsänreunat, silloin kun pellot eivät rajoi-
tu järveen. Metsänreunojen käsittely onkin yksi peltoluonnon monimuotoisuuden avainkysymyksiä. 
Luonnossa reunavyöhykkeet ovat yleensä lajistoltaan rikkaimpia alueita, koska niissä yhdistyy kaksi 
erilaista elinympäristötyyppiä. Reunavyöhyke on myös muuttuva ympäristö: puut kasvavat, pensaat 
valtaavat alaa ja jos mitään ei tehdä, leviää metsä aikanaan pellolle. Vanhat karjan laidunmetsät olivat 
jatkuvasti hoidettuina melko vakaita elinympäristöjä. Tietenkin puut kasvoivat ja paikoin syntyi myrs-
kyjen, karanneen kasken tai puunkaadon takia aukkoja, mutta suuri osa lähimetsistä pysyi entisessä 
kuosissaan ja avoimemmat kohdat loivat vaihtelua. 
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Nykyisin karjan laidunnus luo monipuolisia metsänreunoja vain harvoissa kohdissa. Metsänreuno-
jen ilmeen määrääkin pääasiassa metsätalouskäyttö ja metsänhoidollisia toimia ja hakkuita tehtäes-
sä olisi oleellista toimia niin, että metsän reunavyöhyke säilyisi monipuolisena. Tämän voi toteuttaa 
suojakaistana tai jättämällä muutamia puuryhmiä pellon reunaan ja jättämällä pensaskerroksen sekä 
matalammat lehtipuut, kuten tuomet, pihlajat ja raidat, kasvamaan. Jättöpuustoa ja lehtipuuntaimia 
voidaan valikoida aukon kohdalla niin, että muutamassa vuodessa niistä jo kasvaa kesäaikaan peittä-
vä suojapuusto. Reunavyöhyke on metsänhoidollisestikin perusteltu. Se suojaa uudistusalaa paahteel-
ta ja hallalta sekä antaa nuorille taimille suojaa kevätahavalta.

Viljelymaiseman metsänreunoissa huomioon otettavaa: 
pyri säilyttämään hakkuilta keskeisimpien peltoalueiden pellonpuoleinen metsänreuna •	
sekä matalampien puiden ja pensaiden vyöhyke (tuomet, pihlajat, pajut, matalammat pen-
saat)
hakatessasi voit myös jättää aukon suojaksi muutamia puuryhmiä suojakaistan asemasta•	
pyri talviaikaisiin töihin ja kerää hakkuutähteet aina pois•	
säilytä erityiskohteet aina alkuperäistilassaan tai mahdollisimman lähellä sitä (purot, läh-•	
teiköt, kosteat korvet ja muut erityisen tärkeät elinympäristöt) 

Maisemaraivaus ja puuston kaulaaminen
Maisemaraivauksissa raivataan esiin korostetusti erikoiset sekä kaunismuotoiset puuyksilöt ja marjo-
vat lajit, kuten katajat ja pihlajat, isot kivet sekä laidunalueiden rakenteet ja vanhojen rakenteiden jään-
teet. Erityisesti tulee välttää kaavamaista, tasavälistä puuston harventamista esimerkiksi: joka toinen 
puu jätetään / jokaisella oltava vähintään 5 m kasvutilaa.

Puustoa ja pensaita säilytetään alueiden reunaosilla alueiden muodon, sijainnin, laajuuden ja rajojen 
hahmottamiseksi.

Pellon ja vesistön välinen puustoinen reunavyöhyke, Hasula.
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Yleiskuvaltaan ja etenkin sisäosiltaan alueet voidaan raivata hyvin avoimiksi. Alueiden sisälle muodos-
tetaan raivaten muutaman puun muodostamia ryhmiä. Raivauksissa tulee huomioida, että samalla 
kun suositaan lehtipuita, jäljelle jäävä puusto olisi mahdollisimman monilajinen ja alueen syys- ja 
talviväritys mahdollisimman rikas. Hoitoraivaus on toistettava myös säännöllisesti, jotta valoisat auk-
koalueet eivät tulevina vuosina nopeasti vesottuisi jälleen umpeen.

Tiheissä vesakoissa, haavikoissa ja lepikoissa, ei kannata raivata koko alaa heti, koska se  vapauttaa 
kasvutilaa juuristosta kasvaville uusille vesoille. Ensivaiheessa voi poistaa tai kaulata 1/3 tai puolet 
kasvustosta ja seuraavana vuonna loput tai jälleen 1/3. Ainakin voimakkaammat puuyksilöt kannattaa 
kaulata ja kaataa loput reiluun tappikantoon. Tappikannosta on helppo katkaista siitä kasvavat uudet 
vesat.  Kaulaaminen tappaa koko puun juuria myöten ravinteiden ja vedenkuljetuksen estyessä, joten 
kaulatusta puusta ei enää pitäisi syntyä uusia juurivesoja. Työ suoritetaan veistämällä rinnankorkeu-
delta esim. kuorintaraudalla kuori pois rungon ympäri nilan alta vähintään 30 cm matkalta. Puu on 
valmis kaadettavaksi, kun kuori alkaa irrota. 

Maisemaraivaus: ennen. Piirros Leena Lahdenvesi-Korhonen. Kuva 32. Maisemaraivaus: jälkeen. Piirros Leena Lahdenvesi-Korhonen. 

Monilajinen reunavyöhyke, 
piirros Leena Lahdenvesi-
Korhonen.
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Rahoitusmahdollisuus pellon reunavyöhykkeiden hoitoon: Manner-Suomen maaseudun kehit-
tämisohjelmakaudella 2007-2013 oli haettavista maatalouden ympäristötuen erityistukia sekä ei-tuo-
tannollisten investointien tukia. Uudella ohjelmakaudella 2014-2020 on haettavissa lähes vastaavia 
hoitotukia, nyt ympäristösopimusten nimellä, sekä perustamistukia ei-tuotannollisten investointien 
nimellä. Tukien tavoitteena on maatalousympäristöjen tyypillisten ja uhanalaisten lajien sekä niiden 
elinympäristöjen säilyttäminen, viljelymaiseman avoimuuden ja monipuolisuuden säilyttäminen sekä 
vesiensuojelu kts. 5.1.1. Ympäristösopimus 1.  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman 
hoito.

Alueen viljelymaisemassa on lukuisia maisemallisesti ja luonnonmonimuotoisuudelta merkittäviä, 
lehtipuuvaltaisia, peltojen reunavyöhykkeitä.
 
Suunnitelman liitekarttoihin on merkitty useita maisemallisesti keskeisiä ja kasvillisuudelta moni-
puolisia ja luonnonmonimuotoisuudelta merkittäviä lehtipuuvaltaisia, peltojen reunavyöhykkeitä, joi-
den hoito soveltuisi ympäristökorvauksesta rahoitettavaksi. Tuki edellyttää suunnitelman laadintaa, 
säännöllistä hoitoa sekä hoitopäiväkirjan pitämistä hoitotoimenpiteistä.

Pellon reunavyöhykkeitä Väätälänmäellä.  
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5.1.3. Pellon metsäsaarekkeet

Puustoinen, monilajinen pellon pieni alle hehtaarin suuruinen metsäsaareke on reunavyöhykkeiden 
tapaan sekä maiseman että luonnon monimuotoisuuskohde. Niin hoito ja etenkin hoitoraivaukseen 
soveltuvat samat periaatteet kuin puustoisten reunavyöhykkeiden hoitoon. 

Monilajinen metsäsaareke Hasulassa. 

Pellon monimuotoisia metsäsaarekkeita ja reunavyöhykkeitä Partalassa. 
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Rahoitusmahdollisuus pellon metsäsaarekkeiden hoitoon: viljelymaisemassa on paljon pieniä 
metsäsaarekkeita joiden hoidossa voidaan hyödyntää ympäristökorvaustukea. Ympäristökorvausjär-
jestelmä v. 2015 alkaen (aiemmin maatalouden ympäristötuen erityistuki). Tuki edellyttää suunnitel-
man laadintaa, säännöllistä hoitoa sekä hoitopäiväkirjan pitämistä hoitotoimenpiteistä, kts. 5.1.1. Ym-
päristösopimus 1.  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.

5.1.4. Pellon ja vesistön välinen puustoinen vyöhyke

Puustoinen, monilajinen puustoinen vyöhyke pellon ja vesistön välissä on sekä maiseman että luon-
non monimuotoisuuskohde. Niin hoito ja etenkin hoitoraivaukseen soveltuvat samat periaatteet kuin 
puustoisten reunavyöhykkeiden hoitoon. 

Pellon ja vesistön 
välinen puustoinen 
reunavyöhyke Ha-
sulassa.

Pellon ja vesistön 
välinen puustoinen 
reunavyöhyke, 
Partala. 
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Rahoitusmahdollisuus: Hoidossa voidaan hyödyntää ympäristökorvaustukea. Ympäristökorvaus-
järjestelmä v. 2015 alkaen (aiemmin maatalouden ympäristötuen erityistuki). Tuki edellyttää suunni-
telman laadintaa, säännöllistä hoitoa sekä hoitopäiväkirjan pitämistä hoitotoimenpiteistä kts. 5.1.1. 
Ympäristösopimus 1.  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito.

5.1.5. Puukujat

Puukujanteet tarjoavat elin-
ympäristöjä ja suojapaikkoja 
lukuisille eliölajeille. Kujanne 
myös muuttaa avoimen alu-
een pienilmastoa haihduttaen 
vettä, suojaten auringon paah-
teelta ja pienentäen tuulen ja 
tuiskun vaikutuksia.

Toimenpidesuositus: Koivu 
kärsii liikenteen häiriöstä ja 
kujannepuuna se ei ole erityi-
sen pitkäikäinen. Koivukujan 
puita joudutaan uudistamaan 
aika-ajoin. Kujanteen pientareet ovat usein varsin otollinen kasvualusta ketokasveille ja pientareiden niit-
to sekä niitetyn luokon poiskeruu edesauttavat monimuotoisen ketokasvillisuuden menestymisessä.

   

Pellon ja veden välinen puustoinen reunavyöhyke, Partala

Koivukuja Partalassa.
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Rahoitusmahdollisuus: Ympäristökorvausjärjestelmä v. 2015 alkaen (aiemmin maatalouden ympäris-
tötuen erityistuki). Tuki edellyttää säännöllistä hoitoa sekä hoitopäiväkirjan pitämistä hoitotoimenpi-
teistä kts. 5.1.1. Ympäristösopimus 1.  Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito. 

Koivukujan uudistaminen
Onnistunein koivukuja syntyy, kun ku-
jan puut uudistetaan kaikki yhtä aikaa. 
Vanhat puut kaadetaan aikaisin ke-
väällä, kannot pilkotaan ja poistetaan. 
Vanhat kujat ovat usein liian ahtaita ny-
kyliikennettä ajatellen, siksi uudet puut 
on syytä istuttaa hieman etäämmälle 
tien keskilinjasta. Istutuksia ei kuiten-
kaan pidä sijoittaa ojan pohjalle. 

Puu on hyvä myös istuttaa hieman eri 
kohtaan, kuin missä aikaisempi on si-
jainnut ja istutustiheyttä on usein syytä 
entisestä harventaa. Sopiva puiden istutustiheys on koivulla yleensä viidestä kymmeneen metriä. Ke-
vät on paras aika istuttaa koivuja, tosin astiataimia voidaan istuttaa koko sulan maan ajan. Taimia 
käsiteltäessä huolehditaan siitä, että puiden juuret ja juuripaakku eivät kuivu missään vaiheessa. Maa 
paakun ympärillä tiivistetään ja kasvualusta kastellaan hyvin. Koivut tuetaan kahdella tukiseipäällä 
rungon vastakkaisilta puolilta istutuksen yhteydessä. Tukiseipäät laitetaan syvälle istutuskuopan ala-
puoliseen pohjamaahan samalla varoen, etteivät ne pääse hankaamaan puun runkoa ja oksia. Puun 

Koivuviete ja kiviaita Väätälänmäellä.

Partalan koivukuja. 
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runko sidotaan vähintään kahdesta kohdasta muovinauhalla tai sidontamuovilla. Siteen on oltava 
tiukka, että se tukee puuta. Liian kireä sidonta kuristaa runkoa ja häiritsee kasvua. Tukiseipäät pois-
tetaan parin vuoden kuluttua, kun puu on juurtunut paikalleen. Istutuksia tulee kastella alussa run-
saasti. Kujannepuiden hoidoksi riittää vioittuneiden, kuivien ja sairaitten oksien säännöllinen poisto. 

5.1.6. Kuusiaidan uudistaminen

Alueella on joitakin kuusiaitoja, joita ei enää leikkaustoimin palauteta tuuheiksi. Uuden kuusiaidan 
perustaminen aloitetaan kaatamalla vanhat aitapuut ja pilkkomalla kannot ja kuljettamalla ne pois. 
Taimiryhmälle kaivetaan yhtenäinen alue, ei erillisiä kuoppia kullekin taimelle. Havupensaat suosivat 
hapanta maata (pH 5-5.5). Kova pohjamaan pinta rikotaan ennen istutusmullan lisäämistä. Jos pohja-
maa on kuivahkoa kivennäismaata, sekoitetaan siihen kolmannes turvemultaa ja kolmannes savimul-
taa. Istutusmullaksi sopii myös pelkkä puutarhamulta.

Kuusiaitataimia (esim. metsäkuusi ja serbiankuusi) on tarjolla erityyppisä. Astiataimia voidaan is-
tuttaa melkein koko kesän ajan, tosin toukokuuta ja elokuuta pidetään parhaimpina istutusaikoina. 
Paakkutaimia käytetään vain kevät- ja syksyistutuksissa.   Taimien istutusväli on noin 35 cm eli 3 kpl 
metrille, mutta mitä isompi taimi, sitä suurempi on myös istutusväli. Taimet istutetaan muutaman 
sentin taimen kasvatussyvyyttä, taimistosyvyyttä syvempään. Taimistosyvyys näkyy rungon kuoressa 
vaalean ja tumman kohdan rajana. 

Aitataimia ei yleensä leikata istutuksen yhteydessä, mutta kuivat tai vioittuneet oksat voi poistaa. Juu-
ripaakut on syytä kastella huolellisesti ennen istutusta. Istutettavasta taimirivistä saa suoran pingotta-
malla tulevan aidan kohdalle narun, jonka viereen taimet istutetaan. Juurten on tultava luonnolliseen 
asentoon ja multa tiivistetään taimien juurille. Juuren niskaa ei saa kuitenkaan vahingoittaa. Istutuk-
sen jälkeen kasvualusta kastellaan perusteellisesti ja kastelua jatketaan kerran viikossa, kunnes taimet 
ovat juurtuneet ja alkaneet kasvaa kunnolla. Lannoitusta ei tarvita istutuskesänä, mutta myöhemmin 
voi lannoittaa varovasti keväisin kasvun alettua.

Kuusiaidan alle ei kylvetä ruohoa, vaan alusta katetaan, pidetään mulloksella tai siihen istutetaan 
peitekasveja. Isojen taimien hoitoleikkaukset voi aloittaa vuoden kuluttua istutuksesta. Ensimmäisen 
kerran leikataan oksat hyvin läheltä runkoa. Pian oksien uinuvat silmut alkavat kasvaa ja aita tuu-
heutuu yleensä jo kesän puoliväliin mennessä. Joka vuosi aidan sivustoille jätetään uutta kasvua vain 
pari senttiä. Oksia ei saa kuitenkaan leikata vanhaan vuosikasvuun saakka, koska vanhasta oksasta 
ei puhkea uusia silmuja.  Latvoja ei leikata ennen kuin on saavutettu haluttu lopullinen korkeus.  Täs-
tä eteenpäin aitaa leikataan vuosittain sekä päältä että sivuilta. Sopiva leikkuuajankohta on syksyllä 
kasvun päätyttyä tai vielä suositellummin keväällä maalis-huhtikuussa, ennen kasvukauden alkua. 
Oksat eivät saa olla kuitenkaan leikattaessa jäässä.  Kilpalatvan voi poistaa kesälläkin ja kuivat oksat 
saa poistaa milloin vain. Hyvänmuotoinen kuusiaita on ylöspäin kapeneva ja teräväkärkinen. Leveä 
kuusiaita kerää runsaasti lunta, jolloin aidan muoto ei pysy ja oksat murtuvat helposti. Lisäksi leveän 
aidan sisäosien neulaset varisevat valon puutteessa.

Aidan korkeuden tulee pääsääntöisesti seurata maastonmuotoja. Jos tontilla on aidan kohdalla vain 
vähän epätasaisuutta, leikataan aita yläosastaan suoraksi. Hyvän näkösuojan antaa 150-200 cm korkea 
aita. Yli 200 cm korkean aidan leikkaaminen on jo hankalaa.
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5.1.7. Tienleikkaukset ja tienvarsien hoito

Tienleikkaukset ovat otollisia runsaalle, maiseman sulkevalle pusikoitumiselle. Alueilla on kuitenkin 
luonnostaan usein hyvä siemenpankki. Kun vesottuminen pidetään voimallisesti kurissa, valitaan säi-
lytettävä puu- ja pensas kasvillisuus ryhmissä, paahteiset rinteiden siemenpankki pääsee tuottamaan 
erinomaista niittykasvillisuutta ja myös alueen maisemallinen arvo ja merkitys kohenee. Paahteisilla 
rinteillä viihtyvät monet kuivankin kedon tyyppilajit. Niittykasvien siemenet voivat säilyä siemenpan-
kissa vuosikymmeniä, kun otolliset kasvuolosuhteet tulevat vallitseviksi ja alueiden ravinteikkuus vä-
henee, kasvillisuus pääsee esiin. 
 
Toimenpidesuositus: Alue raivataan ja raivaustähteet kerätään aluksi vuosittain pois. Kun niittykas-
villisuus voimistuu, raivaustarve vähenee, mutta alue on kuitenkin loppukesästä kukinnan jälkeen 
syytä niittää. Muutaman päivän päästä niitosta niittoluoko haravoidaan ja kerätään pois. 

Säännöllisesti hoidettu kuusiaita on maisemallisestikin arvokas elementti. Kuuspellon hyvin hoidettu kuusiaita kehystää tilakeskusta ja 
rajaa tilan kylätiestä. 

Partala.
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5.1.8. Muut metsäkohteet

Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen sekä muiden arvokkaiden elinympäristöjen, kuten 
puustoisten perinnebiotooppien, säilyttämiseen voi hakea myös kestävän metsätalouden rahoitus-
lain (Kemera) mukaista ympäristötukea. Ensisijaisia kohteita ovat rehevät lehto- ja korpikohteet sekä 
pienvesien lähiympäristöt. Puustoisille perinnebiotoopeille voi hakea ympäristötukea niiden liitty-
essä muihin metsälakikohteisiin sekä tilanteissa, joissa perinnebiotoopille ei ole mahdollista hakea 
maatalouden ympäristötuen erityistukea. Metsälain mukaan erityisen tärkeiden elinympäristöjen 
ominaispiirteet tulee säilyttää. Ympäristötuella voidaan korvata metsänomistajalle metsän biologisen 
monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän elinympäristön säilyttämisestä tai muusta luonnonhoidosta 
aiheutuvia lisäkustannuksia tai menetyksiä. Metsätalouden rahoituslaki on julkaisun kirjoittamisen 
aikaan muutoksen edessä ja lain uudistuessa sillä on vaikutuksensa myös ympäristötukeen.
 
Myös erilaisia metsäluonnon hoitohankkeita voidaan rahoittaa kestävän metsätalouden rahoituslain 
mukaisella tuella. Erilaisia hankkeita voivat olla esimerkiksi usean tilan alueelle ulottuvat tärkeiden 
elinympäristöjen hoito- ja kunnostustyöt, talousmetsien maisemanhoidon kannalta merkittävät met-
sän kunnostustyöt, metsäojitusalueiden laskeutusaltaiden tyhjentäminen tai metsäojituksista aiheu-
tuneiden vesistöhaittojen estäminen tai korjaaminen (esimerkiksi perustamalla kosteikon), metsäoji-
tusalueen ennallistaminen luonnonarvoltaan tärkeällä alueella sekä muut edellä mainittuja vastaavat 
metsäluonnonhoitoa, metsien monikäyttöä, maisema-, kulttuuri- ja virkistysarvoja korostavat alueelli-
sesti merkittävät hankkeet. Metsäluonnonhoitohankkeet suunnittelee ja toteuttaa metsäkeskus.

5.2. Vieraslajit

Vieraslajit ovat alun perin Suomen luontoon kuu-
lumattomia lajeja, jotka ovat levinneet maahamme 
ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituk-
sella. Suomesta on tavattu yli 600 vieraslajia, joista 
osa esiintyy myös Keski-Suomessa. Vieraslajeilla ei 
usein ole lainkaan luontaisia kilpailijoita uusilla 
esiintymisalueilla, joten luontoon levitessään ne 
pystyvät valtaamaan elinympäristöjä ja syrjäyttä-
mään paikan alkuperäisiä lajeja. Pahimmillaan 
vieraslajit muuttavat kokonaisten eliöyhteisöjen 
rakennetta. Vieraslajit voivat tuoda mukanaan 
tauteja ja aiheuttaa tuhoja mm. maa- ja metsäta-
loudelle. Jotkut vieraslajit mm. jättiputket, ovat 
haitallisia myös ihmisen terveydelle. 

Suurin osa maahamme levinneistä vieraslajeista 
on kasveja. Yleisimmät vieraskasvilajit ovat jät-
tiputki, jättipalsami ja komealupiini. Nämä lajit 
on alun perin tuotu maahamme koristekasveiksi, 
mutta nykyään ne ovat levinneet myös pihapiirien 
ulkopuolelle asutuksen läheiseen luontoon. 

Jättipalsami
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Vieraslajeja voi kasvattaa rajatuissa istutusryhmissä, mutta niistä on pidettävä huoli, etteivät ne leviä 
luontoon. Luontoon levinneitä kasveja olisi hyvä pyrkiä poistamaan juurineen. Laajaksi levinneeseen 
esim. jättipalsami- tai komealupiinikasvustoon tehoaa myös useita kertoja kesässä tapahtuva niitto. 
Vieraslajien jäänteitä ei saa kompostoida vaan ne kuivatetaan ja mahdollisuuksien mukaan poltetaan. 

Suomalaiseen luontoon kuulumattomia, helposti villiintyviä lajeja:
- etelänruttojuuri Petasites hybridus
- idänkannukka Cornus alba
- isopiisku Solidago gigantea
- isosorsimo Glyceria maxima
- isotuomipihlaja Amelanchier spicata
- japaninruttojuuri Petasites japonicus ssp.giganteus
- japanintatar Fallobia japonica
- jättipalsami Impatiens glandulifera
- jättitatar Fallobia sachalinensis
- kanadanpiisku Solidago canadensis
- kaukasianjättiputki Heracleum mantegazzianum
- keltamajanvankaali Lysichiton americanus
- kiiltotuhkapensas Cotoneaster lucidus
- komealupiini Lupinus polyphyllus
- korkeapiisku Solidago altissima
- kurtturuusu Rosa rugosa
- pajuasteri Aster x salignus
- persianjättiputki Heracleum persicum
- pilvikirsikka Prunus pensylvanica
- punakarhunköynnös (elämänlanka) Calystegia sepium ssp. spectabilis
- punalehtiruusu Rosa glauca
- rehuvuohenherne Galega orientalis
- rohtoraunioyrtti Symphytum officinale
- ruotsinraunioyrtti Symphytum x upilandicum
- terttuselja Sambucus racemosa
- vuorivaahtera Acer pseudoplatanus

Toimenpidesuositus: Vierasla-
jeja esiintyy suunnittelualueella 
monin paikoin etenkin tienpien-
tareilla. Ongelmallisimmat koh-
dat on merkitty liitekarttoihin, 
maisemavaurio -merkinnällä. Vie-
raslajiongelmaan on hyvä tarttua 
ajoissa. Erityisen ongelmallinen 
on komealupiini. Lupiini valtaa 
nopeasti alaa niittykasveiltamme 
ja samalla myös muuttaa kasvu-
paikan kasvuominaisuuksia. 

Lupiinit Kuhakoskella. 
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Lupiini leviää nopeasti ja tehokkaasti siemenistä, joita yksi kasvi voi tuottaa jopa sata kappaletta. 
Lupiinin hävittäminen on erittäin hankalaa, sillä maaperän siemenvarastosta nousee uusia lupiineja 
useiden vuosien ajan. Lupiinin hävittäminen vaatii pitkäjänteisyyttä, torjuntatyö vie vuosia. Kotipuu-
tarhassa lupiinin kukinnot kannattaa leikata pois heti kukkimisen jälkeen, ennen siementen kyp-
symistä. Näin menetellen lupiini ei pääse leviämään puutarhan ulkopuolelle.
 
Laajoja lupiinikasvustoja voi pitää kurissa niittämällä. Niittojäte tulee korjata pois maaperän liialli-
sen rehevöitymisen välttämiseksi. Pelkästään niittämällä kasvi ei häviä, mutta ainakin sen leviäminen 
hidastuu ja jopa estyy. Silloin kun lupiineja on vähän, kannattaa ne kaivaa yksitellen juurineen ylös 
maasta 24.

5.3. Pihojen viheralueet

Puutarhakulttuuri on Suomessa nuorta. Asuinrakennusten läheiset pihamaat pysyivät pitkään hyvin 
avoimina ja kasvillisuus muodostui pääosin luonnonnurmesta ja hyötykasveista. Puutarhaistutukset 
levisivät vähitellen etenkin pappiloiden ja kartanoiden kautta taloihin 1900-luvun alussa. Aluksi is-
tutettiin koristeeksi luonnonvaraisia puita, etenkin kuusia ja koivuja, mutta myös jaloja lehtipuita 
ja pihtoja. Eläinten kulun rajoittamiseksi pihaa alettiin rajata myös aidoilla. Kylvönurmet yleistyivät 
1900-luvun alkuvuosikymmeninä yhtä aikaa koristekasvien käytön yleistyessä. Sotien jälkeen pihoille 
kotiutuivat nopeasti monet uudet tuontilajit ja puutarhan rakenteet ja kalusteet, samalla kun pihoja 
alettiin yleisemmin myös suunnitella.

Harakkamäki.

24 MMM 2011
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Eri alueilla tarvitaan erilaisia kasveja
Kasvillisuus valitaan sen mukaan, mikä on kun-
kin paikan tarve ja tarkoitus: rajaistutus, tilanja-
ko, maanpeite tai rinne. Ensiksi valitaan ne kas-
vit, joilla rakennetaan ’seinät’, ja lopuksi valitaan 
ne kasvit, joilla koristellaan. On tärkeää, että va-
litaan paikan luonteeseen ja ympäristöön sopivia 
lajeja ja pidetään huoli, ettei koriste- ja vieraslajeja 
päästetä leviämään ympäröivään luontoon. 

Istutusalueista tulee helppohoitoisia, kun istu-
tukset erotetaan selvästi mm. nurmikosta, käy-
tetään suodatinkangasta ja vain puhdasta kasvu-
alustaa, ei koskaan peltomultaa ja alueet katetaan 
katteella tai maanpeitekasveilla. Rehevät, riittä-
vän tiheät kasvustot varjostavat maanpintaa ja 
estävät rikkakasvien itämistä. Tiheät istutukset 
suojaavat myös aina vihantia kasveja kevätau-
ringolta. Rikkakasvien siemeniä leviää aina istu-
tusalueille ympäristöstä, joten niitä pitää yleensä 
ainakin vähän kitkeä. 

Perinneperennoja vanhoihin pihoihin
Perinneperennoiksi kutsutaan monivuotisia kukkakasveja, joita on viljelty Suomessa useiden vuosi-
kymmenien ajan. Maatiais- eli perinneperennat ovat kestäviä, vaivattomia ja viihtyvät monenlaisissa 
pihoissa ja puutarhoissa. Ne ovat alkujaan joko luonnonlajeja tai vain vähän jalostettuja lajikkeita. 
Kestävät perinneperennat menestyvät paikallaan pitkiäkin aikoja ilman säännöllisiä jakamisia tai uu-
delleen istutuksia. Ne eivät tarvitse lannoitteita eikä niitä yleensä vaivaa taudit ja tuholaiset. 

Niityillä voi korvata nurmikkoa
Säännöllistä leikkausta vaativaa nurmikkoa voi osin korvata kerran tai kahdesti kesässä niitettävillä 
luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta arvokkailla niityillä. Niityn kulutuksen kesto ei 
ole kuitenkaan samaa luokkaa kuin nurmikoilla. Niittykasvillisuus kestää satunnaista rasitusta.

Niitty perustetaan yleensä aikaisin keväällä tai syksyllä syys-lokakuussa. Kylvettävä alue muokataan 
muutamien neliöiden suuruisissa laikuissa ja poistetaan laikuilta havaittavat rikkakasvit. Alle hehtaa-
rin suuruisen niityn perustaminen onnistuu parhaiten huolellisena käsityönä. 

Siemenet ovat pieniä, joten niiden sekoittaminen esim. hienoon hiekkaan helpottaa kylvöä. Siemenet 
kylvetään pintaan, sillä useat siemenet vaativat valoa itääkseen. Siemenmateriaalina käytetään valmii-
ta kotimaista alkuperää olevia siemenseoksia. 

Siemenet itävät hitaasti ja keväällä kylvettyjen lajien pienet taimet kehittyvät kesän kuluessa. Niityn 
kehittäminen vaatii kärsivällisyyttä, sillä jotkut lajit saattavat odottaa lepotilassa suotuisia itämiso-
losuhteita jopa vuosia.  Jos vielä 3-4 vuotta kylvöstä niitty ei ole kehittynyt toivotusti monilajiseksi, 
voidaan suorittaa laikuittain täydennyskylvöjä. 

Mäkitervakko viihtyy Harakkamäessä. 
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Niitty niitetään kerran tai kahdesti vuodessa kasvuston ränsistyttyä ja luoko kerätään pois muutama 
päivä niiton jälkeen. Yleensä niitto suoritetaan loppukesällä, mutta niitto on kuitenkin hyvä suorittaa 
ennen ei-toivottavien lajien kukintaa. Jos niittojäte kerätään heti pois, osa siemenistä ei ehdi varista, 
vaan kulkeutuu luokon mukana pois niityltä. Sopiva niittokorkeus on 5-10 cm eikä mielellään sitä 
korkeampi, eikä matalampi. 

Rehevät alueet ja etenkin laikut, joille niittysiementä ei kylvetty vaan joille niityn lajien toivotaan vä-
hitellen leviävän, kannattaa niittää useita kertoja kesässä (2-3 kertaa) ja aina kerätä niittojäte pois. Ei 
toivottavien lajien, kuten maitohorsman ja vuohenputken hävittämistä voidaan tehostaa muutaman 
vuoden ajan useita kertoja kesässä, tehtävällä niitolla. Niittäminen ei tehoa voikukkaan. Yksittäiset 
voikukat voi poistaa juurineen voikukkaraudalla, mutta suurempiin kasvustoihin tarvitaan joko kas-
vinsuojeluaineita tai alueen uudistamista. 

Vanhaa nurmikkoa voi myös muuttaa niityksi, mutta muokkaaminen vaatii kärsivällisyyttä. Mitä ka-
rumpi nurmikko on, sitä helpommin niityksi muuttaminen onnistuu. Ensimmäisenä toimenpiteenä 
lopetetaan nurmikon lannoitus ja pintamaahan lisätään hiekkaa. Nurmikonleikkausvälejä pidenne-
tään ja samalla tehostetaan leikkaustähteen poiskeruuta. Nurmikkoa voidaan poistaa myös laikkuina 
ja lisätä laikkuihin hiekka-turveseosta ja kylvää niihin niittykasvien siemeniä. Niittysiemeniä ei pidä 
kylvää muokkaamattoman nurmikon joukkoon, koska siemenet tuhoutuvat jäädessään nurmikkohei-
nien sekaan. 

5.4. Rakennukset ja rakenteet

Maaseudun rakennusperintö on moni-ilmeinen. Joukossa on kymmeniä erilaisia rakennustyyppejä.  
Muutamat pihapiirit ovat vielä monin paikoin kerroksellisia niin, että yhdellä tilalla tai talolla on 
usein monen ikäisiä rakennuksia. Rakennukset ovat materiaaleja, rakenteita ja tiloja sekä siten myös 
pääomaa. Vaikka rakennuksen käyttö lakkaisi tai käyttötarkoitus muuttuisi, voi sen taloudellinen 
arvo laskea, mutta ei kokonaan hävitä. Uudella käytöllä on mahdollisuus korottaa arvoa ja samalla 
hyödyntää olemassa olevia rakenteita. Joskus jo pelkästään rakennuksen olemassaolo luo taloudellista 
arvoa25.

Hoito ja kunnossapito sekä oikeaa aikaan tehdyt korjaukset ovat rakennusten säilymisen perusedel-
lytyksiä. Hoitotoimenpiteiden oikealla ajoituksella voidaan vaikuttaa asumiskustannuksiin ja siirtää 
korjaustarpeiden kasaantumista. Hoidon laiminlyöminen aiheuttaa sekä taloudellisten että kulttuu-
risten arvojen menetyksiä. Asuinpihaan kuuluvat myös monet rakenteelliset pienet yksityiskohdat ja 
kevyet rakenteet kuten kalusteet, aidat ja portit. Ne ovat usein näkyvä ja persoonallinen osa maisemaa. 
Myös niitä on huollettava ja kunnostettava säännöllisesti, että ne säilyttäisivät arvonsa. 

Rakennusten käyttö on niiden parhainta hoitoa. Kun rakennukset autioituvat, ilmaantuvat myös on-
gelmat. Yleisesti ottaen suunnittelualueen vanha rakennuskanta on huonokuntoista. Siksi näissä oh-
jeissa keskitytään toimenpiteisiin, joilla voidaan jatkaa jo lähes purkukuntoisen rakennuksen ikää. 
Kaikki pihojen rakennukset ovat kokonaisuuden kannalta merkityksellisiä ja että korjaamisessa oleel-
lista ovat välttämättömät rakenteelliset korjaustoimenpiteet, ei pintasilaukset. Kauhtuneisuus ei ole 
pahe.

25 Kovanen, Luostarinen & Lahdenvesi-Korhonen 2004
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Käytössä olevia rakennuksia tulisi ehdottomas-
ti korjata niin, että niiden piirteet säilyisivät. 
Oleellinen tieto on jo rakenteissa itsessään, ny-
kyaikaiset ratkaisut harvoin parantavat aikaan 
sidottuja rakenteita ja arkkitehtuuria. Etenkin 
alkuperäisasussa oleviin piharakennuksiin tu-
lisi tällä alueella kiinnittää erityishuomio.  
  
Mäkisessä maisemassa katot nousevat merki-
tykselliseen asemaan, siksi niiden materiaalilla 
ja värillä on väliä. Suojauksessa voidaan huolet-
ta turvautua mihin tahansa materiaaliin, joka 
estää veden pääsyn rakenteisiin. Ensiapuvai-
heen jälkeen on syytä kuitenkin valita perintei-
siä katemateriaaleja, kuten päre, sementtitiili 
(erityisesti vanha puhdistettuna tai kunnostet-
tuna) ja kolmiorimahuopa. Alueella on käytössä 
pinnoittamaton kuumasinkitty matalaprofiili-
nen pelti. Se on kohtuullisen hyvä vaihtoehto 
ja parempi kuin muovipinnoitetut tiilijäljitel-
mäpellit. Väreissä mustalla ja tiilen punaisella 
on pitkät perinteet. Vihreä ja ruskea ovat 1970-
luvun tulokkaita, mutta nekin ovat jo vakiintu-
neet maaseudulle. Katoissa kannattaa välttää 
liian kirkkaita tai synteettisiä värejä.    

Rakennuksen ikää voidaan jatkaa helposti niinkin pienillä toimenpiteillä kuin raivaamalla puusto 
pois rakennuksen seinustoilta, kaivamalla sen helma esiin ja muotoilemalla seinustojen ympärille loi-
vat niskaojat. Väsynyttä runkoa voidaan tukea följäreillä ja suojalaudoituksilla ja kattorakenteita esim. 
yläjuoksun alle asennettavilla pystypuilla. Kengittäminen on perinteinen tapa huoltaa hirsirunkoa, 
mutta usein liian työläs arjessa toteuttavaksi. Kts. tarkemmin ohjeet alla olevasta piirroksesta. 

Ennallistaminen on hauska tapa palata ajassa taaksepäin, esim. aitoja on ennen saattanut olla nykyis-
tä enemmän. Tällöin kannattaa turvautua vanhaan tietoon ja lähteisiin, kuten valokuviin. Kyläym-
päristön perinteisten piirteiden säilyttämisessä uudisrakentamisella tulee olemaan entistä suurempi 
sija. Uuden rakennuksen sijoittelun tulisi tukea kylille ominaista piharakennetta, Mutaselällä umpi-
naisuutta sekä erillispihojen syntyä ja mäkialueella lineaarisuutta. Suunnitteluun kannattaa satsata, 
myös detaljitasolla.

Suunnittelualueen rakennusperintö on monipuolinen ja moni-ilmeinen. 
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5.4.1. Tilat ja talot

Aumamäki
Aumamäen etelään suuntautuvalla mäellä on kaksi taloa, ylempänä Aumamäki ja alempana Alatalo. 
Taloja yhdistää nauhamainen hiekkatie. Maisemaa on hoidettu pitkään ja perinteisesti.    

 
Aumamäen  hirsirakenteisen 1920-luvulta peräisin olevan päärakennuksen lisäksi pihassa on navetta 
vuodelta 1935, tynnyriholvattu luonnonkivikellari, hirsirakenteinen pihasauna, uudempia piharaken-
nuksia sekä lautarakenteinen viljankuivuri sekä L-mallinen lato. Vanha navetta sijaitsi etelärinteessä 
ja nykyistä alempana. Pihapiiri on puuton ja avoin, etelärinteellä kasvaa marja- ja omenapuutarha. 
Ruottiset ovat olleet tilalla 1800-luvun alusta lähtien. 

Tilalla pääomana on ollut korkeatasoinen kivityötaito. Jättimäisillä lohkokivillä on tehty pääraken-
nuksen alla oleva kellari, talon kivijalka ja portaat, sekä 1940-luvun navetta, jonka kivet ovat poikkeuk-
sellisesti hiekan väriset. Kaikki kivet ovat peräisin lähialueelta ja todennäköisesti pihan yläpuoliselta 
ylärinteeltä, josta kuljetus on ollut mahdollista. 

Tilaa on asuttu ja hoidettu. Päärakennuksen ongelma on rinteen puoleinen elävä kivijalka. Oleellista 
päärakennuksen korjaamisessa olisi säilyttää talossa sen talonpoikainen asu, mittasuhteet, muoto, 
huopakate ja vuoraustyyppi. Sisätilan ennallistamisella saataisiin interiöörit palautettua jälleen ra-
kentamista vastaavan aikakauteen, myöhäisjugendiin. 

Alatalon pihapiiri Aumamäellä.
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Aumamäki (Piirros: Maria Luostarinen).

Aumamäki leikkaus (Piirros: Maria Luostarinen).
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Kun päärakennuksen katto uusitaan, kannattaa vanhat huovat poistaa, jättää vanha päre dokumen-
tiksi alle ja asentaa huovalle aluskatteeksi levytys joko liikkumisen kestävä paksu huokoinen puu-
kuitulevy (18 – 25 mm) tai 9 mm vaneri. Ulkovuoraus on maalattu lateksilla, siksi sen perusteellinen 
huoltomaalaus ei enää tunnu järkevältä. Sitä kannattaa yhä korjailla ja se uusia aikanaan entisen kal-
taisella saumarimalla ja maalata talo keltamultamaalilla. Jotta rakennuksen mittasuhteet säilyisivät, 
ei vuorauksen alle kannattaisi asentaa kaikkia nykymääräyksen vaatimia kerroksia. Mikäli pääraken-
nukseen sijoitetaan lisää kosteita tiloja, kuten saunatilat, kannattaa suunnittelussa käyttää ammatti-
suunnittelijaa.  

Kivijalan korjaus edellyttää maansiirtotöitä ja painuvien kivien uudelleen perustamista. Nurkkakivi 
kantaa ja kellarin toinen oven pieli, vain välikivet painuvat. Edellyttää rakenteellista lisäsuunnittelua.  
 
Sauna on oleellinen puutarhaosan ra-
kennus. Koska sen runko on edellisestä 
kengityksistä huolimatta melko surkea, 
voitaisiin massiivisen hirren vaihdon 
sijaan laudoittaa kaksi seinää ja jättää 
sisääntulon kunnossa oleva hirsiseinä 
paljaaksi. Huopakatto sopii tähänkin ra-
kennukseen, kts. päärakennuksen katto-
ohjeistus.

Aumamäen päärakennus on 1920-luvulta. 

Aumamäen sauna.
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Alatalon päärakennus ja pihakuusi ovat Aumamäen viljelymaiseman tunnusmerkkejä. Pihapiiriä on 
hoidettu esimerkillisesti ja rakennukset ovat hyvässä kunnossa. Hirsirakenteisen, vanha päärakennuk-
sen lisäksi pihassa sijaitsevat tiivisti toisiinsa kytkeytyen pitkä peltokivinavetta, kaksi aittaa, uudempi 
kalustovaja sekä mäkitien varrella riihi.

Pihassa voi nähdä osia 1700 -1800-luvun rakentamisesta. Päärakennuksen tuvassa on jäljellä vanha 
peiliovi, jonka pintapeilit on koottu erikoisleveistä laudoista. Myös aitan ovien avainkilpien muodot 
ovat 1800-luvulta. Lisäksi aitoissa on käytetty, kuten alueelle on tyypillistä, useita sävyjä. Seinät ovat 
olleet punaiset ja salvosten päät keltaiset.

Alatalon navetan edustaa voisi mataloittaa ja ovia kunnostaa osapaikkauksin. (Kuvat: Maria Luostarinen) 

Rakennukset ovat jatkuvan ylläpidon piirissä, eikä rakennuksissa ole paljoa korjattavaa. Autenttisuu-
den kunnioittaminen on tulevien korjaustöiden perusta. Päärakennuksen ulkoasua on muokattu aina-
kin kahteen otteeseen: 1940-luvulla on uusittu keilaponttilaudoitus ja ikkunat sekä 1980-luvulla kate. 
Oleellista olisi säilyttää tulevissa korjauksissa talon perusmuoto, sen mittasuhteet ja varhaisimmat 
muutokset, kuten 1900-luvun ulkoasu kuisteineen sekä sisätilojen vanhimmat rakennusosat (esim. 
peiliovet). Katemateriaalin vaihto perinteisemmäksi sopeuttaisi joku päivä talon vielä paremmin ym-
päristöönsä. Navetan länsisiiven lautarakenteisen jatkeen vuorauksen alaosaa ja ovia tulisi paikkailla 
ja ylös noussutta maata mataloittaa ja muotoilla se jälleen rakennuksesta poispäin viettäväksi.  Mo-
lempia aittoja tulisi kengittää ja huopakattoja uusia.  

Alatalon aittojen avainkilpiä, joissa 
on viitteitä 1700-luvun muotokieleen. 
(Kuvat: Maria Luostarinen)
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Kalustovajan maaliksi kannattaa valita aito punamulta, vaikka se on maalattu alun perin kalvoa muo-
dostavalla synteettisellä maalilla. Lateksimaali on jo kauhtunut niin paljon, että keittomaali tarttunee 
pintaan riittävästi. 

Riihen pelastaminen on suurin ponnistus. Sen eri menetelmillä tehtyä runkoa olisi vahvistettava ja 
nostettava, kattoa oikaistava, maata madallettava. Katemateriaali parhaiten sopisi yhä kolmiorima-
huopakatto. Ei pintakäsittelyä, harmaana rakennus on parhaimmillaan. 

Kammola

Kiemurteleva hiekkatie yhdistää Partalan, Kammolan ja Väätälänmäen kylät.  Sen varrella on sekä 
vanhaa että uudempaa jälleenrakennuksen aikaista asutusta. Pääsääntöisesti talot ovat eläviä ja piha-
piirit sekä marjaviljelmät hyvässä järjestyksessä. 

Kammolan kylän tunnus on vanha riihi Kyrsyäntien ja Kammolantien risteyksessä.

Toivakkalan käyttämättömät 
karjapihan talousrakennukset 
ovat Kammolan tien piriste. 
Kallion pihan päärakennus on 
rintamamiestaloksi poikkeuk-
sellinen arkkitehtuuriltaan. 
(Kuva: Maria Luostarinen)
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Kuoppalan ja Mäkelän vanhemmissa pihoissa on uutta ja vanhaa rakennuskantaa. Molempien tilojen 
vanhoja rakennuksia kannattaa korjata alkuperäisyyttä vaalien. Mäkelän pihassa sijaitsee yksi alueen 
harvoista alkuperäisasussa säilyneistä päärakennuksista, myös ikkunat ovat rakentamisen ajoilta.      

Uotila on yhä elinvoimainen tila ja rakennuskannasta näkee että se on ollut alkuun kylän kantatila. 
Ulkoasultaan uudistetun päärakennuksen lisäksi pihassa ovat L-mallinen luonnonkivi-valutiilina-
vetta, rivi- ja luhtiaitat sekä uudempi kalustovaja. Rakennukset muodostavat melko suljetun, kaksi-
osaisen pihapiirin mies- ja karjapihoineen. Päärakennus on tehty jykevästä hirrestä ja suurikokoisen 
navetan sydän luonnonkivijärkäleistä. Kivinavetta rakennettiin kahdessa osassa, vuosina 1879 ja 1880. 
Uudemman osa perustus petti ja se jouduttiin purkamaan. Tilan rakennuskanta on tiiviissä käytössä 
ja rakennuksia kunnostetaan. Kylämaiseman kannalta oleellisin rakennus on tienvarsinavetta.  

Uotilan pihapiiri (Piirros: Maria Luostarinen).

Uotilan päärakennuksen runko ja hyvin säilyneet aitat ovat 1800-luvulta. (Kuvat: Maria Luostarinen)
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Jatkossa voisi rakennuskannan ylläpidossa vaalia jäljellä olevia alkuperäisosia ja valita perinteisiä ma-
teriaaleja sekä pintakäsittelyaineita. Päärakennuksessa on kerroksia 1800-, 1950- ja 1990-luvuilta. Tu-
levat kunnostukset voi edelleen tehdä näiden aikakausien hengessä, kuten nyt on jo osin tehty, mm. 
eteisen 1950-luvun paneloinnit on säilytetty ovineen. Joitakin huoneita voisi palauttaa 1800-luvun in-
teriöörin esim. tapetein, listoin ja värein.

Navetan yleiskunto on hyvä. Toivottavaa olisi, että rakennuksen laajennuksen aikainen 1960-luvun 
asu säilyisi jatkossakin. Saumarimavuoraus, sormipaneloidut ovet, osittain alkuperäisikkunat ovat 
ne asiat, joiden kunnostuksella voidaan perinteistä asua ylläpitää. Pienillä asioilla jykevä rakennus on 
pihan komistus. Verhous on kauhtuneenakin hyvä. Mikäli se maalataan uudelleen, kannattaa valita 
aito keittomaali, vaikka seinät on synteettisellä maalilla maalatut. Maalityyppi voidaan vaihtaa, koska 
vanhaa maalin enää verhouksen pinnalla jäljellä hyvin vähän.  Mikäli ovia uusitaan tai ne korjataan, 
sopii sormipaneeli yhä ovien pintalaudaksi. Myös 1960-luvulla tehdyt harkkosiiven pihkottuneet ik-
kunat voidaan yhä kunnostaa kulmarautoja ja lasituslistoja entraamalla ja vaihtamalla ja pyöreän 
viljasiilon kaareviin oviin vaihtaa uudelleen vaneri.   

   
Uotilan vanha laajennettu kivinavetta on kunnioitettavan kokoinen ja se elää vahvasti vielä nykyajassa. (Kuvat: Maria Luostarinen)

Sairalan alkuperäisasuinen jugendpäärakennus vilahtaa silmissä kylätiellä liikuttaessa. Päärakennus 
on vuodelta 1854, ulkoasu on 1900-luvun alusta. Sahanomistajan vaikutus näkyy rakennuskannassa 
ja erityisesti L-mallisessa peltoladossa, jonka perinteisesti veistäen tehdyt osat on korvattu luovasti 
sahatuotteilla.  

Monimuotoisen saumarimavuoratun päärakennus lisäksi keskeisessä pihapiirissä on kaksi riviaittaa 
ja sen ulkopuolella pihatien varrella saunarakennus, lato sekä risteyksessä riihi.  Erityismaininnat an-
saitsevat päärakennuksen taakse muodostuva pienipiirteinen umpipiha. Polveilevat osin kokkitalli-
maiset aitat on sovitettu hyvin rinnemaastoon ja huussit piiloon aittojen väliin. Ovissa on pukinsarvi-
saranoita, muotokieli on peräisin 1700-luvulta. 
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(Kuvat: Maria Luostarinen) 

Sairalan päärakennus edustaa jugendia, sen sydämenä on kuitenkin vanhempi 1800-luvun hirsirun-
ko. Maiseman kannalta kokonaisuus ja alkuperäisyyden vaaliminen olisivat oleellisia asioita.  Taloa 
asutaan ja kaikkia rakennuksia on ylläpidetty. Alkuperäisyyden ja paikan hengen vaaliminen edellyt-
täisi perinteisien materiaalien käyttöä. Päärakennuksen maalaaminen on edessäpäin, tällöin kannat-
taa suosia talon alkuperäistä vaalean keltaista sävyä. Myös alkuperäisikkunoiden kunnostaminen on 
edessäpäin. Ne olisivat hyvä avustuskohde.  

Sairalan pihapiiri (Piirros: Maria Luostarinen).
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(Kuva: Maria Luostarinen)

Aittarivit säilyvät hyvin kun huolehditaan katon vedenpitävyydestä ja siitä ettei ympäröivä maa nouse 
liiaksi. Mikäli ovet lahoavat alaosistaan, vaihdetaan tilalle samankaltaiset höyläpintaiset pintakäsit-
telemättömät paneelit. Sauna on kunnostuksen alla, sekin on kokonaisuuden kannalta oleellinen ra-
kennus. Erilaiset ikkunat ovat persoonallisia yksityiskohtia. Maan muotoilut ja ovien kunnostaminen 
riittävät tässä ensiavuksi. 
 

Sairalan peltolato on rakenteellisesti mielenkiintoinen, koska se on tehty salvotuista lankuista. (Kuva: Maria Luostarinen)

L-mallinen lato on rakenteellinen harvinaisuus. Sen seinät on tehty suurista sahalankuista salvoen. 
Hirsiä on vain alakehässä vain kaksi. Myös ovien pienat, jotka toimivat sekä karmeina että följareina, 
ovat lankuista. Koska katto on uusittu, ei jää tehtäväksi kuin seinän vierustojen loppukesän raivaus, 
päätyikkunan vuorilautojen uusiminen, uuden vanhaa vastaavan ikkunan asennus, poikkipäädyn ovi-
en paikkaus ja oikaisu. Tienvarren riihen tienvarsiseinän alimmat lahot hirret odottavat kengittäjää. 
Runkotyö kannattaa tehdä kunnolla hirsityönä, koska muuten rakennus sortuu.
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Alueen alkuperäisikkunat ovat vähissä. Ikkunat ovat olleet joko 6-ruutuisia ristikarmi- ja jugendin 
tapaan moniruutuisia Tkarmi-ikkunoita. Kuvan ikkunat ovat Uotilasta ja Sairalasta. 
Alla 1900-luvun alun uuneja.
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Väätälänmäki
Avoimella mäellä sijaitsee harvakseltaan neljä taloa, kahdesta talosta on yhä rippeitä jäljellä. Kylätien 
paikkaa on siirretty mäen laelta alemmas, ennen se kulki halki Repolan pihan.  
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Repola 1 sijaitsee Väätälänmäen laella, korkeimmalla 
kohdalla ja mäen vanhimmalla asuinpaikalla. Pihapii-
rissä on 1980-luvun päärakennuksen lisäksi sementti-
tiilinavetta 1950-luvulta, liiteri ja sauna 1940-luvulta. 
Peltojen keskellä vanhan kylätien varrella ovat lisäk-
si sarani, kalustovaja sekä Sairalasta siirretty sepän 
paja.
 
Vanha 1920-luvulla rakennettu poikkipäädyllinen ju-
gendtalo paloi vuonna 1986. Jyrkkäkattoisessa talossa 
oli toisessa kerroksessa mansardikattoinen poikki-
pääty ja kuusiruutuiset ikkunat, jotka on taltioitu saunan takkahuoneeseen.  Tällä mäkimaiseman 
keskeisellä paikalla olisi tärkeää pyrkiä pelastamaan vielä huonokuntoiset vanhat rakennukset ja kun 
uudisrakentamisen tarvetta ilmaantuu, suunnitella tarkoin se sijainti ja sopivuus ympäristöön, jolla 
on pitkä menneisyys.  Historialliset rakennukset, kuten sauna ja L-mallinen lato voidaan vielä kun-
nostaa osaksi miljöötä, ei välttämättä enää käyttöraken-
nuksiksi. Saunalle riittäisi katon puhdistus, ikkunoiden 
korjaaminen ja sireenin pienentäminen. 

L-mallinen lato on kaukomaiseman kiintopisteitä. Osa 
sen runkoa on peräisin palaneesta päärakennuksesta. 
Rungoltaan heikkokuntoisen rakennuksen korjaustek-
niikaksi voisi harkita kattorakenteiden tuentaa följa-
reiden avulla, joista tehtäisiin kantavia ja annettaisiin 
alapuolisen rungon elää omaa elämäänsä. Huonokun-
toisimmat kaksi seinää voitaisiin suojalaudoittaa ja 
nostaa tuulella irronneet pellit takaisin. Pieni peltolato-
kin pysyy pystyssä, jos sen kattovasoja kannattavaa ylä-
juoksua tuetaan pystytuilla sisäpuolelta. Katto onkin jo 
kunnossa. 

Ukkola sijaitsee mäen itärinteessä. Paikka on ollut asut-
tu ainakin 1800-luvulta lähtien ja sieltä ovat lähtöisin 
Uotilan omistajat. Pihassa on rakennuksia eri ajoilta. 
Vanhin on vilja-aitta 1800-, navetta ja vaja 1960- sekä 
päärakennus 1970-luvuilta. 

Väätälänmäen kaksi tärkeintä tienvarsirakennusta. (Kuvat: Maria Luostarinen) 

Repolan uudempi aitta on otettu reippaasti uuteen käyttöön 
autotalliksi.  Pihat elävät uutta aikaa, jonne kuuluvat oleelli-
sesti koneet ja autot (Kuva: Maria Luostarinen)

. 
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Hirsiaitta on rakennushistoriallisesti arvokas. Siinä on muinainen lukkosysteemi ja laareissa on käytet-
ty karkeapintaista, vanhaa raamisahalautaa. Aitta tulisi kengittää ainakin yhdeltä sivulta (pääty), se-
menttitiilikatto puhdistaa ja mahdollisesti oikoa katon räystäsruoteita. Aitta on hiljattain maalattu. 

   

Ukkolan navetan  1950-luvun aihioita ja betonivaluseinää, jossa eristeenä on olki-saviseos.  Kun navettojen sisääntuloja korjataan tulisi niissä säilyttää 
1950 -luvun tunnusmerkit sormi- ja vinopanelointeineen (Kuvat: Maria Luostarinen).

Kylätien risteyksessä seisovalla riihellä on tärkeä sija tienvarsimaisemassa. Pidemmän iän sille takaisi 
kengittäminen, maanpinnan madaltaminen ja muotoilu rakennuksesta poispäin tienvarren päädyssä. 
Sormipaneloidut ovet ovat osa rakennuksen ulkoasua, ovet voi yhä paikata tai tehdä vastaavanlaiset 
uudet.  Maanmuotoilut edellyttävät pihatien siirtoa noin metrillä ja kenties tienäkymän avaamista. 
Liittymä on muutenkin melko vaarallinen.   

Ala-Kankkulan pihapiirissä on rakennuskantaa 1800-luvulta. Rinteen suuntaisesti sijoittuneet aitat ja 
tupa tulisi korjata perinteisesti hirsityönä, aitan edusterassin lattia haljaspuilla uusien ja tuvan seinä-
vuorausta paikaten. 
 
Väätälänmäellä on ainakin kaksi osin tuhoutunutta asuinpaikkaa. Ylä-Kankkula, josta jäljellä ovat 
suuri peltokivinavetta ja vaja sekä talo Repolan alapuolella. Tässä perimätiedon mukaan kauniissa 
pihassa sijaitsi päärakennus, navetta, talli, sauna ja kaivo. Riihi ja puutarha marjapensaineen ovat 
säilyneet. Väätälänmäen maskotti on vanha kallion päälle porrastaen rakennettu riihi. Paikka on tuu-
linen ja se on ollut tämän rakennuksen pelastus. Rakennuksen ylimmän osan alimmat hirret tulisi 
uusia ja alempi runko sitoa eteläpuolelta ylempään runkoon esim. nurkka följärein. Katto kirkastuisi ja 
koko rakennuksen ilme jämäköityisi, jos se maalattaisiin ruskean sijaan grafiitin harmaaksi tai ruske-
aan taittuvalla mustalla. Myös ikkunat saattaisivat olla paikallaan, vaikka aukot ylläpitävät parempaa 
tuuletusta. 
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Partala
Partalan pihapiirissä ja sen läheisyydessä oli 1800-luvun alussa yhteensä 19 rakennusta ja yli 20 torp-
paa. Nyt rakennuksia on jäljellä 7. Hirsirakenteisen päärakennuksen (v.1892) lisäksi pihassa ovat kivi-
rakenteiset navetta ja väentupa, varasto, viljakuivuri sekä tienvarren lautarakenteinen puimalato. 1930-
luvulla päärakennusta lukuun ottamatta kaikki rakennukset paloivat, jälleenrakennetusta uudesta 
rakennuskannasta voi nähdä, että tila on ollut vielä silloinkin voimissaan. Tyylillinen esikuva löytyy 
uusklassismista, jota on toteutettu tilalla poikkeuksellista puhtaana ja mahtipontisena.   

 
Partalan navetta on todella kookas. Korjattavaa kattoalaa on 10 keskivertokaton verran. Uusklassis-
tisessa navetassa on funkiksen tunnuksia, pyöreä ikkuna. Vanha tuuletushormin katos on päässyt 
puutarhaan kukkatelineeksi. 

Suurikokoinen navetta on pihapiirin kiintopiste ja komea rakennustekninen taidonnäyte. Työn jälki 
on erinomaista ja jo kokonsa vuoksi se on vaatinut työmaalta ja johdolta erityistaitoa – ja hallintaa. 
Tässä rakennuksessa on mm. sisä- ja ulkoikkunoilla omat karminsa ja betonirakenteisessa yläpohjassa 
on 30-funkiksen aikaan käytetyt keskeltä pullistuvat palkit. Navetan runkona on vanha kivinavetan 
runko, jota on täydennetty ja jatkettu sementtitiilimuureilla. Ulkoseinät ovat olleet muinoin tummah-
kon roosaan taittuvan kaakaonvärisiä.  
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Maiseman kannalta kunnostuksessa oleellisia ovat kaikki jäljellä olevat rakennukset, niiden alkupe-
räisosat ja materiaalit.

Partalan päätila on lähinnä vapa-ajan käytössä. Suuri kiinteistömassa hyötyisi ympärivuotista käytös-
tä ja myös sen ylläpito helpottuisi.  Pääosin rakennukset voivat hyvin, mutta tärkeimpään eli navetan 
kunnostamiseen on ollut selvästi vaikea tarttua sen haasteellisuuden vuoksi. 

Navetan katto tulisi olla työlistan ykkönen tai muuten se sortuu ja korjaaminen muuttuu mahdotto-
maksi. Nykyisen sementtitiilikaton kunnostaminen tarkoittaisi kattolyhtyjen kohdalta katkenneiden 
kattotuolien yläpaarteiden osauusimista, katto lyhtyjen uudelleen rakentamista tai niistä luopumista, 
jiiritiilien ja osin harjatiilien uudelleen ladontaa ja orsilinjaa kannattavien tukipuiden jäykistämistä 
ja kenties navetan huonokuntoisemman takapäädyn purkua. Takaosan polveilevaa lape- ja harjalinjaa 
voidaan oikoa orsilinjaa tunkkaamalla ja ansaita suoristamalla. Tälläkin tekniikalla uusittavaa kat-
toalaa on 200 – 300 m2. Mikäli katto täytyy uusia, sopivia vaihtoehtoja ovat yhä savi- tai sementtitiili, 
miksei myös konesaumattu pelti, vaikka realistisempi vaihtoehto taitanee olla sinkittypintainen mata-
laurainen pelti. Kunnostaminen edellyttää asiantuntevaa suunnittelua ja ulkopuolista rahoitusta.    

 
Päärakennusta ylläpidetään. Sisääntulopihaa voisi vielä enemmän elävöittää ja huolitella, jolloin se 
olisi arvoisensa oloinen (hiekan ja nurmikon selkeät rajapinnat, istutukset, stilisoidummat portaat 
ym.).  Moneen otteeseen aukotetun autotallin katto olisi uusittava. Runtelusta huolimatta rakennus 
on tärkeä ja se ryhdistäytyisi uudesta katosta, joka voitaisiin oikoa ja asentaa joko vanha puhdistettu 
tiili tai kolmiorimahuopa esim. vanerilevytyksen päälle. Tienvarsi ladosta säilyy toinen siipi uuden 
peltikaton ansiosta. Hyvä niin ja hyvä, että toinen siipi on säilynyt rauniojäänteenä. Paraatijulkisivulle 
tekisi hyvää, jos aukkoja suojattaisiin puuovin, ei pressuin.
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Harjula on Partalaan kuulunut talo, josta on jäljellä alkuperäisasuinen jugendhenkinen maalaistalo. 
Päärakennuksen lisäksi pihaan kuuluu lautarakenteinen liiteri. Kauhtuneenakin päärakennuksella 
on Partalan peltoympäristössä tärkeä maisemallinen merkitys.  

Sen säilyminen turvattaisiin vuosiksi eteenpäin, mikäli räystäskorjaukseen ryhdyttäisiin heti purka-
malla reunimmaiset tiilet, korjaamalla lahonneet ruoteet ja räystäslaudat. Alkuperäisikkunat ovat 
kauniit. Niiden säilyminen edellyttäisi vähintään ulkopuitteiden kunnostusta. Myös aumakattoinen 
kuisti nostaa paikoilleen.  

Partalan kaikki 1930-luvun talousrakennukset, 
myös viljakuivuri, on tehty uusklassismin tyyliä 
noudattaen ja kivirakenteisena palovaaran 
minimoimiseksi. 

Partalan tilaan kuulunut Harjula on alueen 
ainoita alkuperäisasunsa säilyttäneitä 
päärakennuksia. 

Kuhakoski
Kuhakosken alueeseen liittyy merkittävää sahateollisuuden historiaa. Alue muodostaa itsenäisen ko-
konaisuuden, jossa uudisrakentamisen lomaan on jäänyt merkkejä menneestä, kuten saharaunio ja 
käytössä olevia vanhoja talousrakennuksia, osana uudispihaa. Nykyään aluetta hyödyntävät virkistys-
kalastajat. Raunioita tulisi hoitaa aika-ajoin raivaamalla betoniperustusten sisään kasvaneet puuntai-
met pois. Uusi tienvarteen sijoitettava infokyltti avaisi matkailijoille historiaa nykyistä enemmän.  
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Myös vanha sillan vieressä oleva puuliiteri on osa koski-idylliä. Rakennus edustaa paikalle yleistä ra-
kennustapaa. Muotoilemalla maanpintaa sen ympäriltä, puhdistamalla nykyinen tiilikatto tai uusi-
malla se kolmiorimahuovalla ja tekemällä pieniä puukorjauksia oville ja ulkoverhoukselle saataisiin 
vajalle paljon lisäaikaa. Sahakartanon palossa säilyneen ison, L-mallisen piharakennuksen ja tien vä-
lisen sireeniaidan karsiminen avaisi näkymää tielle. Lisäksi vanhojen ikkunoiden kunnostaminen riit-
täisi tämän ylvään rakennuksen ulkoasun kohentamiseen.   
 

 

Kuhakosken valttarin asunnosta, sahan kartanosta on jäljellä  rinteeseen rakennettu  piharakennus. Ovien ja ikkunoiden polveilevaa 
asemointia ei tulisi korjauksissa muuttaa (Kuva: Maria Luostarinen). 
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Kuhakosken koulun pihapiiri, joka on suunniteltu maalaiskoulupiirustusten mukaisesti uusklassistiseen tyyliin (Kuva: Maria Luostarinen).

 
Kuhakosken kansakoulu on vuodelta 1935. Vastakkain sijoitetut hirsikoulu ja rankorakenteinen piha-
rakennus edustavat 1920-luvun uusklassismia. Valtakunnallisten maalaiskansakoulujen tyyppipiirus-
tusten mukainen, urbaani arkkitehtuuri ja hienostuneet yksityiskohdat hätkähdyttävät maalaistiellä 
kulkijaa. Koulupihan yläpuolisella mäellä sijainnut urheilukenttä juoksuratoineen on taimettumassa. 
Koulutoiminta lakkautettiin 1970-luvun lopulla. 

Rakennuksia ei ole vuosikymmeniin korjattu mittavasti, pienempiä ylläpitotoimia on kuitenkin tehty. 
Autenttisen kokonaisuuden kunnostamisessa oleellista olisi arkkitehtuurin säilyttävä ote. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa ajalle tyypillisien materiaalien valintaa, yksityiskohtien ehdotonta vaalimista sekä 
värityksen säilyttämistä tai ennallistamista. 

Piharakennuksen alkuperäisulkoasulle tärkeää ovat kattomateriaali sekä rakenteellisesti tienpuoleisen 
päädyn kivijalan tukeminen.  Seinien ja muiden osien pintakäsittelyllä ei ole kiirettä, maalaus ei ole 
välttämätöntä lainkaan. Jos maalaukseen päädytään, tulisi olemassa oleva värimaailma säilyttää ja huo-
mioida väreillä leikittely ja eri maalityypit eri seinillä (keitto- ja pellavaöljymaali). Ensisijaiseksi kattoma-
teriaaliksi sopii kuumasinkitty konesaumattu pelti, sitten kolmiorimahuopa tai lähes sileä, matalaurai-
nen kuumasinkitty pelti. Sadevesijärjestelmäksi soisi yhä puolipyöreän kuumasinkityn kourun, joihin 
vanhat syöksytorvet torvimaisine ulosheittäjineen liitettäisiin. Niitä saa yhä peltisepiltä. Ulos kallistuva 
tien puoleinen päätysokkeli kannattaa valaa uudelleen. Työ tulee tehdä runkoa riittävästi tukien lamelli- 
ja valutekniikalla. Edellyttää insinöörisuunnittelua.
 
Myös päärakennuksen tärkein ulkoasukysymys liittyy katemateriaaliin. Vanhan sementtitiilikaton 
puhdistamisella päästään maksimissaan 10 vuotta eteenpäin, uusimisella 50 – 60 vuotta. Sopivia ma-
teriaaleja ovat edelleen sementti-, savitiili tai miksei myös konesaumattu pelti. Myös alkuperäiset ikku-
nat edellyttäisivät pikaista kunnostamista ja kuistien huolittelu antaisi taloon ryhtiä. 

Koulun piharakennuksen huussin syvennyksessä olevat sisäänkäynnit on maalattu öljymaalilla ja korostesävyllä. Sadevesijärjestelmä on peltisepän 
työtä.  Seinissä on yhä hevosien kiinnitysrenkaat. (Kuvat: Maria Luostarinen).
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Hasulan seutu
Kuuspellon tilan aumakat-
toisen klassistishenkisen 
päärakennuksen lisäksi pi-
haan kuuluivat väentupa, 
konevaja sekä kookas va-
luharkoista tehty navetta. 
Pihasta on purettu aitat, 
puimala, ja sarani. Päära-
kennuksen runko on mas-
siivista 18 – 19 cm paksuista 
hirttä. Alkuun se on ollut 
rappauspintainen. Vanha 
Rappaus on tehty puutik-
kujen varaan, se on säilynyt 
puuverhouksen alla. Talo sähköistettiin 1930-luvulla ja vuonna 1965 siihen tehtiin täysremontti.  
  
Tieympäristön kannalta oleellisia asioita ovat taloa ympäröivä kuusiaita sekä navetta, sen ja pääraken-
nuksen katot. Lähtökohta tuleville kunnostuksille ovat alkuperäiset tekniikat ja materiaalit, kuten 
savitiili- tai saumapeltikatto päärakennuksessa, myös navetan peltikaton maalaus ryhdistäisi sen ul-
koasua. 
 
Kuhakoskentien varrella kallion päälle rakennettu lato-aittarakennus on erityinen, koska osa sen run-
koa on tehty lankkutekniikalla, joka on perua sahan ajoilta. Rakennus on tiemaiseman piriste ja se 
istuu hyvin maastoon. Myös seinien monimuotoinen laudoitus on hauska. Ladon takaseinä pullistelee 
pahasti. Rakennuksen takarunkoa voisi vahvistaa lisäämällä korkeita runkopuita vanhojen nytkäh-
täneiden rinnalle tai  vaihtoehtoisesti rakentaa välipohja ja koko seinä uudelleen. Etupuolelle riittäisi 
maanpoisto ja muotoilu rakennuksesta poispäin viettäväksi.   

   
Kuhakosken tienvarsilato on vaatimattoman näköinen, mutta täynnä erilaisia rakenteellisia yksityiskohtia (Kuvat: Maria Luostarinen).
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Hasulan päärakennus on 1800-luvulta. 

Hasulan tila sijaitsee peltojen keskellä ja sitä ympäröi puutarha vanhoine puineen. Poikkipäädylli-
nen uusklassistinen 1850-luvun kartanorakennus ja sen taakse jäävä lautarakenteinen liiteri sijaitsevat 
avoimella mäenkumpareella ja sen eteläpuolella pihaa halkovan tien toisella puolen karjapiha navet-
toineen ja kalustovajoineen. Pihaan johtaa suora tie, jota on reunustanut koivut. Kartano näkyy Sulka-
va-Rantasalmi tielle ja on yksi tienvarren kiintopisteistä. 

Päärakennuksen massoittelu noudattaa seudulle tyypillistä, itäsuomalaista kartanomallia, pääjulki-
sivun kaksikerroksinen kuisti on siinä omaperäinen lisä. Rakennustapa on vanha. Mm. kivijalka on 
muurattu luonnonpyöreistä peltokivistä, kuisti tehty hirsiarkun- ja lattiat jyhkeiden haltijapuiden va-
raan.  

Talon ikkunat ja katto on uusittu. Alkuperäisiä asioita ulkoasussa ovat yhä talon muoto, kuisti ovi-
neen ja ulkovuoraus. Näiden seikkojen vaaliminen alkuperäisasussa olisi tärkeää. Jykevä ulkovuoraus 
kaipaa uutta pellavaöljymaalia pintaan. Vaikka nurkka- ja vuorilaudat on maalattu synteettisellä maa-
lilla, kannattaa niihinkin vaihtaa perinnemaali. Alkuperäisvärissä, voimakkaassa keltaokran sävyssä 
kannattaa pysyä, koska muita värikerroksia ei ole säilynyt. 
  
Karjapihan rakennukset ovat eriajoilta. Kalustovaja on 1920 - ja navetta 1960 -luvulta. Sementtitiilina-
vetan kantava rungon muodostaa betonipilari – ja palkkilinjasto sekä ulkoseinät, jotka on tehty kah-
desta vierekkäisestä yhden kiven tiilimuurauksesta. Tiiliseiniä sitoo rautatangot, välitäyttö on purua. 
Jotta loittoneva ulkoseinän yläosa ei kaatuisi, tulisi katon ja välipohjan kannatus joko siirtää uudel-
le kantavalle rakenteella tai rakentaa seinä uudelleen. Mikäli päädytään tuentaan, tehdään sortuvan 
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seinän sisäkylkeen anturat, pilarit ja palkisto, joiden päältä kattotuolit kannatetaan. Seinän kylkeen 
asennettava palkki kantaisi myös päistään lahonneet jykevät, välipohjavasat, eikä niitä tarvitsisi uusia. 
Toteutus edellyttää erillissuunnitelmaa. Suositeltavaa olisi sadevesijärjestelmän asennus ja ulko-ovien 
kunnostaminen, siten että niissä säilyisi 1950-luvun leima vinolaudoitettuine sormipaneeleineen. Kar-
jarakennusten aukkoihin kannattaa valita aitoja ikkunoita ja tehdä vuorilaudoituskorjaukset entisen 
mallin mukaan.

 
Entiset Sulkavan vanhain-
koti sekä B-mielisairaala 
sijaitsevat Hasulan harjun 
etelärinteellä. Kivirakentei-
nen parivaljakko edustaa ai-
kansa hyvää rakentamista.   
Kolmikerroksisen, rapatun 
vanhainkodin päärakennuk-
sen lisäksi tontilla on beto-
nikellari ja lautavuorattu au-
totalli. Piha-alueella kasvaa 
salskeita mäntyjä ja koivuja. 
Rakennus on toteutettu 1930-
luvulla ilmeisesti arkkitehti 
Axel Mörnen tyyppipiirusten 
mukaisesti. Viereisellä tontilla 
sijait-seva kolmikerroksinen mielisairaala on 
roiskerapattu yksittäistalo. 

Sementtitiilirunkoisen seinät on rapattu sile-
äksi, pilarit slammattu ja kivijalka harkotettu 
’möykky’rappauksella. Kuistit ja kaidebalus-
terit ovat betonia, balusterit on slammattu 
harmaaksi läpivärjätyllä laastilla.  Teräsosien, 
kuten kaiteiden, sadevesijärjestelmien ja turva-
varusteiden detaljointi on harkittua.

Talo on tehty hyvin ja edustaa maamme eturivin arkkitehdin tuotantoa. Näitä rakennusteknisiä yksi-
tyiskohtia tulisi tulevassa kunnostuksessa ehdottomasti varjella, eikä missään tapauksessa muuttaa, 
ei edes kuistien ulkoasua. Säilymisen kannalta kiireellisiä töitä olisivat salaojitus, kuistien betonikor-
jaukset ja vedeneristys, sadevesijärjestelmän kunnostus, peltikaton sekä alkuperäisikkunoiden maa-
laus. Rappauskorjauksessa kannattaa huomioida se, että vanhan sileärappauksen päälle on tehty 3 
mm pintarappaus. Alkuperäispinta saattaisi olla esiinoton arvoinen. Lisärakennelmat ja romut tulisi 
raivata rakennuksen lähiympäristöstä ja koko tontilta. Kellarikerroksen terveellisyys muodostunee 
suunnittelussa suurimmaksi rakennustekniseksi haasteeksi.  

Alueen portti. 

Vanha vanhainkoti on sairaalasuunnittelija Axel Mörnen suunnittelema.
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Vanhainkodin yksityiskohtia: syöksytorven rautalankakiinnitys, harmaaksi slammatut kaidebalusterit ja alla kuistin kaide- ja talotikasrakenteita 
(Kuvat ja piirros: Maria Luostarinen).

 
Mielisairaala on suora-
kaiteen muotoinen, harja-
kattoinen kerrostalo, joka 
on savitiilistä muurattu. 
Talo on jämerää tekoa ja 
onneksi sitä on huollettu 
ahkerasti. Roiskerappaus 
on 3 – 4 cm paksu ja se 
on yhä kalkkimaalipin-
tainen. Sisääntuloissa on 
aikansa piirteet: liuskeki-
veä, betonia, paikalla va-
letut loiskekourut ja hyvin 
asennetut syöksytorvet. 
Alkuperäisosia ja aiheita 
tulisi kunnioittaa ja pa-
lauttaa esim. toinen kuisti entiseen asuunsa. Länsilappeella oleva vuotokohta tulisi korjata peltityönä, 
huoltaa sadevesikourut ja maalauttaa alkuperäisikkunat. Ulkomaalaus tulisi ehdottomasti tehdä yhä 
kalkilla. Seinien maalauksella ei ole vielä kiire.  

Vanhat 1950-luvun talousrakennukset ovat ylläpidon piirissä, vaikka toinen tiloista on autio (Kuvat: Maria Luostarinen).
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Tiittalan alue
Tiittalan nykyinen päärakennus on vuodelta 1836 ja se on tehty C.L.Engelin piirustusten mukaan. Pi-
hapiirin kuuluu kaksikerroksisen empiretyylisen, aumakattoisen päärakennuksen lisäksi, aittaraken-
nus, jonka alla on kivikellari, väentupa, navetta 1960-luvulta sekä uudempina rakennuksina piha- ja 
saunarakennukset. Pihapiirissä on ollut niiden lisäksi viljankuivuri, kasvihuone ja huvimaja.  Piha-
piiriä ja rakennuksia korjataan ja toimintaa kehitetään. Seuraavaksi työn alle tulee puutarha, joka 
toteutetaan historiallisen suunnitelman mukaisesti.
 

Tiittalan kartano edustaa empireä. Sen ulkoasu on säilynyt lukuisista muutosvaiheista huolimatta.  
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Unohtunut asuinrakennus, hienostuneesti toteutettu täystiilitalo (Kuvat: vasen kuva leena Lahdenvesi-Korhonen, muut Maria Luostarinen). 

Sulkavan joen rannalla sijaitsee Ala-Tiittala, alueen ainut kivirakenteinen asuinrakennus. 1930-luvun 
aumakattoinen, rapattu talo voidaan helposti nostaa teknisellä tasolla muiden suurempien kiviraken-
nusten rinnalle. Niin hyvin ja tyylillä se on tehty. Talon on suunnitellut Niilo Tittasen arkkitehti si-
sar. Seinät on sementti- ja punatiiltä ja välipohjat sekä portaat betonia. Talossa on ajanoloon sopivia 
yksityiskohtia, kuten kaari erkkeri ja lasikattotiiliä, irtaimistokin on tilaan sovitettu: kaarierkkerissä 
on puolikaarisohva. Sadevesijärjestelmä on huolitellusti tehty ja hyvin samantyyppinen kuin vanhain-
kodilla.  

Talon katto vuotaa ja yläpohjalaipiot ovat putoamassa niskaan. Korjauksella olisi kiire. Koska talo on 
kivirakenteinen, eli välitöntä tuhoutumisvaaraa ole olemassa.  Katto pitäisi ensi tilassa suojata, korjata 
tai uusia tiilikattona tai saumapellistä tehtynä. Sadevesijärjestelmää ei saisi muuttaa, vaan korjauttaa 
nykyinen peltisepän työnä.  Talon lisärakenteet tulisi purkaa pois ja tehdä terassille kunnon vedene-
ristys kuumabitumista ja huovasta. Talon perusteellinen kuivaus ja sadevesien hallinta on varmasti 
terveellisyyden kannalta oleellista. 
 
Veden äärelle tehty tyylin mukainen saunarakennus on harvinaisuus edustaen 1930-luvun joenranta-
rakentamista. Se tulisi pelastaa tyylin mukaisesti. Sen sijaan pihassa sijaitseva hirsinen piharakennus 
lienee menetetty. 

Harakkamäki
Harakkamäen laella, Sulkavan 
kirkonkylän luoteispuolella, 
maisemapaikalla sijaitsee kak-
si vanhaa taloa, Venäjänaho ja 
Harakkamäki. Taloja yhdistää 
harjunsuuntainen tie ja erottaa 
uusi 1980-luvun pihapiiri. Tiloja 
ympäröivät viljellyt drumliini-
harjujen suuntaiset, kumpuile-
vat ja avoimet pellot. 
  
  Harakkamäen pihapiiri 

(Kuva: Mirja Lignell).
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Venäjänahon nykyinen 
rakennuskanta on 1800-
luvulta. Hirsirakenteisen 
päärakennuksen lisäksi 
pihapiirissä on peltokivis-
tä tehty, betonilla vahvis-
tettu kivinavetta sekä pa-
ri-aitta. Päärakennuksen 
ja navetan käyttöönotto 
tai laajentaminen ovat vi-
reillä. 

Harakkamäen pihapiirissä on uudistetun hirsirakenteisen päärakennuksen lisäksi vanha monesta 
erillisaitasta koostuva aittarivi, kivinavetta vuodelta 1895, uudempi navetta, huussi-liiterirakennus 
sekä viereisen harjun laella sauna ja pajarakennukset. Pihaa ympäröivät viljellyt pellot. Pihapiiri on 
nurkistaan avoin ja siinä on selkeä jako mies- ja karjapihaan. Harjun suuntainen pihatie on reunustet-
tu pihlajin. Pihapiirillä on monet kasvot, sen hoidettu takapihakin avautuu harjumaiseman lenkkipo-
luille harmonisena rakennusryppäänä, jossa katot ja rakennusmassat vuorottelevat sopusoinnussa. 
 
Tila on elävä ja sen talousrakennuksia käytetään edelleen. Vanhenevissa rakennuksissa on paljon kor-
jattavaa ja niitä kunnostetaan käyttöä varten. Tulevissa korjauksissa tulisi tasapainoilla historiallisen 
kertovuuden ja käytettävyyden välillä siten, että vanhaa rakennustapaa säilytettäisiin mahdollisim-
man paljon uuden rinnalla. Tilalla on paneuduttu asiaan ja edelliset toteutukset on tehty ajatuksella. 
Kivinavetan yli metrin paksuiset muurit on tehty lohko- ja peltokivistä. Käyttämättömyys on aiheut-
tanut sortumia, joita on korjattu betonilla. Niin täytynee edelleenkin tehdä. Kärriliiteri, huusi-liiteri-
rakennus ja paja kaipaavat runkokorjausta ja muutoksia aukotuksiin. Omistajalle on annettu ohjeis-
tusta paikan päällä.   
 

Harakkamäen takapihaa, toiselle drumliiniharjulle  ja lenkkeilijöille avautuva näkymä (Kuva: Maria Luostarinen).

Korjaamisesta yleensä

Venäjänahon pihapiiri 
(Kuva: Mirja Lignell)
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Suunnittelualueen asukkaat ovat tehneet parasta maisemanhoitotyötä käyttäessään rakennuksia. 
Paikoin työ on tehty esimerkillisesti ja autioituneitakin taloja on ylläpidetty. Koska alueella on yhä 
paljon käyttämättömiä talousrakennuksia, joiden kunnostus on raskasta, keskitytään näissä ohjeissa 
kevyisiin kunnostus toimenpiteisiin ja annetaan perusohjeet sementtitiilirakennuksen routavaurioi-
den estämiseen. 

On syytä muistaa, että kaikki pihojen vanhat rakennukset ovat kokonaisuuden kannalta merkityksel-
lisiä ja että korjaamisessa oleellista ovat välttämättömät rakenteelliset korjaustoimenpiteet, ei pintasi-
laukset. Kauhtuneisuus ei ole pahe.

Käytössä olevia rakennuksia tulisi korjata niin, että niiden piirteet säilyisivät. Oleellinen tieto on jo ra-
kenteissa itsessään, nykyaikaiset ratkaisut harvoin parantavat aikaan sidottuja rakenteita ja arkkiteh-
tuuria. Etenkin alkuperäisasussa oleviin piharakennuksiin ja niiden liittyviin rakennusosiin ja sisään-
käyntien ympäryksiin, kuten oviin tulisi kiinnittää erityishuomio.  Lautaovien runkoja ja panelointeja 
voi osapaikata, niitä ei aina tarvitse yksioikoisesti uusia. Samaa periaate pätee ulkovuorauksiin.    

Mäkisessä maisemassa katot nousevat merkitykselliseen asemaan, siksi niiden materiaalilla ja värillä 
on väliä. Suojauksessa voidaan huoletta turvautua mihin tahansa, jolla estetään veden pääsyn raken-
teisiin. 

Ensiapuvaiheen jälkeen olisi kuitenkin syytä valita perinnemateriaaleista joko päre, sementtitiili (eri-
tyisesti vanha puhdistettuna tai kunnostettuna) ja kolmiorimahuopa, joka on kaunis ja selkeästi jo 
väistyvä tekniikka.

Pinnoittamaton kuumasinkitty matalaprofiilinen peltikin on parempi kuin muovipinnoitetut (tiili-
jäljitelmä)pellit. Väreissä mustalla ja tiilen punaisella on pitkät perinteet. Pirteä vihreä ja ruskea ovat 
1970-luvun tulokkaita, vaikka nekin ovat vakiintuneet jo maaseudulle. Katoissa kannattaa välttää lii-
an kirkkaita tai synteettisiä sävyjä, etenkin perinnevärien kohdalla.   
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Huopakaton uusimisen tekniikoita. 
Molemmissa säilytetään vanhat alusra-
kenteet päreitä myöten. Jos katto tehdään 
suoraan päreen päälle, tulisi huovanalus-
levytyksen olla liikkumisen kestävä joko 
18 mm tuulensuojalevy tai 9 – 12 mm 
havupuuvaneri. Toisessa vaihtoehdossa 
katto on ennen levytystä oikaistu risti-
ruoteilla, jolloin katto suoristuu, mutta 
jolloin siitä tulee myös edellistä vaihtoeh-
toa paksumpi.

Vanhoja ladon ovia tulisi paikata enne-
minkin että niitä uusittaisiin. Yksinker-
taisimmissakin ovissa on eri rakenneva-
riaatioita. Ovien uusimisen rajausta voi 
harkita tapauskohtaisesti (Piirrokset: 
Maria Luostarinen). 
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Routa tekee pahaa jälkeä kylmilleen jääneille karjarakennuksille. Erityisen nopeasti se näkyy sement-
titiilinavetoissa seinien ratkeamisena. Routimisen esto on oleellista.  Tässä yhtälössä helpoiten hallit-
tava tekijä on veden määrä, jota voidaan vähentää sadevesijärjestelmällä ja salaojituksella. Sadevesi-
järjestelmäksi sopisi parhaiten puolipyöreä sinkitty kouru entisaikojen malliin, mutta valitettavasti 
nykyään sellaiset joudutaan hankkimaan peltisepältä. Salaojitus voidaan asentaa vain routivalla puo-
lelle ja mitä syvemmälle se viedään, sitä tehokkaammin se toimii. Ennen käytettiin tampattua savi-
patjaa seinustoilla, se on yhä toimiva tapa ratkoa sadevesien juoksutus kauemmas. Painuneita seiniä 
voidaan nostaa polyuretaanivaahdotuksella ja valaa sortuman kohdalle muurauksen sisään jäykistävä 
’betonipilari’.  
 
Hirsirakennuksille tärkeitä ovat perusasiat kuten kiinnikasvaneen puuston raivaus, rakennuksen hel-
man esiin kaivaminen ja maan muotoilut seinustoilla (loiva niskaoja). Väsynyttä runkoa voidaan tukea 
följareilla ja suojalaudoituksilla, ehkä korvaamalla alin hirsi kivijalalla. Mutta alueen rakennuksien 
säilyminen edellyttää jo kengittämistä eli alimpien lahojen hirsien vaihtoa.  

 
Jos rakennus on jo purkukuntoinen, olisi suotavaa että se saisi jäädä hiljakseen raunioitumaan (ellei 
se ole turvallisuustekijä tai selkeä maisemahaitta). Kun rakennus on lopulta purettava, tulisi se doku-
mentoida huolella piirtäen, mitaten ja valokuvaten. Pelkkä kuvaaminen ei ole aina riittävä toimenpide, 
koska kuviin ei tallennu dimensiot eikä kolmiulotteisuus. 

Ennallistaminen on hauska tapa palata ajassa taaksepäin. Tällöin kannattaa turvautua vanhaan tie-
toon ja lähteisiin, kuten valokuviin. 

Sementtitiilinavettoihin on ilmaantunut vakavia routavaurioita. Niitä voi ehkäistä parhaiten sadevesien hallinnalla 
(Piirros: Maria Luostarinen).  
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Kyläympäristön perinteisten piirteiden säilyttämisessä uudisrakentamisella tulee olemaan entistä 
suurempi sija. Uuden rakennuksen sijoittelun tulisi tukea pihoille ominaista mäkiasutusrakennetta. 
Suunnitteluun kannattaa satsata, myös detaljitasolla.

Ensiaputyöt (talousrakennusten minimityöt): 
1.  Raivaus: poistetaan kosteutta ylläpitävä puusto pois rakennusten seinustoilta
2. Maanmuotoilu rakennuksen ympärillä: maanpinnan madaltaminen ja loivien viettojen, niska-
ojien kaivu. Muotoiltava alueen tulisi olla riittävän laaja-alainen, se voi olla jopa 2 – 3  rakennuksen 
ympärillä. Kts. kuva 11.
3.  Alimpien hirsien vaihto tai poisto: jos rahkeet eivät riitä kengittämiseen, voidaan alimpia hirsiä 
poistaa ja korvata hirsi nurkkakivillä tai kiveyksellä. 
4. Rungon tuenta ja oikaisu följarein tai suojalaudoituksin: Kun seinässä on lahoa paljon (ei vain 
alimmissa hirsissä), voidaan seinä suojata ja tukea laudoituksin. Tällöin kannattaa valita laudoitus-
tyyppi, jota on jo käytetty korjattavassa tai lähialueen rakennuksessa.  
5.  Rungon paikkaaminen: joskus keskellä seinää olevia pienialaisia lahokohtia  paikataan kolmio-
rimoilla tai laudoilla. Kiinnitys nauloin. Rimat voivat olla luonnonpyöreitä pinnaltaan ja laudat 
kanttaamattomia, tuppeensahattuja.  
6. Vesikaton kunnostus, vuotavan katon suojaaminen, paikkaaminen tai uusiminen: Kuluneen 
huopakaton ikää voi jatkaa paikkaamalla, usein reiät ovat harjalla ja räystäillä. Huopa kolmiorimoin 
on yhä hyvä kate talousrakennuksiin. Tavoiteltavaa olisi, että vanha aluspäre jäisi huovan alle. 

Vanha ikkuna elvytetään uusimalla pellavaöljy-
kittaukset ja tarvittaessa lahonnut alapuite 
(Kuvat: Maria Luostarinen) 

Piirroskaavio ränsistyneen 
talousrakennuksen pelas-
tamiskeinoista. Numerot 
viittaavat tekstiin. (Piirros: 
Maria Luostarinen)
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Keittomaalit
Keittomaali on edelleenkin, satoja vuosia yhtäjaksoisen käyttöperinteen kokemuksiin perustuvana, 
erinomainen ratkaisu höyläämättömän puupinnan sekä ennestään keittomaalilla maalatun pinnan 
maaliksi. Pinnan pudistukseksi riittää likaisempien kohtien harjaus. Öljytyn pinnan tai öljymaalin 
päälle keittomaalia ei kuitenkaan voi käyttää.

Keittomaalien värivalikoima on nykyisin laaja. Tuttujen punaisten sävyjen lisäksi voidaan valmistaa 
valkoista ja erilaisia harmaita, keltaisia, ruskeita, vihreitä ja jopa sinisiä keittomaaleja.  Keittomaali 
vanhenee tasaisesti ohentumalla, jolloin väri haalistuu. Maali on halpaa. Itse valmistetun maalin lit-
rahinta on noin 70 senttiä ja litralla maalaa noin 5 m2 sileää pintaa tai 1-2 m2 halkeillutta hirsiseinää.

Punamultamaali
50 litraa vettä
2-3 kg rautasulfaattia eli -vihtrilliä
2-4 kg hienoa vehnä- tai ruisjauhoa
8-10 kg punamultaa
             jäteöljyä, traania
             sillin suolavettä
2-3 litraa vernissaa eli keitettyä pellavaöljyä
1 kg karkeaa merisuolaa 

Keltamultamaali 
50 litraa vettä
2 kg sinkkisulfaattia
4 kg hienoa vehnäjauhoa
3-4 litraa vernissaa
12 kg titaanioksidia, valkoiseen maaliin tai
12 kg keltamultaa, keltaiseen maaliin  

Maalin keittäminen
Tiilistä tai kivistä ladotaan tulipesä, jonka päälle asetellaan keittoastia. Keittoastiaksi soveltuvat esi-
merkiksi tynnyri tai muuripata. Keittoastiaan veden joukkoon sekoitetaan vihtrilli. Jauhot sekoitetaan 
erillisessä astiassa pieneen määrään kylmää vettä ja jauhovelli lisätään höyryävän vihtrilliseoksen jouk-
koon. Myös tämä erillinen vesimäärä on hyvä huomioida laskettaessa seoksen kokonaisvesimäärää. 

Väätälänmäki. 
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Maalia keitetään hiljaisella tulella joitakin tunteja aina välillä huolellisesti sekoittaen. Maalin ei saa 
antaa palaa pohjaan. Keiton loppuvaiheessa joukkoon lisätään maalin väriaine varovasti, ettei keitos 
kuohu yli. 

Maalin valmistumista 
voidaan testata sivele-
mällä keitosta sileälle 
puupalalle ja kuivatta-
malla sitä tulen läm-
mössä. Jos kuivaami-
sen jälkeen pinnasta ei 
irtoa enää väriä, maali 
on valmista. Jos väriä 
vielä irtoaa, maalin 
keittämistä on jatket-
tava.   

Juvolan talousrakennuksen ovet.     
 

Vanhojen sementtitiilikattojen kunnostus
Maaseudun rakennuksien kattamiseen käytettiin yleisesti sementtitiiliä erityisesti 1950-luvulla ja 
1960-luvun alussa. Silloiset tiilet valmistettiin värjäämättömästä sementtimassasta ja pinta käsiteltiin 
pigmenttiseoksella. Huoltamalla sementtitiilikattojen käyttöikää voidaan jatkaa monilla vuosilla ja 
kattoa kannattaa kunnostaa, kun pinnan rapautuminen on vasta muutamia millejä syvä. Kattoa huol-
letaan poistamalla pintaa kosteana pitävät sammaleet ja jäkälät tehokkaimmin painepesurilla. Ennen 
pesua katto voidaan harjata  irtoroskista ja sammaleista puhtaaksi esimerkiksi katuharjalla ja saumat 
sekä tiilien päät teräsraapalla. Sammaleiden uudelleenkasvua hillitsee myös katon harjalle asennettu 
kuparilanka, sadeveteen liukenevien metallien avulla. Puhdistuksen jälkeen tiilet voi käsitellä väriä 
kirkastavalla kaseiinimaalilla. Sideaineena toimivan maitovalmisteen kaseiini ja sementti muodos-
tavat kevyen suojakalvon tiilien pintaan. Tämä maaliohje on tuotu Suomeen Ranskasta 1900-luvun 
alussa, joten kyseessä ei ole suomalainen perinnemaali.

Kaseiinimaalin ohje:
50 l rasvatonta maitoa tai piimää (hiukan vanhentunutkin käy)
10 kg pigmenttiä (italian- tai faluninpunainen tai näiden sekoitus)
10 kg sementtiä

Maito tai piimä kaadetaan saaviin, johon lisätään sekä pigmentti että sementti lastalla voimakkaasti 
sekoittaen. Maali sivellään kertasivelynä, melko paksuna kerroksena jäykähköllä luonnonharjas- tai 
muovipensselillä. Maalauksen jälkeen tulisi olla ainakin yksi sateeton  päivä, jotta maalin sideaineet 
ehtivät reagoida ja suojakalvo syntyä. Maali säilyy viileässä säilytettynä käyttökelpoisena yhden vuoro-
kauden ajan. Maalista saattaa ensimmäisenä talvena tai sadekautena irrota hiukan väripigmenttiä. 

Työaika loivalle 100 m² sementtitiilikatolle  pesuineen ja maalauksineen on noin yksi viikko kahden 
henkilön työpanoksella.
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Rahoitusmahdollisuus: Avustukset rakennusperinnön hoitoon. Vanhojen kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden rakennusten entisöintiin ja korjaukseen on haettavissa avustusta. ELY-keskuksen ympä-
ristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää harkinnanvaraisia avustuksia rakennusperinnön hoitoon 
kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaille kohteille sekä niiden välittömän ympäristön 
säilyttämiseen. Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Museoviraston 
avustuksia myönnetään ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joi-
den kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Lisäksi Suomen Kotiseutuliiton kautta on 
mahdollistaa saada tukea seurojentalojen kunnostamiseen. Lisätietoja saa ELY-keskuksesta, museosta 
sekä Museovirastosta ja Suomen Kotiseutuliitosta.

Uudisrakentaminen:
pyritään rakennusten sijoittelulla vahvistamaan kunkin alueen ominaispiirteitä, esim. keskeisellä •	
mäkialueella lineaarinen rakennusten sijoittaminen on tyypillistä, Mutaselässä pihapiirien tiiveys 
ja tienvarsirakentaminen.
uudisrakennukset sijoitetaan ensisijaisesti entisille rakennuspaikoille ja siten, että rakennussijoit-•	
telun hierarkia säilyy. 
painotetaan paikallisuutta, selkeyttä ja yksinkertaisuutta, karsitaan pihoista turhia elementtejä •	
pois. Esim. rakennuskantaa ei hajauteta liiaksi moniin pieniin yksittäisiin rakennuksiin, vaan toi-
minnot pyritään keskittämään järkevästi suurempiin kokonaisuuksiin. 
satsataan yksilölliseen suunnitteluun! kun kyse on laajentamisesta ja uudisrakentamisesta. Talo-•	
pakettien valmismallit eivät vahvista paikan identiteettiä.
tärkeitä yhteensopivuustekijöitä ovat runkoleveys ja kattokaltevuus.•	
käytetään reiluja, rehellisiä ratkaisuja ja materiaaleja, unohdetaan ylivirittäminen.  Rakennuksissa •	
ovat jo olemassa ne elementit, joita vahvistaen ja hyödyntäen syntyy hyvää paikallista rakentamista. 
vältetään uusien värien tuomista alueella, alueella on jo omat värinsä.•	

Onnistuneesti toteutettu uusi jätekatos-liiteri Veneentekijäntiellä. Seinissä on käytetty luovasti eri vuoraustyyppejä 
vanhaan perinteeseen pohjautuen (Kuva: Maria Luostarinen).
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5.4.2. Kiviaidat ja kiviset karjakujat

Peltojenreunojen kiviröykkiöt ja ladotut kiviaidat ovat syntyneet sivutuotteena peltoraivioilta kerätyis-
tä kivistä. Viljelyalueiden kivirakennelmat ovat yleensä jo yli 100 vuotiaita ja ovat muinaismuistolailla 
rauhoitettuja. Muinaisjäännösten hoidon tarkoituksena on tuoda esiin ja korostaa nykymaisemassa 
näkyviä kulttuurihistoriallisia elementtejä ja turvata niiden säilyminen tulevaisuuteen. Maanomistaja 
voi usein myös osallistua hoitoon mm. laiduntamalla muinaismuistoalueita. Hyvin hoidetut muinais-
jäännökset ovat monipuolisia käyntikohteita, joita voidaan hyödyntää niin virkistyskäytössä, opetuk-
sessa kuin matkailussakin.
   

 

Kiviaita Aumamäessä.                Kivinen kuja Kammolassa. 

Perinteiset aidat sisältävät paljon maatalouden historiaa ja kertovat aikaisempien sukupolvien kovasta 
työstä, niillä on suuri kulttuurihistoriallinen ja maisemallinen arvo. Ne ovat myös maatalousluonnon 
monimuotoisuuskohteita, sillä niissä viihtyvät muuten jo harvinaistuneet hyönteis-, jäkälä- ja sam-
mallajit. Kiviaitoja ja korotettujen aitojen jalkoja on vielä paljon, mutta monet ovat jääneet metsään tai 
muun kasvillisuuden alle. 

Toimenpidesuositus: Aitojen säilymiseksi on aidan vierustan vesakkoa ja korkeaa kasvillisuutta hyvä 
raivata säännöllisesti. Kivirakennelmat tulisi pitää avoimena myös siksi, että niillä asustava moni-
nainen kasvi- ja eläinlajisto hyötyy valosta ja lämmöstä. Kivien välejä voidaan puhdistaa myös roskis-
ta, mutta työskennellessä on varottava vahingoittamasta aitaa. Raivaustähteet ja roskat viedään aina 
pois. 

Sortumia voi kunnostaa latomalla sortuneet kivet takaisin aidan muotoon. Jos aitaa ei käytetä enää 
aitana, eikä ladontatavasta ole varmuutta, sortumat kannattaa jättää nostamatta paikoilleen.
Rahoitusmahdollisuus: Pellon ulkopuoliseen osaan, ympäristökorvausjärjestelmä v. 2015 alkaen (aiem-
min maatalouden ympäristötuen erityistuki). Ympäristösopimustuki edellyttää hoitosuunnitelmaa, 
säännöllistä hoitoa sekä hoitopäiväkirjan pitämistä hoitotoimenpiteistä.

5.4.3. Puuaidat ja -portit

Vielä 1900-luvun alussa eteläsavolaisen maatilan ympäristöjä kehystivät monet perinteiset aidat. Piha- 
ja etenkin ryytimaita aidattiin riuku tai risuaidoilla, peltojen laidoilla ja hakamailla kulkivat kivi- ja 
särentäaidat, samoin myös lehmikujat olivat molemmin puolin aidatut. Pisteaita oli tavallisin aita 
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sekä pelto- että raja-aitana. ”Lyhytjuoksuisen” pisteaidan aidakset olivat saman pituisia ja ulottuivat 
maasta vinosti aidan selkään asti. Tällainen aita oli kestävä, jos sen seipäät tehtiin aisatuista nuo-
rista kuusista tai katajista. Seipäitten alapäitten hiillostaminen lisäsi niiden ikää. Hoikista kuusista 
tai halkaistusta haavasta tehdyt aidakset ladottiin latva alaspäin ja sidottiin vitsaksilla eli pannoilla. 
Vitsoiksi halkaistiin nuoria kuusia pituussuuntaan ja tarvittaessa niitä liotettiin vedessä. Kataja oli 
myös hyvä vitsasaines, nykyajalla on käytetty vitsaksina myös rautalankaa. Pieniä laitumia aidattiin 
myös riukuaidoilla. 

Aidat ryhdittävät  maisemaa ja jakavat toimintoja Juvolan tilalla. 

Kulkutien kohtaan aitaan oli tehtävä veräjä. Vähäkäyttöisille metsä- tai viljelytielle riitti sivuunsiir-
rettävillä orsilla suljettava hila. Saranoilla kääntyviä portteja rakennettiin lähemmäksi pihapiiriä.  
Etelä-Savossa rakennettiin myös seka-aitaa, jolloin matalaa tai vanhuuttaan painunutta kiviaitaa ko-
rotettiin sen päälle rakennetulla puuaidalla. Pitkäikäiset aidanseipäät pystytettiin kuitenkin jo ennen 
kivipohjan kokoamista ja kiviaidan laelle tehtiin ns. ”pitkäjuoksuinen” riuku- tai särentäaita, jossa 
eripituiset aidakset olivat loivassa kulmassa eivätkä ylettyneet maasta aidan selkään asti.  Vaikka hy-
vin tehty aita kesti parikymmentä vuotta, aitojen kunnossapito teetti keväisin paljon työtä. Sen lisäksi 
aidat verottivat nuorta metsää ja piikkilanka-aidat alkoivat yleistyä 1920-luvuilla.

Lyhytjuoksuisen (jyrkkäkulmaisen)  puuaidan eli pisteaidan rakentaminen
Kahden hehtaarin lammaslaitumen ympärille tehtävään lyhytjuoksuiseen aitaan, jonka pituus on •	
reilut 600 metriä, tarvitaan aineita seuraavasti: 
2-3 metrin pituisia pystyseipäitä noin 800 kappaletta•	
samanpituisia tukiseipäitä noin 200-300 kappaletta•	
suhteellisen tasamittaisia 3-4 metrin pituisia aidaksia 1 200-2 400 kappaletta •	
vitsaksia noin 1 500 kappaletta •	
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Aidat ja portit ovat maakunnalle 
tyypillisiä maisemaa virkistäviä 
perinteisiä pienrakenteita. Aitoja 
on jonkin verran jäljellä, portit 
ovat pääosin kadonneet. Pieni-
piirteissä maisemassa ja pienillä 
keskustonteilla puiset perinteiset 
aidat ovat hyvä rajaus ja joskus 
enemmän tilaa vieviä pensasaitoja 
parempi vaihtoehto. Puuaitoja  ja 
-portteja toivoisi näkevän maise-
man elävöittäjinä useampiakin. 

Toimenpidesuositus: Uusia aitoja rakentaessa, vanhoja aita ja porttimalleja kannattaa katsella ja et-
siä vanhoista valokuvista. Samaa tyylittelyä voi hyödyntää muissakin pienrakenteissa mm. postilaatik-
ko telineissä ja jäteastia-aitauksissa.

5.4.4. Bussikatokset

Maiseman pienet, uudemmat, ra-
kenteet ja rakennelmat tarjoavat 
mahdollisuuden hyödyntää alueen 
rakennusperintöä ja tyylejä. 

Toimenpidesuositus: Kun raken-
netaan bussikatoksia. Ne voivat 
olla mm. kaksivärisiä (valkoinen/
punamulta tai valkoinen/kelta-
multa) moderneja ja yksinkertaisia 
rakenteita.
 

5.4.5. Opasteet

Opasteilla ohjataan tielläliikkuja pyrkimäänsä kohteeseen. Hyvin opastettu kulku antaa mielikuvan, 
että tulija on odotettu ja tervetullut. Kulkua voidaan ohjata myös erilaisilla visuaalisilla keinoilla, 
esimerkiksi Etelä-Savoon tyypilliset puukujat ja -vietteet sekä kivimuurit ja aidat sekä portit ohjaavat 
tulijan juhlavasti perille. Pitkinä pimeinä aikoina saapujan kulkua on hyvä ohjata myös harkitulla 
valaistuksella. Liikenteen ohjausta määrittävät tieliikennelaki ja asetus. Asetuksessa on määritelty 
kaikki virallisissa liikennemerkeissä sallitut tunnukset, eikä liikenteen ohjaamiseen saa käyttää muita 
kuin tieliikenneasetuksessa määriteltyjä tunnuksia. 

Risteysalueet, niiden siisteys, houkuttelevuus ja opasteet ovat aina hyvin keskeisiä ja tärkeitä ja luovat 
kylästä, tilasta ja paikasta aina ensivaikutelman kulkijalle.

Perinteistä aitaa ja maatalouden pienrakenteita Kammolassa.  
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Pidä huoli, että:
tilan osoitenumero näkyy tien varressa•	
tilatien viralliset opasteet ovat kunnossa•	
kujapuut ovat hyväkuntoisia ja kuja on riittävän tilava, kujan kautta kulkevaa liikennettä ajatellen•	
tulotien rakenteet, aidat ja portit ovat hyväkuntoisia•	

Partala.

Mainonta
Tienvarsimainoksella tarkoitetaan tien varteen sijoitettua mainosta, ilmoitusta, julistetta tai muuta 
sellaista laitetta tai rakennelmaa, jonka kuva- tai tekstimuotoinen informaatio on tarkoitettu tien-
käyttäjien nähtäväksi (ei virallinen liikennemerkki). Tienvarsimainoksiin tarvitaan aina lupa. Taaja-
mien ulkopuolella tienvarsimainoksia tarkastellaan ympäristön, liikenneturvallisuuden ja tien kun-
nossapidon kannalta. Mainosten sijoittamista asemakaava-alueiden ulkopuolisille alueille sääntelee 
luonnonsuojelulaki. Poikkeuksen siitä myöntää Etelä-Savon ELY -keskus. Rakennuksessa ja sen lähei-
syydessä saa ilmoittaa paikalla harjoitettavasta toiminnasta ja siellä myytävistä tuotteista. Mainokset 
on pidettävä ajan tasalla.

Yksittäinen mainos voi olla hyvin hallitseva maaseutumaisemassa, toisin kun taajamassa, missä mai-
nokset kuuluvat katukuvaan. Mainonnan mittakaavan tulisikin heijastaa paikalle ominaisia piirteitä. 
Suuret mittasuhteet tai suuret mainostaulut eivät ole eduksi ’pienelle paikalle’. Kulttuurihistoriallises-
ti arvokkaissa tai vanhoissa rakennuksissa tai niiden läheisyydessä tai maisemallisesti tärkeillä alueil-
la mainosten sijoittaminen vaatii erityistä yhteensovittamistaitoa. 

Hyvä muistaa tienvarsimainontaa suunniteltaessa:
Mainoksen, mainoskyltin ja toiminnan tulee sijaita toisiinsa nähden niin, että niiden välinen yhteys •	
on tienkäyttäjälle selvä nopeasti.
Mainoksen tulee olla mittasuhteitaan kulloiseenkin ympäristöönsä sopiva.•	
Persoonalliset, mietityt ja •	 laadukkaat mainokset jäävät mieleen ja ovat hyviä ensivaikutelman an-
tajina.
Mainosten suunnitteluun on olemassa tiettyjä graafisia sääntöjä ja ohjeita •	
Itse- ja käsintehdyt mainokset ja kyltit eivät aina ole myyviä!•	
Mainos ei saa sijaita tie- ja näkemäalueilla, eikä se saa sisältää liikkuvaa viestiä eikä liikennemerkkiä •	
muistuttavaa aihetta 
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5.4.6. Kierrätyspisteet

Yleinen siisteys vaikuttaa keskeisesti alueen talojen ja tilojen yleisilmeeseen ja kylämaisemaan. Usein 
epäjärjestys on vain suunnittelemattomuutta. Tiloilla on yleensä hyvät mahdollisuudet omatoimiseen 
jätteenkäsittelyyn ja tiloilla voidaan mm. kompostoida. Suurin osa maatilamuoveista voidaan hyödyn-
tää, säilörehun liuotinastiat voidaan palauttaa kierrätykseen ja metalliromu voidaan toimittaa romu-
liikkeisiin, keräyksiin tai jätteenkäsittelyalueille. Ongelmajäte toimitetaan kunnan tai jätteenkäsitte-
lyalueen keräyspisteeseen. Kierrätyspisteet ovat usein rakentuneet logistiikan ehdoilla.
  
Toimenpidesuositus: Alueiden toimintojen järjestämisellä (astiat selkeään järjestelmään ja kompak-
tiin asetelmaan), uusilla toimintoja maisemoivilla aidoilla sekä istutustöillä voitaisiin parantaa alu-
een viihtyisyyttä. Jo kahdelta sivulta kierrätyspistettä rajaava aita parantaisi maisemakuvaa. Alueen 
omat aidat ovat sopivia aidan malleja. Rakentaminen ja istutustyöt tarvitsevat tarkemmat suunni-
telmat. Astioiden mitoitusta myös olisi syytä arvioida. Usein hyvinkin pienillä asioilla, rakenteilla on 
maisemakuvaan voimakas vaikutus. Kotitalouksien jäte- ja kierrätyspisteet ovat viime vuosina syste-
maattisen keräystoiminnan myötä tulleet monin paikoin silmiinpistäviksi ja myös lieviksi maiseman 
häiriötekijöiksi. Negatiivista vaikutusta voi lientää monin keinoin. Rakentamalla pisteisiin pihapiirin 
muihin rakenteisiin sopivat erilliset pienrakenteensa. Samaan pisteeseen voi usein yhdistää myös tilan 
postilaatikolle tai useammallekin.

5.5. Muinaisjäännökset

Muinaismuistolaki rauhoittaa kiinteät muinaisjäännökset ja kieltää niiden säilymistä uhkaavat toi-
menpiteet. Kaivamisen ja muun vahingoittamisen lisäksi on myös muinaisjäännöksen peittäminen 
kiellettyä. Muinaisjäännösten hoidon tarkoituksena on tuoda esiin ja korostaa nykymaisemassa nä-
kyviä kulttuurihistoriallisia elementtejä ja turvata niiden säilyminen tulevaisuuteen26. Myös esihisto-
riallista aikaa nuoremmat historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat lain suojaamia. Yleisimpiä ovat 
mm. linnoituslaitteet ja puolustusvarustukset, vartiopaikat, rajamerkit, muut hakkaukset kalliossa, 
tervahaudat, raudanvalmistuspaikat, hiilihaudat eli sysimiilut, karsikkopuut, -kivet ja -vuoret, hau-
tausmaat, talonpohjat, uhrilähteet ja -puut, vanhat kulkureitit, tienviitat ja sillat tai niiden jäänteet, 

26 Lehtinen 1989
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pyyntikuopat ja teollisuuslaitosten jäännökset (myllyt, ruukit). Yleisempiä historiallisen ajan irtolöy-
töjä ovat ruuhet ja muut hylyt, rahalöydöt ja liitupiiput27. 

Uudet löydöt ovat aina rikkaus, eikä muinaisjäännösten rauhoittaminen suinkaan merkitse sitä, että 
kaikki liikkuminen tai maatöiden tekeminen olisi muinaisjäännösalueella kielletty. Peltoa tai puutar-
haa, jolta on löydetty merkkejä muinaisjäännöksestä, voi viljellä tavalliseen tapaan, ainoastaan ojien 
kaivaminen tai muu kynnössyvyyden alle ulottuva maanmuokkaus on kielletty, Maanomistaja voi 
usein myös osallistua muinaisjäännösten hoitoon mm. laiduntamalla muinaismuistoalueita. 

Muinaisjäännösten hoidosta on aina sovittava Museoviraston kanssa27. Muinaisjäännöslaki suojaa 
myös yli 100v. maatalouden synnyttämät kivirakennelmat. Kiviaidoilla, kiviröykkiöillä, kaskiraunioil-
la on kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi usein maisemallista ja luonnonmonimuotoisuusarvoa. 

Hyvin hoidetut muinaisjäännökset ovat monipuolisia käyntikohteita, joita voidaan hyödyntää niin 
virkistyskäytössä, opetuksessa kuin matkailussakin, usein niistä kerrotaan yleisillä informaatiotau-
luilla.

Esimerkki: laidunnettu vanha hautakumpu Ruotsissa.

27 Lehtinen 1989
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5.6. Maisemalliset erikoisuudet

5.6.1. Maisemapuut

Alueen maisemassa erot-
tuu useita maisemapuita. 
Yleensä varttuneet yksilöt: 
männyt ja kuuset sekä eri-
koiset lajit mm. koristelajit 
ovat saaneet maisemalli-
sen asemansa kuin vahin-
gossa. Ne ovat säästyneet 
rakentamisessa, osa on is-
tutettu harkiten pihan tai 
tiealueen kaunistukseksi. 
Maisemapuut ovat kiinto-
pisteitä ja usein maamerk-
kejä ja niillä on aina oma maisemaa elävöittävä, mutta myös tilallisia ulottuvuuksia lisäävä vaikutuk-
sensa. 

Maisemapuiden maamerkkiominaisuus korostuu entisestään sumuisessa säässä. 

Kammola               Kammola

Väätälänmäki               Väätälänmäki



87Sulkavan Kuhajärven viljelyalueiden maisemanhoitosuunnitelma

Toimenpidesuositus: Maamerkkejä vaali-
taan. Ylimääräiset pensaikot ja kasvillisuus 
raivataan maamerkkipuiden ympäriltä pois. 
Metsänreunoista ja reunavyöhykkeiltä voi 
etsiä komeita, erikoisia puita ja raivata nii-
tä uusiksi maamerkeiksi ja maisemallisiksi 
kiintopisteiksi. Maisemakuvassa on usein 
myös epäesteettisiä näkymiä ja kohtia, joita 
ei voi muuttaa. Niiden negatiivista vaikusta 
maisemakuvaan voidaan muokata ohjaa-
malla katsojan katsetta toisaalle. Komea 
maisemapuu voi olla tällainen katseen oh-
jaaja ja huomionkerääjä.   

5.6.2. Näköalapaikat

Pitkät kumpuilevat näkymät, maiseman monet kerrokset ja ulottuvuudet ovat etenkin Väätälänmäen 
ja Aumamäen maiseman erikoisuus ja ehdoton vahvuus. Pitkiä näkymiä, korkeita paikkoja voi myös 
hyödyntää alueen imagotekijänä sekä virkistyskäytössä.

Väätälänmäki.
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Aumamäki.

Toimenpidesuositus: Korkeimmille kohdille voi rakentaa näköalapaikan, missä on tilaa ja mahdolli-
suus pysähtyä turvallisesti ja myös halutessaan istahtaa nauttimaan komeista näkymistä kohti vesis-
töjä. Näköalapaikalle voi hakea myös näköalapaikasta ja maisema-alueesta kertovaa kyltitystä. Väätä-
länmäen näköalapaikalle löytyy luontevasti jatkokehitettävä paikka. 

Rahoitusmahdollisuus: toimintaryhmien hankerahoitus mm. koordinaatiohankkeet, lisätietoa Ra-
jupusu Leader ry.

Lisätietoa kyltityksestä: 
Etelä-Savon ELY-keskus. 
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5.6.3. Erikoiskohteet

Kaikki aikakaudet tuottavat maisemaan oman leimansa ja kerroksensa, myös aivan viimeaikaiset ta-
pahtumat ja maisemalliset muutokset ovat tulevaisuudessa osa rikasta seudun kulttuuriperintöä. 

Osa on vaalimisen arvoista, osa on maisemassa aikansa ja häviää. Persoonallinen mauste suunnitte-
lualueen maisemassa ovat Jukolan viestin v. 2003 tapahtumapaikan tunnukset ja muistomerkki. Kivi-
paasi säilyy maisemassa hyvin muistona harvinaisesta tapahtumasta. 
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6  Partalan, Kammolan, aumamäen,    
Väätälänmäen ja harakkamäen rakennusperintö-
tapahtuma

Lokakuussa 2014 järjestettiin suunnittelualueella rakennusperintötapahtuma, missä rakennuskonser-
vaattori ja rakennusarkkitehti Maria Luostarisen opastuksella tutustuttiin alueen rakennusperintöön ja 
keskusteltiin sen hoidosta Partalassa, Kammolassa, Aumamäellä, Väätälänmäellä ja Harakkamäessä.
 
Tilaisuudessa keskusteltiin myös luonnonmonimuotoisuudesta ja maisemanhoidosta yleensä ja luon-
non- ja ympäristönhoidon asiantuntija Saara Ryhänen kertoi perinnebiotooppien hoidosta ja niiden 
rahoitusmahdollisuudesta. Tapahtumaan  osallistui yhteensä parikymmentä aktiivista alueen asukas-
ta ja maanomistajaa (Kuvat: Saara Ryhänen).
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Muinaisjäännökset

http://www.nba.fi/fi/mjhoito
Muinaisjäännösten hoito.
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Sulkavan Kuhajärven viljelyalueet ovat yksi Etelä-Savon arvokkaista maisema-alu-
eista. Alueelle laadittiin vuosina 2014-2015 käytännönläheinen maisemanhoito-
suunnitelma Mahdollisuutena maisema, MAMA -hankkeessa. Suunnitelman ta-
voitteena on auttaa alueen asukkaita tunnistamaan viljellyn kulttuurimaiseman 
ominaispiirteitä ja kannustaa hoitamaan niitä. Maaseudun kulttuurimaisema 
vaatii säilyäkseen jatkuvaa hoitoa tai muuten alueet kasvavat umpeen ja pitkään 
hoitohistoriaan sopeutunut lajisto häviää. Lisäksi suunnitelmassa on kuvattu 
yleisesti alueen maisemarakennetta ja kulttuurihistoriaa ja annettu yleisohjeita 
erilaisten kohdetyyppien hoitoon.

Mahdollisuutena maisema, MAMA on ylimaakunnallinen hanke, jonka hallinnoi-
jana toimii ProAgria Etelä-Savo ry, Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina 
ProAgria Keski-Suomi ry, Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-
Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskukset. Hankkeen 
toteuttamisaika on 1.2.2013–28.2.2015.
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