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Alkusanat
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma tutustuttaa meidät Saarijärven kulttuuriympäristön osa-alueisiin: muinaismuistoihin, kulttuuri- ja perinnemaisemiin sekä rakennuksiin. Voimme lukea meitä ympäröivästä maisemasta sen
historialliset kerrokset, näemme siinä meitä edeltäneiden sukupolvien työn ja käsiemme jäljen. Kulttuuriympäristön
tehtävä on osoittaa meille joka päivä paikkamme tässä historiallisessa jatkumossa.
Saarijärven kaupunki osallistui Keski-Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Pohjoisen Keski-Suomen Toiminnallinen Kulttuuriympäristö (POTKU)-hankkeeseen, joka toimi vuosina 2006-2007 tavoitteenaan maaseudun
kulttuuriympäristön ja kylien kehittäminen. Hankkeen päärahoituksesta vastasi Keski-Suomen TE-keskuksen maaseutuosaston Euroopan Unionin Maaseudun Ohjaus- ja Tukirahasto (EMOTR). Lisäksi hankkeeseen osallistui kolme
muuta kumppanikuntaa: Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari. Lisäksi toimintaa ovat tukeneet yhteistyöyritykset.
Saarijärven kaupunki valitsi POTKU-hankkeen painopisteiksi kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen hoitosuunnitelman tuottamisen sekä kylien kulttuurikohteet. Tämän painopisteen myötä hankkeen toiminta keskittyi erityisesti kulttuuriympäristön hoitoon ja toisaalta myös kylien kultuurimatkailukohteiden selvittämiseen. Saarijärven historiaa on tallennettu kattavasti vahvalla tutkimustyöllä ja julkaisutoiminnalla, jota ovat
tehneet Saarijärven museo, Saarijärvi-Seura sekä lukuisat kyläyhdistykset. Se tarjosi taustan, jonka myötä hankkeen suunnitelmille saatiin laaja pohja-aineisto. Muihin hankkeeseen osallistuneisiin kuntiin nähden Saarijärven
kulttuuriympäristöohjelmassa keskityttiin erityisesti kylien ja kaupungin omistamien kulttuuriympäristökohteiden
hoito- ja kunnostussuunnitelmien laatimiseen. POTKU-hanke tuottikin hankeaikanaan kaikkiaan kuusi kohdesuunnitelmaa sekä kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien hoito-ohjelman. Hoito-ohjelma koostui
eräänlaisesta rakennuskortistosta, jonka tavoitteena on auttaa seuraamaan ja tallentamaan kaupungin omistamien kohteiden hoitoa ja kunnostusta. Ratkaisu on esitetty tässä julkaisussa perusmuodossaan.
Julkaisu on POTKU-hankkeen loppuraportti ja samalla myös Saarijärven kulttuuriympäristön kehittämisohjelma.
Julkaisussa tarjotaan myös tietoa kulttuuriympäristön hoitoon ja säilyttämiseen liittyvistä asioista, joista jokainen
meistä voi arkipäivässään toteuttaa. Sen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja kulttuuriympäristön hoidolle ja kehittämiselle osana elinvoimaista ja viihtyisää elinympäristöä. Taustavärillä olevissa laatikoissa esitellään teemaan
liittyviä “tietoiskuja” tai lisätietoja, jotka tukevat tekstin sisältöä tai täydentävät sitä. Merkittävä osa erikoisartikkeiden sisällöstä ovat syntyneet Saarijärvellä järjestettyjen POTKU-tapahtumien myötä. Niitä olivat mm. Kulttuuriympäristöseminaari, Kotikulmat Kuntoon- kulttuuriympäristön hoidon teemapäivä, metsäalan ammattilaisille ja
opiskelijoille suunnattu Metsien Kätköistä- koulutus, jossa tutustuttiin muinaismuistoihin ja perinnemaisemiin autenttisessa ympäristössä ja ohjeistettiin näiden herkkien kohteiden metsänhoitotoimenpiteisiin. POTKU-hankkeessa
tehtiin kymmeniä kohdekäyntejä kohteisiin, avustettiin erilaisten avustuksien hakemisessa, järjestettiin kyläiltoja ja
keskustelutilaisuuksia. Lisäksi Saarijärveltä etsittiin mielenkiintoiset kulttuurimatkailukohteet ja esiteltiin ne Kulttuurin Polkuja kulttuurimatkailijan opaskirjassa.
Hankkeen työ Saarijärvellä on toteuttanut maakunnallista kulttuuriympäristöohjelmaa edistämällä kulttuuriympäristötietoutta ja kulttuuriympäristön hoitoa. POTKU- hanketta on Saarijärvellä ohjannut ja aktiivisesti kokoontunut
POTKU- työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet : Eeva Kuusela, työryhmän puhenjohtaja, Saarijärven kaupunki, Eija
Harju Saarijärven kaupuginhallitus ja Mahlun kylä, Ulla-Maija Humppi Saarijärven kaupunki, Eero Hiironen Kalmarin
kylän urheilu- ja nuorisoseura Nahjus, Anna-Maija Koskenlahti Kolkanlahden kyläyhdistys, Kari Kotilainen Saarijärven museo, Hannu Luotola Saarijärvi-Seura, Matti Luotola Lanneveden kyläyhdistys ja yrittäjät, Paula Suomensalo,
Häkkilä-Hirvaanmäki kyläyhdistys.
Hankkeen vetäjänä ja julkaisun kokoajana toimi Saija Silén Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Lisäksi aineistoja
julkaisuun sekä valokuvia tuottivat kesällä ja syksyllä 2006 maisema-arkkitehti Mervi Koskinen ja maisemaarkkitehtiylioppilas Nina Andersson, Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, etnologian pääaineopiskelija Nina
Äijälä Jyväskylän yliopistosta, insinööri Anna Naukkarinen ja valokuva-artesaani Juha Moilanen. POTKU-hankkeen
ohjausryhmänä toimi Maakunnallinen Kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä ( MAKU ), jossa on edustettuna Jyväskylän
yliopisto, Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen museo, Keski-Suomen TE-keskus, Keski-Suomen Tiepiiri, Keski-Suomen
ympäristökeskus, MTK Keski-Suomi, Metsähallitus, Metsäkeskus Keski-Suomi, Keski-Suomen kylät ry ja ProAgria
Keski-Suomi.
POTKU-hanke kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen toteuttamisessa mukana olleita tahoja, talkootyöläisiä ja rahoittajia. Hanke ei olisi toteutunut ilman sen toimintaan aktiivisesti ja innovatiivisesti osallistuneita Saarijärven POTKUtyöryhmän jäseniä- kiitokset tapahtumajärjestämiseen osallistuneille Saarijärven museolle, Pohjoisen Keski-Suomen
oppimiskeskukselle Tarvaalassa, Saarijärven kaupungille sekä hankkeeseen osallistuneille kyläyhdistyksille ja KeskiSuomen TE-keskuksen maaseutuosastolle. Kiitokset myös suuren asiantuntijapanoksen ja tuen hanketyölle antaneille
Eeva Kuuselalle ja Kari Kotilaiselle, Liisa Bergiukselle, Päivi Haliselle, Liisa Horppila-Jämsälle, Miikka Kumpulaiselle,
Maija Mussaarelle, Pirjo Sojakalle, Seija Tiitinen-Salmelalle sekä Kai Mäkiselle, Elisa ja Ilkka Silénille.
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Kulttuuriympäristön hoidossa mukana:
Kylpylähotelli
Summassaari
Majoitus
Hotellihuoneita ja 4 h loma-asuntoja järven rannalla:

Ravintola

Buffetpöydät, à la carte, A-oikeudet, Tanssia

Kylpylä

Helliviä hoitoja, höyrysauna, lämminvesiallas

Vapaa-aika

Vuokravälineitä, ulkoilumaastot, Summasjärvi,
kivat käyntikohteet kivenheiton päässä.

OTA YHTEYTTÄ Puh. 030 608 50

E-mail: myynti@summassaari.fi

Summassaarentie 180, Saarijärvi
a 030 608 5100 A www.summassaari.fi

Café Picasso
Kauppakatu 3 A 5
43100 Saarijärvi
Puh. (014) 424 988
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Tätä maisemaa katsoivat myös kivikauden ihmiset asuessaan Hirsihiekan rannalla.(SS)

Muinaisuuden jäljet maisemassa
Mannerjään vetäydyttyä maa-alueilta jääkauden päätyttyä, saapuivat ensimmäiset ihmiset Keski-Suomen
riistamaille noin 10 000 vuotta sitten. Esihistoriallisen
ajan vaeltavat pyyntikansat elivät luonnon ehdoilla, harjoittaen kalastusta, metsästystä ja luonnonantimien
keräilyä. He elivät todennäköisesti pienissä yhteisöissä,
jotka liikkuivat seuduilla vuotuiskierron mukaisesti.
Asuinpaikkaa vaihdettiin elannon hankkimisen myötä.
Reitin varrelle syntyi useita leirimäisiä asuinpaikkoja,
jotka rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille, etelään
viettäville ja päivänpuoleisille hiekkamaille.

takauden (500 eKr.-1 300 jKr.) Kivikauteen verrattuna
on pronssi– ja rautakautisia muinaisjäännöslöytöjä
vähäisempi määrä. Näkyvimmät merkit metallikausien elämästä ovat kivistä kootut röykkiöhaudat eli lapinrauniot. Vanhimmat röykkiöhaudat sijaitsivat usein
näköalapaikoilla korkeilla kallioilla, lähellä vesistöjä.
Röykkiöhaudat ovat liittyneet ainakin osittain pakanallisen ajan hautaustapoihin, jolloin käytössä oli pääosin
polttohautaus. Vanhimmat lapinraunioiden ajoitukset
ovat pronssikaudelta, useimmat rautakaudelta. Lapinraunioita on tähän mennessä löydetty Rajakankaan
talon läheisyydestä ja Kantoniemestä. Jänissaaren
asuinpaikkalöytö on harvoja metallikausia edustavia
kiinteitä asuinpaikkalöydöksiä. Metallikausiin liittyviä
muinaisjäännöslöydöksiä on tehty erityisesti irtolöytöjen
muodossa.

Saarijärven vanhimmasta asutuksesta ja kivikautisen
ajan (n. 8600 eKr.-1500 eKr.) elämästä kertovat kivikautiset asuinpaikkalöydöt, jotka sijaitsevat pääosin
vesireittien ja harjujaksojen lähistöillä. Asuinpaikoilta
löydetään myös merkkejä esihistoriallisen ajan arkipäiväisestä elämästä, jotka usein ovat palanutta luuta
eli ruokajätöksiä ja työvälineiden valmistamisessa syntyneitä kvartsi-iskoksia tai kivityökaluja. Näitä kutsutaan
irtolöydöiksi. Yksittäisiä esinelöytöjä on tehty myös
muualta kuin asuinpaikkojen läheisyydestä, niitä on
noussut esiin muun muassa rantapeltoja muokatessa.
Kampakeraamiselta ajanjaksolta, n. 4 200 eKr. lähtien,
löydöksinä ovat myös erilaiset saviesineiden kappaleet.

Pääelinkeino Saarijärvellä on koko esihistoriallisen ajan
ollut pyynti, metsästys ja kalastus, joista viime mainittu on ilmeisesti antanut enimmän osan ravinnosta.
Metsästyksen kohteista tärkeimmät ovat olleet majava,
peura ja hirvi. Peuraa on pyydetty pyyntikuopilla, joita
Saarijärveltä tunnetaan noin 130 kpl. Nämä ketjumaiset tai V:n muotoon tehdyt kuoppa-alueet sijoittuvat
usein metsään, maastonmuotojen muodostamaan kapeikkoon vesistöjen lähelle. Pyyntikuopat keskittyvät
Saarijärven läpi luoteinen-kaakko -suunnassa kulkevalle kahdelle harjulle. Pyyntikuoppien ajoittaminen on
vaikeaa, sillä niitä on käytetty kivikaudelta keskiajan
lopulle. Parhaiten säilynyt pyyntikuoppa-alue on Saarijärven Summassaren 60 pyyntikuopan järjestelmä.
Osa kuopista on tuhoutunut hiekanotossa ja muussa
maan käytössä. Mannilan harjulla on 30 pyyntikuoppaa, Mäkelänlammen ja Voudinniemen välillä 30 pyyntikuoppaa kangasmaastossa ja Paskomäen kohteessa
on 150 metrin matkalla 17 pyyntikuoppaa. Lisäksi on
löydetty muutamien pyyntikuoppien kokonaisuuksia
Lanneveden Kirkkoharjulta,Herneniemestä, Kalmarin
harjulta ja Pienen-Löytänänlammen rannasta, Saarilammen luoteispuolelta ja havaintoja niistä on myös
Voudinniemestä.

Summassaaren alueelta on tehty useita erilaisia
muinaisjäännöslöytöjä kuten asumuslöytöjä, pyyntikuoppia ja esinelöytöjä. Löydöt sijoittuvat asbestikeraamiseen aikaan, kivikauden lopulle ja varhaiselle
metallikaudella. Rusavierron asuinpaikan tutkimuksissa
on löydetty varhaisimpia säilyneitä merkkejä lamasalvostekniikan käytöstä Suomessa ( 2 000 vuotta eKr.)
Rusavierron asuinpaikkaan sekä Saarijärven esihistorialliseen aikaan voi tutustua Summassaaren Kivikauden
kylässä, jossa esitellään monipuolisesti esihistoriaa
näyttelyiden, opaskylttien ja rekonstruktioiden avulla.
Pronssi- ja rautakausi
Esihistoriallinen ajanjakso pitää sisällään kivikauden
lisäksi pronssikauden (1500 eKr.-500 eKr.) sekä rau 3

Saarijärven kiinteät muinaisjäännökset

Yllä olevassa kartassa on nähtävissä vuoteen 2007 mennessä
löydetyt ja Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkityt
kiinteät muinaisjäännökset Saarijärvellä. Muinaisjäännöslöytöjen lukumäärä muuttuu uusien löydösten myötä, joten
ajantasaisimmat tiedot saa Keski-Suomen museon arkeologilta
tai Museoviraston arkeologiselta osastolta. Kohteiden kuvaukset löytyvät seuraavilta sivuilta kohdenumerointien mukaisesti.
Kohdekuvauksien lähteenä on Museoviraston muinaisjäännösrekisteri (2007).
Kuva vasemmalla: Ancylusjärvi peitti laajimmillaan suurimman
osan Keski-Suomen nykyisestä maa-alasta.

Lähde: Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri 2007. Kartta: Genimap Oy ja
MML, lupa L4715/02
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1. Isojoensuu S
2. Isojoensuu N
Lanneveden eteläpäässä, Isojoen suun itärannalla olevalla törmällä ja tien vieressä on kivikautinen asuinpaikka.
Alue kasvaa vesakkoa. Toinen kivikautinen asuinpaikka on
etelämpänä jyrkkärinteisen harjun päällä. Lähellä jokirantaa
on palaneiden kivien ladelma.

Haikankärki 2 Summassaaren kaakkoisessa kärjessä, Haikanniemessä sijaitsee äärimmäisessä, kapeassa niemenkärjessä luoteeseen muutaman metrin levyisen niemen
keskellä suurehko maakivi, jossa on pysty seinämä. Tähän
pystyyn pintaan on hakattu kirjaimia. Kivi mahdollisesti vanha
raja- tai merkkikivi, sillä hakkaukset eivät vaikuta tuoreilta
eikä mikään nykyraja kulje niemen kautta.

3. Lannevesi Kirkkoharju
Kirkkoharjulla Lanneveden itäpuolisen maantien koillispuolella on kaksi pyyntikuoppaa noin 200 metrin päässä toisistaan.
Kuoppia saattaa harjun kangasmaastossa olla enemmänkin

14. Haikanniemi N
Summasjärven länsirannalla, Summassaaren itärannalla on
terassilla asumuspainanne, jonka keskellä on kaivettu esiin
liesi. Painanteesta on löytynyt mesoliittisia kvartsiesineitä ja
esihistoriallinen keramiikan pala, joka edustaa joko varhaista
kampakeramiikkaa tai tekstiilikeramiikkaa. Lisäksi lähistöllä
on seitsemän kuoppaa, jotka on inventoinnissa merkitty
pyyntikuopiksi. Näistä on kuitenkin kerrottu 1950-luvulla löytyneen ihmisen luita, joten ainakaan osa kuopista ei kuulu
harjualueen pyyntikuoppajärjestelmään. Asuinpainanne on
Kivikauden kylän muinaispolun varrella.

4. Joenniskanpelto ja Leppälä
Lannevedellä hiekkapellolla oleva kivikautinen asuinpaikka,
josta on kvartsilöytöjä 200 x 50 metrin laajuiselta alueelta.
5. Paskomäki
Soraharjun poikki rivissä 150 metrin matkalla on 17 pyyntikuoppaa, joiden ikää ei tiedetä. Pyyntikuopat kulkevat Summasjärven ja Lanneveden välisen kannaksen poikki ja ovat
aikoinaan ilmeisesti sulkeneet sen. Pyyntikuopparivistön
Summasjärven puoleinen osa on tuhoutunut soranotossa.

15.Rantaloma
Kohde lasketaan nykyisin kuuluvaksi Summassaaren laajaan
Etelärannan asuinpaikka-alueeseen. Vanhimmat Etelärannan
löydöt ovat 9000 vuoden takaa. Samaan alueeseen kuuluu
myös Moilasen kivikautinen asuinpaikka.

6. Rynkänen
Kiimasjärven länsirannalla Lannevedellä, Kyyrän kylässä,
sijaitsevasta löytöpaikasta ei ole kairauksissa löytynyt merkkejä kulttuurimaasta.

16.Moilanen
Summassaaren länsi- ja lounaisrannan hiekkaisella pellolla
ja tonttialueella on laaja kivikautinen asuinpaikka. Moilasen
asuinpaikka katsotaan nykyisin osaksi Etelärannan laajaa
asuinpaikka-aluetta. Etelärannan vanhimmat löydöt ovat
9000 vuoden takaa. Myös Rantaloman asuinpaikka viittaa
Etelärannan alueeseen.

7. Pirttiniemi W
Summasjärven kaakkoisrannalla, Summaskosken suulta lounaaseen on pieni niemeke, jolla on ilmeisen pienialainen kivikautinen asuinpaikka.
8. Harjula-Kyyrä-S ja Harjula-Kyyrä-N
Summasjärven kaakkoisrannalla rantahiekalta löytyi vuonna 1995 inventoinnissa kivikautinen asuinpaikka, jossa
on runsaasti kvartseja. Ylempää savipohjaiselta pellolta ei
koekuopissa löytynyt kulttuurikerrosta.

17. Salmenranta
Rautakautinen asuinpaikkasijaitsee savisella pellolla ja lepikkoisessa rinteessä. Paikalle on rakennettu jolloin muinaisjäännös on tuhoutunut.
18. Oksanen
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee pihamaalla ja entisellä
pellolla.

9. Hakala
Kivikautinen asuinpaikka
10. Majaniemi
Matalalla hiekkaniemekkeellä Kopanniemen kupeessa on
kivikautinen asuinpaikka, joka on mökkiasutuksen rikkoma
ja mahdollisesti kokonaan tuhoutunut. Paikalta on löytynyt
kampakeramiikkaa.

19. Karjalaispirtti /Rusavierto
Asuinpaikka sijaitsee saaren pohjoisrannalla, jyrkähkössä
hiekkarinteessä olevalla tasanteella, jossa asutusta on ollut
mesoliittiselta kivikaudelta rautakaudelle. Tyypillisen kampakeramiikan ajalta paikalta ei kuitenkaan tunneta löytöjä. Rusavierron pitkänomaisen, suorakulmaisen asumuksen seinien
alaosassa on ilmeisesti ollut kahdesta kolmeen hirsikertaa.
Talon hirret ovat vanhimmat pitävät todisteet lamasalvostekniikasta Suomessa. Radiohiiliajoituksen perusteella asumus on
peräisin kivikauden lopulta Pöljän keramiikan ajalta, vuoden
2000 eKr. tienoilta.

11. Porrinsaari
Rantahiekalla saaren kaakkoiskärjessä on kivikautinen
asuinpaikka.
12. Kantoniemi
Matalalla Summasjärven länsirannan niemellä on kaksi
myöhäisrautakautista tai keskiaikaista röykkiötä. Kyseessä
on ilmeisesti sortuneet eräsijan kiukaat. Radiohiiliajoitukset
paljastivat kohteiden olevan 1000-luvun alusta ja 1400-luvulta. Koska ajoitukset ovat hiiltyneistä polttopuista, ne ovat
todennäköisesti palaneet sata vuotta myöhemmin.
13. Haikankärki 1
Jyrkkärinteisen soraharjun päässä, Summassaaren kaakkoiskärjessä on kivikautinen asuinpaikka. Löydöt, muun
muassa Pöljän keramiikka ja palaneet luut, ovat hiekanottopaikan reunasta.

Hirsihiekka- Saloranta alueen kivikautinen asuinpaikka (SS)
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20. Peukaloniemi
Kivikautiselta asuinpaikalta on löytynyt vain kvartsiaineistoa
ja palanutta luuta, jonka perusteella tarkempi ajoitus ei ole
mahdollista.
21. Summassaari Uimaranta
Saarijärven Summassaaren pohjoisosassa, Summasjärven rannalla, Kivikauden kylästä koilliseen on kivikautinen
asuinpaikka itäkaakkoon viettävällä loivalla rantaterassilla
mäntyvaltaisessa kangasmetsässä, muinaisen rantakivikon
eteläpuolella. Maastossa erottuu suorakaiteen muotoinen
asumuspainanne. Painanteesta lounaaseen on mahdollisesti
toinen, osittain säilynyt painanne, josta kuntopolku tuhonnut
ehkä puolet. Alueelta on tehty myös rautakautisia irtolöytöjä.
Painanteesta löytyi kaivauksissa paalunjälkiä, joiden perusteella Kivikauden kylään on ennallistettu asumus. Paikalta on
löytöjä kaikilta Suomen esihistorian periodeilta, lukuun ottamatta aikaa 2000 eKr. ? 200 jKr.
22 .Saarenpää
Kohde on kivi-, varhaismetalli- ja rautakautinen asuinpaikka
Summassaaren itärannalla hiekkaisella rantatörmällä. Alue
raivattiin toisen maailmansodan jälkeen pelloksi, jolloin sieltä
löytyi muun muassa kiviesineitä ja viikinkiaikainen keihäänkärki. Nykyisin alue on osin pihamaata ja osin se on uudelleen metsittynyt. Kaivauksissa löytyi varhaismetallikautista
Luukonsaaren keramiikkaa ja rautakuonaa raudanvalmistuksen merkkinä. Asuinpaikka on Kivikauden kylän muinaispolun
varrella.
23. Saarenpää N
Kivikauden kylän kioskin läheisyydessä rantatörmässä on kaksi niin sanottua paistokuoppaa. Toinen on törmässä ja osaksi
sortunut järveen. Toisesta kuopasta on otettu radiohiilinäyte.
Hiiltynyt puu on kasvanut esiroomalaisella rautakaudella,
400-luvulla eKr. Liedet kuuluvat osana kivikaudenkylän
opastettuun polkuun ja ovat aidattuja. Sortunutta liettä voi
tarkastella törmässä laiturilta.
24. Voudinniemi
Summasjärven pohjoispäässä, Saarijärvi-Uurainen -maantien
itäpuolella, Voudinniemen ja sen pohjois- ja luoteispuolella
olevilla peltoalueilla on kolme eri-ikäistä rantaterassia. Asuinpaikat sijaitsevat Voudinniemen kautta kulkevalla harjulla ja
terasseilla. Itse niemellä asuinpaikat ovat osin säilyneet hyvin,
mutta peltoalueella ne ovat osaksi pahoin tuhoutuneita.
Löytöjen ja kaivaustulosten perusteella alueella on asuinpaikkajäänteitä usealta eri esihistorian jaksolta: mesoliittiselta
kivikaudelta, vanhimpien löytöjen ollessa vuoden 7000 eKr.
vaiheilta, kampakeraamisen kulttuurin ajalta sekä varhaiselta
metallikaudelta, Sarsa-Tomitsa keramiikan ja asbestikeramiikan ajalta. Lisäksi alueelta on tehty myöhäiseen rautakautiseen asutukseen viittaavia irtolöytöjä. Voudinniemeltä on
myös havaintoja historiallisen ajan rakennusten ja asumisen
jäänteitä sekä ajoittamattomia pyyntikuoppia.

27. Kukonhiekka
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee tanssilavan luona Pienen
Lumperoisen rannassa. Asuinpakan alkuperäiseksi laajuudeksi on arvioitu 1600 m2, mutta siitä on enää muutama
kymmenen neliömetriä jäljellä.
28.Pajuniemi
Pienen Lumperoisen lounaisrannalla, Pajuniemen talon pellon kaakkoisnurkasta noin 60 metriä itäkaakkoon sijaitsee
kivikautinen asuinpaikka. Metsämaalla, kapealla terassilla
on pyöreä tai soikea painanne, jonka läpimitta on noin viisi
metriä. Sen vieressä luoteispuolella samalla terassilla noin
kolme metriä leveä ja noin viisi metriä pitkä, hyvin matala painuma, joka voi olla osa samaa asumusta kuin ensiksi mainittu
painanne. Asuinpaikan laajuus ja luonne eivät ole selvillä.
29. Iso-Lumperoinen, Rahkola
Vuodesta 1554 aina 1700-luvulle saakka asutusta pihapiiristä
on jäljellä asuinrakennuksen kiviperustus. Osa perustuskivistä
on lohkokiviä. Rakennuksen luoteisnurkassa on ison uunin
jäänteet. Paikalla on lisäksi kellarin kiviperustus. Kellarin
seinämien paksuus on puolitoista metriä. Asuinrakennuksen
kivijalassa on laatta, jossa lukee: “Tälle paikalle asettui Rahkosen suku asumaan v. 1554” sekä “Rahkosen sukuseura
19.7.1997”.
30. Savola
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Ison- ja Pienen Lumperoisen välissä kannaksella.
31. Multapakanniemi
Hiekkaisella törmällä, Pyhäjärven länsirannalla on kivikautinen asuinpaikka. Osa törmästä on sortunut alas.
32. Jänissaari
Pienellä saarella Pyhäjärvessä on kivikautisia, varhaismetallikautisia ja rautakautisia asuinpaikkalöytöjä. Paikalta on
löytynyt vasarakirves, joka on kulttuurin varsinaisen levinneisyysalueen pohjoispuolelta. Alue on metsitettyä hiekkapeltoa.
33. M Koskenlahti
Pyhäjärven länsiosassa olevan pitkän Koskenlahden ja Ison
Lumperoisenjärven välisellä kannaksella on moniperiodinen
asuinpaikka. Kivikautisten asuinpaikkalöydösten lisäksi alueelta on löytynyt merkkejä varhaisesta historiallisen ajan
asutuksesta. Vuosjoen suun läheltä on vuonna 1908 löytynyt
liistekatiska ja kaarnakoho suohaudasta noin 1,7 metrin
syvyydeltä.

25. Natri (Rantala)
Hiekkapellolla ja pihamaalla on kivikautinen, mesoliittinen
asuinpakka, joka on rakennustöiden johdosta täysin tuhoutunut.
26 . Mäkelänlampi SE
Uuraisiin vievältä maantieltä länteen, Mäkelänlammen harjun
itään suuntaavalla rinteellä sekä eteläpuolisen hiekkatasanteen ja harjun välillä on pyyntikuoppien sarja. Mäkelänlammen ja Voudinniemen välillä 30 pyyntikuoppaa kangasmaastossa ja osa omakotitalojen pihoilla.
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Kirkkoharjun pyyntikuoppia esittelemässä Keski-Suomen museon
amanuenssi Miikka Kumpulainen POTKU-hankkeen Metsien Kätköistä- koulutuksessa elokuussa 2006. (SS)

34. Mannila Lemmenpolku 1
Saarijärven kirkolla, Mannilanharjun länsipäässä, lossilta
kaakkoon on harjun päällä kangasmetsässä kivikautinen
asuinpaikka. Asuinpaikka lienee pienialainen.

45. Kalmarinselkä Kuolusaari / ruumissaari
Kalmarinjärven eteläpäässä olevan saaren vanha nimi on
Kuolusaari. Saareen haudattiin 1790-luvulla Kalmarin kylän
asukkaita. Kyläläisistä kuoli noin 90 %, erityisesti torppareita
ja mäkitupalaisia. Saaressa näkyy kumpuja.

35. Mannila Lemmenpolku 2
Mannilanharjun eteläpuolella, noin 5 metriä leveällä rantatörmällä sijaitsee kivikautinen asuinpaikka hiekkamaalla.
Törmän reunassa on kaksi kivettyä tulisijaa, punertavaa kulttuurimaata ja kvartsia. Osa asuinpaikasta on mahdollisesti
sortunut järveen.

46. Saloranta
Rantahietikolla sijaitseva kivikautinen asuinpaikka jatkuu Hirsihiekan asuinpaikkana.
47. Ahvenlampi
Kalmarin harjulla, Ahvenlammen ja Saarilammen välillä on
havaittavissa kaksi pyyntikuoppajonoa. Osa kuudestatoista
kuopasta on teiden rikkomia.

36. Mannilan harju
Saarijärven pohjoispuolella Mannilan harjulla on 30 pyyntikuoppaa. Kuopat sijaitsevat laajana epäsäännöllisenä
rykelmänä hiekkatasanteella Pentinniemen luoteis- ja länsipuolella ja osaksi jonona Sixtuslammesta kaakkoon.

48. Saarilampi NW
Ahvenlammen maastossa,Saarilammen luoteispuolella on kolme pyyntikuoppaa, jotka kaikki ovat suon reunassa. Yksi kuopista on tutkittu osaksi vuonna 1994. Se on lähes suorakulmainen noin 3 x 3 metriä laaja ja 2,8 metriä syvä. Seinämissä
on teroitettuja puita, kärjet viistosti ylöspäin, pohjalla kolottuja
puita ja päällä paksu hirsi. Yleensä kuoppa on täynnä vettä.
Muut kaksi kuoppaa ovat pyöreitä ja läpimitaltaan noin 2,53,5 metrisiä, tutkimusaikoina veden täyttämiä.

37. Summassaari Harju
Summassaaren halki kulkevalla harjun eteläosassa on noin
400 metrin matkalla 60 pyyntikuoppaa, jotka muodostavat
laajan järjestelmän. Eteläosiltaan alue on hyvin säilynyt. Keskiosassa hiekanotto on ilmeisesti tuhonnut osan kuopista.
Suuri osa kuopista on muinaispolun varrella.

49 . Koivuranta
Kalmarissa Pienen-Löytänänlammen rannalla, harjun alarinteellä on ajoittamaton pyyntikuoppa, jonka läpimitta on noin
kaksi metriä ja syvyys on noin metrin.

38.Saviranta
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee savipellolla.
39 . Elosaari
Kivikautinen asuinpaikka.

50.Pirttiniemi
Kivikautisen asuinpaikan tuntumasta savipellolta ei löytynyt
kairauksissa merkkejä kulttuurikerroksesta. Sen sijaan järven
rannasta on saatu talteen runsaasti kvartseja.

40. Kalmunkangas
Isohiekka-rantahietikolla on kivikautinen asuinpaikka, joka
rajoittuu pohjoisessa päässä hiekkakankaaseen ja etelässä
huvilaan.

51.Mäntyniemi
Hiekkaisella rantapellolla on iältään tuntematon asuinpaikka.
Alueelle on sen toteamisen ja rauhoituksen jälkeen rakennettu asuintalo. Kynnöspellossa on havaittu parikymmentä
rikkoutunutta kivettyä liettä. Huolimatta runsaista tulenpidon
jäljistä, iskoksia löytyi vain kolme. Tämä viittaa siihen, että alueella on pääasiassa astuttu kivikauden jälkeen. Pohjamaa
on moreenia.

41. Mahlu, Kulhanvuori
Kulhanvuoren laella, pienellä moreenitasanteella, kekomaisen mäen korkeimmalla kohdalla on kivikautinen asuinpaikka. Korkein ranta alueella on noin 170-175 metriä, joten Kulhanvuori on supra-akvaattinen eli vedenkoskematon. Alue ei
ole ollut ranta-asuinpaikka, vaan se on sijainnut kivikaudella
korkealla mäellä, kaukana vesistöistä. Kyseessä on varhaiselta jääkauden jälkeiseltä ajalta oleva asuinpaikka tai myöhemmän kivikauden epätyypillinen, kauempana rannasta sijaitseva asuinpaikka.

52. Jätänniemi
Kivikautiseksi asuinpaikaksi luokiteltu paikka, johon oli
rauhoituksen jälkeen rakennettu kesämökki. Mökin ympäristö
on hyvin säilynyt, mutta siitä ei kairauksissa tullut esiin kulttuurikerrosta. Alempana rannasta löytyi kuitenkin kvartseja.

42.Iso-Musta
Harjukankaalla Iso-Musta ja Pieni-Musta lampien välillä, harjun eteläpuolella ja Iso-Mustan rannalla on kivikautinen asuinpaikka. Maanpinta on alueella kulunut. Metsätie on ilmeisesti
tuhonnut asuinpaikan tai ainakin osan kohteesta.

53. Eerola
Kalmarissa sijaitsee Saarijärven vanhin tunnettu kivikautinen asuinpaikka. Se on ajoitettu vuoden 8000 eKr. vaiheille.
Pellolla olevassa törmässä on näkyy hiiliä ja kulttuurimaata.

43. Kalmukoski
Mahdollinenkivikautinen asuinpaikka on hiesupellolla koskimaisemassa. Vuoden 1995 koepistot eivät kuitenkaan paljastaneet kulttuurikerrosta.

Muinaisjäännöksiä, joita ei ole viety vielä paikkatietoaineistoihin (HERTTA), eivätkä ole numeroituina kartalla.
Herneniemi
Kankaalla Pyhäjärven rannassa on mökkitontin rajalla kivikautinen asuinpaikka ja kaksi pyyntikuoppaa. Asuinpaikka
sijaitsee hiekkarannassa vesirajassa, ja se on käytännössä
tuhoutunut vedenpinnan vaihtelun johdosta. Yläpuolella ei
ollut kivikautisen asutukseen viittaavia merkkejä. Sen sijaan
vuonna 1994 löytyi inventoinnin yhteydessä alueelta 4 x 6
metrin kokoinen painanne, jonka keskellä oli tulisija. Kyseessä
on ilmeisesti historialliselta ajalta peräisin oleva kodanpohja.

44. Hirsihiekka
Kivikautinen asuinpaikka on rantahietikolla. Löytöalue jatkuu
Salorannan asuinpaikalle.
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Peltoja raivattaessa on säilyneen röykkiön päälle kasattu
lisäkiviä. Ojasta, ilmeisesti läheltä röykkiötä, löytyi vuonna
1911 roomalainen kupariraha (Trajanus 98-117 jKr.), joka on
Kansallismuseossa. Röykkiö kaivettiin vuonna 1992.Kaivausten yhteydessä ei tullut esiin esinelöytöjä. Kivet olivat palaneita. Kyseessä on mitä ilmeisimmin kaskitalon kiuas.

Honkala
Kohde on kivikautinen asuinpaikka, josta vuoden 1995 inventoinnissa ei löytynyt savipellon koepistoissa mitään kulttuurikerrokseen viittaavaa. Sen sijaan alempana, rantahiekalla oli
kvartseja.
Hännilä, Taipale
Taipaleen talon pihassa on vanhan 1600- ja 1700-luvulta
olevan talon pohja ja sen perustuksia. Jäljellä on muutamia
perustuksen kiviä. Pihapiiri on suurimmaksi osaksi tuhoutunut. Rakenteen toisella laidalla on kukkapenkki ja keskellä on
viemärikaivo. Perustuskivet eivät ole suoranaisesti lohkokiviä,
vaikkakin osin muodoltaan säännöllisen pitkulaisia ja kantikkaita.

Rantakangas.
Lanneveden länsirannalla sijaitsee asuinpaikaksi luokiteltu
löytöpaikka, joka on kivikkoa. Sellaisenaan se ei ole voinut
olla asuinpaikka.
Savilahti
Summassaaressa sijaitsee kivikautinen asuinpaikka savipellolla, josta on kvartsilöytöjä.

Savilahti
Summassaaressa sijaitsee kivikautinen asuinpaikka savipellolla, josta on kvartsilöytöjä.
Jokiharju
Topografiansa puolesta kivikautiseksi asuinpaikaksi sopiva
paikka, josta vuoden 1995 inventoinnissa ei koekuopista
löydetty merkkejä kulttuurikerroksesta.
Karhila
Hiesuisella kumpareella Pakkapelto-nimisellä peltolohkolla järven rannassa on kivikautinen asuinpaikka. Paikan toteamisen
ja rauhoittamisen jälkeen alueelle on rakennettu kesämökki,
jonka läheltä ei vuoden 1995 inventoinnissa löytynyt asuinpaikan merkkejä. Pohjamaa on savea.

Rusavierron asuinpaikka, Summassaari. Kuvaaja ja kuvaoikeudet:
Olavi Lahtela, Saarijärven museo.

Kirkonkylän Sikstuslampi
Alkujaan mahdollisesti 1700-luvulta peräisin olevasta
pihapiiristä on jäljellä 2 x 2 x 0,7 metrin kokoinen kiuas ja kellari. Kiukaan lähellä on myös kaksi epämääräistä sammaloitunutta kivikasaa.

Historiallisen ajan muinaisjäännökset
Historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat verrattain
tuore muinaistutkimuksen osa-alue. Ne ovat peräisin
ajalta, jolloin oli kirjoitettua tietoa. Historiallisen ajan
muinaisjäännökset ovat keskiaikaisia ja sitä nuorempia,
ajoittuvat Keski-Suomessa n. 1500-luvulta 1900-luvun
alkuun. Saarijärvellä ne ovat mm. 1600-1700-lukujen
talonpohjia, vanhoja rajamerkkejä sekä varhaisteollisuuteen liittyviä paikkoja, kuten esimerkiksi raudansulattoja, tervahautoja sekä I Maailmansodan venäläisvallituksia ja tykkiteitä. Viljelyröykkiöt, kaskirauniot,
kiviaidat ja nauriskuopat kertovat entisaikojen pelto- ja
kaskiviljelystä. Vuoden 2005 historiallisen ajan muinaismuistojen inventoinnissa löydettiin Saarijärveltä
kuusi uutta kohdetta: Kirkonkylän Merta (1700-luku),
Pyhäjärven Tellikka (1700-luku), Pyhäjärven Häkkilä
(historiallinen), Iso-Lumperoisen Rahkola (1554 - 1700luku), Kirkonkylän Sikstuslampi (1700-luku) ja Hännilän
Taipale (1600 - 1700-luku).

Klar
Klarin, oikeammin Lehtoranta tai Iisniemi-nimisen tilan kivikautinen asuinpaikka sijaitsee entisellä pellolla.
Kotaniemi
Kotaniemen rantahiekalla on ollut kivikautinen asuinpaikka,
joka on ilmeisesti kokonaan huuhtoutunut veteen.
Lamposaari
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee saaren rantahietikolla.
Pyhäjärvi, Häkkilä
Neliskanttinen kivilatomus, historiallisen ajan rajamerkki, on
kooltaan 1,5 metriä x 1,5 metriä. Latomus on puoli metriä
korkea. Sen päällä keskikohdalla on litteä pystyyn asetettu
kivi. Kivessä ei näy merkkejä.
Pyhäjärvi Tellikka
1700-luvulta peräisin olevasta asuinpaikasta on jäljellä maahan kaivettu kuoppa, jota toiselta reunalta reunustaa valu.
Kellari ei ole kivetty. Kellarin sisämitat ovat 1 x 2 metriä. Kellarikuopannetta ympäröi maavalli, joka on puolitoista metriä
paksu/leveä.
Pyörälä
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee rantahietikolla.
Rajakangas
Rajakankaan talosta etelään ja länsiluoteeseen on ajoittamaton kiviröykkiö. Röykkiöitä on ollut kolme, mutta kaksi niistä
on tuhottu. Röykkiöt ovat rinnepellolla, korkealla mäellä.

Lumperon vallituksien puurakenteet on ennallistettu Museoviraston
ohjeistuksella. (NÄ)
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Lumperon vallitukset
Ensimmäisen maailmansodan muistona on Saarijärvellä
useita venäläisten toteuttamia ja saarijärveläisten rakentamia vallituksia vuosilta 1916-1917. Venäjän armeija varautui
Saksan mahdolliseen hyökkäykseen Pohjanlahdelta. Saarijärven läpi kulkeva Kokkola-Jyväskylä-tie oli yksi mahdollinen
hyökkääjän kulkureitti. Kaikkiaan vallitustöihin kerrotaan
palkatun 3 000 miestä Sarijärveltä ja sen sen lähiseuduilta.
Venäläisten johdolla rakennettiin Lumperon kannaselle vallihautoja, ampumapesäkkeitä ja lintaaseja. Saarijärven keskustan lähellä sijaitsevat Lumperon vallitukset eivät koskaan
olleet sotatoimien kohteena. Vallitukset on rekonstruoitu Museoviraston ohjeistuksella ja niiden puuosat on ennallistettu.
1980-luvulla kunnostuksen teki Keski-Suomen pioneeripataljoona Museoviraston suunnitelmien mukaan.

Pyhäkankaan karsikkoalue on vaikuttava kohde. Harvassa mäntymetsässä seisovat keloontuneet puut kertovan sukupolvien takaisesta viimeisestä matkasta. (SS)

Kalmarin vallitukset
Kalmarissa on säilynyt myös vuosien 1916-1917 aikana rakennetut vallitukset. Vallitukset ovat alkupeäisessä asussaan,
eikä niitä ole kunnostettu. Kalmarin vallituksiin olennaisena
osana liittyy kivetty tykkitie, josta on vielä havaittavissa osia.
Tykkitie kulkee tie numero 13 suuntaisesti vähän matkaa.
Valitusrakenteet sijaitsevat lähellä metsästysmajaa, hiekkakankaalla.

Myöhemmin karsikoiden teosta tuli tapa muistella vainajaa.
Karsikot tehtiin sekä vesireittien että maakulkuväylien varsille, usein lepo- tai rajapaikoille. Karsikko saattoi olla karsittu
havupuu, johon veistettiin pilkkaan nimikirjaimia, nimiä sekä
vuosilukuja päiväyksineen. Karsikkopuusta karsittiin oksat
niin, että tavallisesti vain latvus jätettiin karsimatta. Lisäksi
tehtiin ns.ristipuita, joihin kaiverrettiin risti ja myös muita vainajaa koskevia tietoja. Karsikkopuu saatettiin tehdä myös
kiinnittämällä puuhun tai jopa kotitilan ruumisaittaan lauta,
johon merkinnät oli tehtiin. Tämä tapa yleistyi ilmeisesti 1800luvun alkupuolella. Karsikkomerkinnät saatettiin tehdä myös
kallioon tai kiveen pihapiirin ulkopuolella tai jopa rakennuksen kivijalkaan. Karsikkokivet ja –kalliot tulivat käyttöön 1800luvun puolivälin tienoilla. Vainajan karsikko oli Suomessa
savolaisten ja keskisuomalaisten tapa. Syytä miksi tapa ei ole
levinnyt koko maahan ei tiedetä.
Arkeofyytti eli muinaistulokas
Arkeofyytti eli muinaistulokas on kasvilaji, joka on kulkeutunut Suomeen ja asettunut kasvupaikalleen ihmisen toiminnan ansiosta jo hyvin varhain. Saapumisajankohtansa
mukaan ne jaetaan sekä arkeofyytteihin eli muinaistulokkaisiin ja neofyytteihin eli uudistulokkaisiin. Arkeofyytit ovat
tulleen maahamme ennen 1600-lukua, varhaisimmat jo
rautakaudella eli noin 500 eKr. lähtien. Arkeofyytit levisivät
alueelle, jotka ihminen otti viljelyyn ja asutti. Osa kasveista
tuotiin tarkoituksella mukana, esimerkiksi ruokatalouteen liittyvinä, toiset kulkeutuivat mukana muutoin. Monet
näistä kasveista eivät leviä helposti itsestään, vaan jäävät
samalla paikalle. Ne voivatkin toimia vanhan asutuksen
osoittajina, vaikkei maastossa ensi katsomalta merkkejä
muinaisjäännöksestä olisikaan. Arkeofyytti voi olla levinnyt
joillekin seuduille vasta muita alueita myöhemmin, jolloin
kasvia sanotaan uustulokkaaksi eli neofyytiksi. Arkeofyytit
liittyvät yhtenä osana historiallisen ajan muinaisjäännöksiin, sillä usein vanhojen talon paikalta löytyy myös näitä
kasveja.

Kalmarin vallituksien läheisyydessä sijaitsee myös vanhan tykkitien
pohjaa, tienpohja on ollut käytössä koko ajan. (AN)

Pyhäkankaan karsikko
Pyhäkankaan karsikkoalue sijaitsee 300 metrin päässä Saarijärven ja Äänekosken rajasta, Häkkilä-Liimattala-tien varressa.
Karsikko on sijoittunut kohtaan, jossa vanha tie Pyyrinlahteen
tekee jyrkän nousun. Vanhasta tiestä on ollut kertomassa
noin kilometrin päässä Kurenlahden rannasta merkkikivi,
jossa on vuosiluku 1740. Karsikkoalueelta on löydetty säilynyttä 28 karsikkopuuta, jotka ovat todennäköisesti veistetty
karsikoksi 1800-luvun loppupuolen aikana. Vanhemmat puut
ovat todennäköisesti tulleet aikanaan tiensä päähän, jos niitä
on ollut. Pyhäkankaan karsikkopuihin on merkitty vainajan
nimikirjaimet ja kuolinpäiväys, vanhin säilynyt ja luettavissa
ollut merkintä oli vuodelta 1845. Lisäksi muutamissa puissa
on ristikuvio. Viimeisin löydetty merkintä Pyhäkankaalta on
vuodelta 1897. Karsikkopuut oli aikanaan jo tuomittu kaadettaviksi, mutta ne rauhoitettiin metsänhoitaja Karl Branderin
toimesta. Yksittäisiä karsikkopuita voi löytää myös muualta
Saarijärven kylien alueelta.

Arkeofyyttejä maassamme ovat : etelänhoikkaängelmä, hullukaali, jänönapila, keltakynsimö, keltamo,maarianverijuuri,
marunat, morsinko, mäkikaurat, nurmilaukka, pölkkyruoho, ratamot, rohtoperennaruoho, rusojuuri, vesipähkinä,
sikoangervo, ukonputket ja tulikukat.

Karsikkojen teko oli osa ikiaikaista vainajauskoa, joka säilyi
kirkon aseman vahvistumisesta huolimatta. Alkujaan karsikko
tehtiin saattomatkan puoliväliin osoittamaan konkreettista rajapaikkaa, joka muutti vainajan aseman, esti kotiinpaluun ja
auttoi vainajaa siirtymään tuonpuoleiseen. Karsikon tekemiseen liittyi myös erilaisia uskomuksia ja merkinnät tehtiin vain
tiettyihin paikkoihin. Vanhan kansanuskomuksen mukaan
kirveet eivät karsikkoon pystyneet ja paikkoja saatettiin pitää
kummittelupaikkoina.

Muinaistulokkaita voi saattaa nostaa uudelleen esiin myös
vanhalla asuinpaikalla hoitamalla aluetta, aikaisemmin
suuri osa vanhoista asuinpaikoista jäivät rakennuksen kadottua maisemasta luonnonlaitumiksi. Perinnebiotooppien
hoitomenetelmät koskevat sen myötä myös näitä alueita.
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Muinaisuutta arkipäivän keskellä
Kuka tahansa voi tehdä muinaismuistolöydön kulkiessaan rantamaastossa, kääntäessä
peltoaan tai tehdessään metsätöitä. Erikoiset maaston muodot, kuten painaumat,
kohoumat ja kuopat tai kivikasat, jotka näyttävät jollakin tapaa poikkeuksellisilta luonnon muovaamiksi, voivat olla merkki muinaisjäännöksestä. Myös maanmuokkauksen
yhteydessä paljastunut värjaymä maassa tai irtolöytö (esim. palanutta luuta tai kiveä,
kvartsi-iskoksien keskittymä, kivityökalut) ovat merkkejä muinaismuistosta.
Mahdollisen muinaisjäännösalueen tuntomerkkejä ovat:
- Etelään tai suojaan viettävä rinne, nykyisen tai jo hävinneen vesistön yhteydessä.
- Iso terassimainen tasanne vanhan rantapenkan päällä
- Entinen järven tai joen niemi tai kahden vesistön välissä oleva taipale
- ns. ” Loistava kesämökin paikka ”
- Poikkeava kasvillisuus metsässä, esim. heinikko kangasmetsässä
- Saaret, joissa on kallio- tai hiekkarantoja, korkeat avokalliot vesistön rannalla
- Epämääräiset maastonmuodot; kummut, maljamaiset painaumat, kuoppaketjut
- Musta tai likainen maa äestysurassa tai laikussa.

Kulttuurikerros arkeologisellakaivauksella.
Kuva: K-S museo, MK.

Muinaismuistot voivat olla myös historialliselta ajalta (n. 1 300 – 1910 ) peräisin olevia
ihmistoiminnan jäänteitä. Näitä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi
vanhojen rakennuksien pohjat ja kivijalat, kaskiröykkiöt, kiukaat, vallitukset, tervahaudat,
vanhat tien pohjat jne. Myös näistä löydöistä tulee ilmoittaa arkeologille.

Mitä tehdä kun muinaisuus tulee vastaan?

Kivi-iskoksia.
K-S museo

Kun epäilee löytäneensä muinaisjäännöksen tai –esineen, tulee ensimmäisenä tulee
ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse Keski– Suomen museon arkeologiin tai Museoviraston arkeologiselle osastolle sekä maanomistajaan. Kiinteää muinaisjäännöstä ei
pidä alkaa omin päin tutkimaan tai kaivamaan, eikä multaisia esinelöytöjä puhdisteta.
Ilmoitettaessa muinaismuistosta, kerrotaan sen sijainti, kuvaillaan maasto-olosuhteet
sekä pyritään kuvailemaan mahdollisimman tarkasti muinaisjäännös. Jos voit, ota paikasta kuvia digitaalikameralla. Jos löytö on tehty esimerkiksi rakennus- tai metsätyön
yhteydessä, tulee työt keskeyttää.
Kun muinaismuistosta on ilmoitettu, alkaa paikan tarkempi arkeologinen tutkimus, jolloin paikalle tulee arkeologi. Maan pinnan alla olevat kulttuurikerrokset ovat usein hyvin
säilyneitä, joten asuinpaikkoja tutkii vain koulutettu arkeologi löydöksien säilyttämiseksi.
Jos löytö osoittautuu muinaismuistoksi, se dokumentoidaan ja sen tiedot viedään muinaismuistorekisteriin. Esinelöydöt menevät Museovirastoon, josta ne voidaan myöhemmin
sijoittaa esimerkiksi paikallismuseoon.

Kampakeramiikkaa.
K-S museo

Muinaismuistojen löytäminen harvemmin hankaloittaa arkielämää. Yleensä alueen
arkeologisen tutkimuksen jälkeen voidaan jatkossa alueella tapahtuvat rakennustyöt
tai muut toimenpiteet suunnitella yhdessä arkeologin kanssa.
Kaikki muinaismuistot ovat aina muinaismuistolain suojaamia, myös sellaiset joita ei ole
vielä löydetty. Muinaismuistolöydöstä ilmoittamatta jättäminen voi tuhota korvaamattoman osan maamme 10 000 vuotta vanhasta historiasta. Jokainen muinaismuisto kertoo
jotakin uutta menneisyydestämme.

Kivikautisia irtolöytöjä
K-S museo

Muinaishistoriaa tutkitaan arkeologisin menetelmin; inventoimalla kohteita vanhoilta ja
todennäköisiltä esiintymispaikoilta ja tekemällä arkeologisia kaivauksia. Arkeologisia
kaivauksia tehdään, kun halutaan tarkempaa tietoa kohteesta.Kaikkiin kohteisiin ei tehdä kaivauksia. Kaivauksia ovat tutkimuskaivaukset, jotka tehdään tieteellisin perustein
sekä pelastuskaivaukset, joita tehdään esim. rakennustyömailla. Pelastuskaivauksissa
kerätään kaikki mahdollinen tieto työmaalla sijaitsevasta kohteesta ennen töiden alkamista tai jatkamista.
Tekstin lähteenä käytetty Keski-Suomen museon arkeologi Miikka Kumpulaisen antamia tietoja (2006) sekä Museoviraston ohjeita löydöksistä ilmoittamisessa. Lisätietoa
saa Keski-Suomen museosta tai osoitteesta www.nba.fi/ muinaisjaannos
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Pronssi- ja rautakautisia irtolöytöjä.
K-S Museo

Vesistöt ohjasivat asutuksen sijoittumista. Kuva ennallistetusta Majakoskesta (MK)

Savuja Saarijärven mailla
Esihistoriallisen ajan päättyessä Saarijärven alueet olivat vailla kiinteää asutusta. Seutu oli erämaata, jonne
hämäläiset tekivät vuosittaisia pyyntiretkiään kalastaen
ja metsästäen päätilansa tarpeisiin. Eränkäynnin vakiinnuttua Saarijärven seudusta tuli hämäläisten,erityisesti
Saarioisten ja Sääksmäen pitäjien eräaluetta. Tämän
lisäksi Saarijärvellä oli yksittäisiä hauholaisten, pälkäneläisten, kulsialaisten ja janakkalalaisten eräomistuksia. Saarijärven erämaaomistuksista osa kuului
aatelisille, joka myöhemmin vaikutti osin uudisasutukseenkin. Saarijärven erämaa-alueet oli jaettu eränautinta-alueisiin jo ennen 1400-luvun puoliväliä. Pysyvää
asutusta seudulle ei muodostunut, mutta väliaikaisia
asumuksia todennäköisesti oli kalamajojen ja muiden
väliaikaiseen asumiseen tarkoitettujen rakenteiden
muodossa. Eräomistukset säilyivät muuttumattomina
1500-luvun puoliväliin saakka.
Erämaaomistusjärjestelmä päättyi vuonna 1542, jolloin
kuningas Kustaa Vaasa aloitti asutuspoliittisen uudistuksensa. Kuningas julisti kaikki asumattomat erämaat
kuuluvaksi kruunulle, mutta asuintilan takamaille perustava uudisasukas saisi tietyn kokoisen erämaa- alueen asuttavakseen. Etusija asutustoiminnassa annettiin erämaiden entisille hallinnoijille, hämäläissuvuille.
Ensi alkuun monen erämaan asukkaaksi merkittiin
hämäläisiä, mutta näistä harva pysyvästi jäi asumaan
uudistilalleen. Uudisasutus tapahtuikin pitkälti savolaisten voimin. Erämaiden vaiheisiin ja asuttamiseen omalta osaltaan vaikutti myös aateliston maaomistukset.
Aatelisto osti hämäläisiltä erämaita rälssimaikseen ja
monet hämäläiset olivat eräkauden lopussa halukkaita
myymään erämaansa vähäistäkin korvausta vastaan,
muutoinhan maat olisivat menneet kruunun lunastukseen. Eräkauden loppuaikana suurin osa Saarijärvestä
oli aateliston hallussa.
Erämaa-alueiden asuttamiseen tähtäävä politiikka oli
savolaisille suureksi avuksi, sillä nopea väestönkasvu
ja kaventuneet elinehdot olivat olleet ongelma Savossa
jo jonkin aikaa. Savonlinnan vouti Kustaa Fincke toimi
aktiivisesti liika-asutuksen ratkaisemiseksi ja edisti
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savolaisten siirtymistä erämaa-alueille. Valtaosa uudisasukkaista saapui Savosta, hämäläisiä tiloja perustettiin jokunen, ne sijoittuivat pääosin Saarijärven reitin
etelä- ja keskiosiin. Saarijärven pohjois- ja itäosissa oli
yksinomaan savolaisia. Ensimmäisissä maakirjoissa
1560-luvulta Saarijärvelle oli merkitty 13 uudistaloa.
1500-luvun ensimmäiset talot sijoittuivat hajanaisesti
yksinäistaloiksi. Esimmäiset peltotilkut raivattiin alaville järvien rannoille, talojen ympärille. Laajaa elintilaa
vaativa kaskitalous tuki harvaa yksinäistaloasutusta.
Uudisasukkaat saivat toimeentulonsa kaskeamisesta,
kalastuksesta ja metsästyksestä.
Ensimmäiset kantatalot sijaitsivat vesistöjen läheisyydessä, kaskitalouden aikana taloja perustettiin
myös harjujen rinteille ja mäkien päälle. Ensimmäisiä
Saarijärvelle syntyneitä tiloja olivat muun muassa Lanneveden suunnassa Kivitalo (1554), Leppälä (1565),
Isohyytiälä (1554),Kyyrä (1558) ja Summasjärven Laiha
(1559). Pyhäjärven ensimmäisiä tiloja olivat Häkkilä
eli Pollari (1554) ja Kangashäkki (1564). Saarijärven
kylän ensimmäisiä tiloja olivat Tarvaala (1564), Hännilä (1564), Rahkola (1554) ja Kantala (1564). Mahlu
(1552), Kukko (1562), Riekko (1564) ja Kalmari (1564)
olivat myös ensimmäisiä uudistiloja, joista 1700-luvun
loppupuolella halottiin suuri osa kylien tiloista. Luettelo
ei ole kattava, mutta kertoo jo pelkän nimihistorian perusteella Saarijärven kylien synnystä.
1600-luvun alussa Saarijärven asutus kasvoi edelleen,
vuosisadan ensimmäisellä kymmenluvulla syntyi 16
uutta taloa, mm. Linna ja Kurkela. Elettiin suotuisia aikoja ja myös vanhoja taloja halottiin 1600-luvulla uudistilojen perustamisen lisäksi. Esimerkiksi Juhola halottiin Kivitalosta (1661), Autio halottiin Kyyrästä (1676),
Hännilästä halottiin Alatalo (1606) ja Taipale (1610).
Rahkolasta halottiin Nyrölä (1601) ja Markkula eli Savola (1676). Lisäksi Kantalasta halottiin Mannila (1680)
ja Kolkanniemi (1610). Maatyöväen merkitys oli suuri
kaskitalouden aikana, jolloin kaskenteossa tarvittiin
runsaasti työvoimaa. Siirtyminen peltoviljelyyn - ensin

kaksivuoroviljelyyn ja sittemmin kolmivuoroviljelyyntiloilla tarvittavaa työväkeä ja sen myötä osa maattomista siirtyi viljelemään päätilan torppaa.

Tiloja autioitui ja kasvu pysähtyi. Suuren Pohjan sodan sytyttyä 1700 suuri osa asekuntoisista miehistä
joutui lähtemään taisteluihin ja tappion seurauksena
maamme joutui miehitetyksi (ns. isoviha v. 1713-1721).
Isonvihan aikana oli sissitoimintaa, josta saivat kärsiä
myös sivulliset. Venäläisjoukot rankaisivat paikallisia
asukkaita joukkoihin kohdistuneista hyökkäyksistä.
Ainakin 16 silloisen Saarijärven taloa joutui hävityksen
kohteeksi - suurimmat tuhot koki Tarvaalan pappila Palvasalmen rannalla.

Varhainen hallinnollinen kehitys
1500-luvun puolenvälin jälkeen asutustoiminnan
käynnistyttyä entinen erämaa siirtyi järjestäytyneen
yhteiskunnan piiriin kun Rautalammin hallintopitäjä
perustettiin 1560-luvulla. Myös Saarijärvi kuului silloin
tähän laajaan lähes koko Pohjois-Hämeen erämaan
käsittävään kirkkopitäjään. Matka Rautalammille kirkkoon oli pitkä ja vaivalloinen, kansantarinoiden mukaan
Saarijärvellä olisikin ollut yksinkertainen erämaakirkko
jo 1560-luvulla. Tästä ei kuitenkaan ole varmaa tietoa.
Rautalammilla kirkossa ei käyty kuin tarvittaessa, kuitenkin jo vuonna 1593 Laukaa itsenäistyi Rautalammista omaksi kirkkoherrapitäjäkseen. Jonkin aikaa
Saarijärveltä kuljettiin Laukaassa kirkossa, kappeliseurakunnan oikeudet Saarijärvi- tai tuolloin vielä Palvasalmi- sai kuitenkin jo vuonna 1628. Viimeistään silloin pitäjään rakennettiin kirkko Palvasalmeen, lähelle
nykyisen kirkon paikkaa.

Isonvihan jälkeen 1700-luvulla talomäärät kasvoivat
Saarijärvellä tilojen lohkomisen mahdollistaneen asutuspolitiikan myötä. Ennen 1700-luvun alkua Saarijärven talonpojilla ei ollut täydellistä omistusoikeutta maahansa, sillä talot olivat ns. kruununtaloja mikä merkitsi
sitä että haltijalla oli vain käyttöoikeus kun kruunulla oli
omistusoikeus. Vuodesta 1723 lähtien alettiin myydä
kruununtaloja perinnöksi eli toisin sanoen talonpojat
saivat lunastaa rakentamaansa taloon perintöoikeuden.
Vuonna 1741 perinnöksimyyntiä helpotettiin, kun ostohinnaksi määritettiin tilan kolmen vuoden vero. Ensimmäisinä Saarijärven taloista perintöoikeuden osti
Kalmarin Muhola, 1750-60-luvuilla perintöoikeuden
lunasti Kantala, Nyrölä, Herala, Savola, Rahkola ja Ilola
sekä Hännilä, Kalmari ja Lamminmäki. 1770-luvulla
Suur-Saarijärven taloista 30 % oli perintötalon oikeus.
Samaan aikaan myös säätyläiset eli yleensä virkamiehet ryhtyivät hankkimaan maaomaisuutta Saarijärveltä.
Talon omistajiksi tuli pappeja, lukkareita, maanmittareita, nimismiehiä, tuomareita ja upseereja sekä näiden
edellä mainittujen ryhmien leskiä. Myös torppia ja
mäkitupia ryhdyttiin perustamaan. Saarijärven elämää
vilkastutti myös 1600-luvulla tehty Hämeestä Saarijärven kautta Karstulaan kulkenut ratsupolku, joka liitettiin 1770-luvulla osaksi Kuopion ja Vaasan välistä tietä.

Saarijärvi itsenäistyi Laukaasta omaksi kirkkoherrakunnakseen vuonna 1639 ollen sitä ennen 11 vuotta
Laukaan kappeliseurakuntana. Saarijärvi oli tuolloin
todellinen suurpitäjä, sillä sen alue ulottui nykyisten
Karstulan, Kyyjärven, Pylkönmäen Uuraisten ja Äänekosken kuntien alueelle. Saarijärvi-nimeä ryhdyttiin
käyttämään vasta vuonna 1690. Palvasalmeen oli muotoutunut nyt kirkollisen hallinnon keskus, kuitenkin
Pyyrinlahdessa pidettiin käräjät ja hoidettiin valtionhallinnollisia asioita. Käräjät kuitenkin siirrettiin Pyyrinlahdesta kirkonkylään 1700-luvun aikana.

Suomen sodan (1808-1809) aikana Saarijärvi joutui jälleen miehitetyksi. Venäläisjoukkojen saapuessa
jälleen alkoi tuhotöiden sarja Saarijärvellä; ensimmäisenä paikallisten virkamiesten omaisuus tuhottiin

Koettelemuksien ja kasvun aikaa
Suur-Saarijärven rauhallisen kehityksen katkaisi onnettomuuksien sarja: suuret kuolon vuodet 1695-1697 surmasivat suuren osan väestöstä nälkään ja tauteihin.

Saarijärvi 1700-1800-lukujen taitteen kartassa, kovin oli seudut vielä metsäisiä ja asumatonta maata oli runsaasti.
Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos. Karttakokoelma Heikki Rantatupa
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ja sittemmin alkoi järjestelmällinen ryöstely tienvarsitaloissa. Viljan ja karjan lisäksi vietiin tai vähintäänkin
tuhottin kaikki irtain omaisuus. Koettelemuksien ajan
jälkeen kesti kansalta aikaa toipua. Isäntä oli vaihtunut, Ruotsin vallan alta oli siirrytty osaksi Venäjän suurruhtinaskuntaa.
Saarijärvelle perustettiin pitäjänmakasiini vuonna
1750, mutta tarvittiin paha katovuosi ennen kuin lainamakasiinin tarpeellisuus todella ymmärrettiin. Vuoden
1821 suurkadon jälkeen viljamakasiinin säännöt laadittiin vuonna 1823. Vuoden 1857 asetuksessa määrättiin, että pitäjänmakasiineihin oli perustettava erikseen
siemenosasto ja hätäapuosasto. 1860-luvun nälkävuosien jälkeen huomattiin, ettei yksi pitäjänmakasiini riitä.
Jokaiselle kinkeripiirille perustettiin oma lainamakasiini, suuriin kyliin tuli näin parikin makasiinia.

Torppareita ja mäkitupalaisia
Torppia oli perustettu jo ainakin 1600-luvulta lähtien
saarijärvellä. Torppia sai alkujaan perustaa ainoastaan
rälssi- ja säteritilojen sekä pappiloiden ja sotilasvirkatalojen maille. Virkatalojen mailla saattoi torppia
olla kymmenkunta. 1700-luvulla tilanne muuttui, kun
valtio vapautti perintömaille tehtävät torpat valtion
verosta. Perintötorpat olivat usein päätilan nuoremmille veljille perustettuja tiloja, jotka eivät olleet varsinaisia pienasujainten tiloja. Sen lisäksi vuosien 1743
ja 1757 asetuksilla kumottiin kielto perustaa torppia
talonpoikien maille, jälkimmäinen asetus mahdollisti
torppien perustamisen myös kylien yhteismaille. Kiihkeimmillään torppia perustettiin 1790-luvulla ja isojaon päättymisen tienoilla eli 1800-luvun alussa. Valtion omistamat kruununmetsätorpat syntyivät vasta
vuoden 1851 kruununpuistoja koskevan asetuksen
jälkeen. Eniten oli ns. tavallisia torppia, jotka syntyivät
torppakontrahdilla. Sotilastorppien perustaminen liittyi
ruotuväkilaitoksen velvoitteisiin. Ruotu joutui pestaamaan sotilaan ja antamaan sotilaalle torpan tarvittavine niittyineen ja ulkorakennuksineen. Vuonna 1696
määrättiin, että sotilastorpat oli numeroitava miesten
komppanianumeroin, joten miehillä ja torpilla oli sama
numero. Kolmas ryhmä olivat jo aikaisemmin mainitut
perintötorpat ja neljäs ryhä valtion maille perustetut
kruununmetsätorpat.
Torppareiden lisäksi oli maattomana väestöryhmänä
mäkitupalaiset, jotka olivat maatyöläisiä, metsätyöväkeä sekä käsityöläisiä tai niihin rinnastettavia
elinkeinon harjoittajia. Mäkitupalaisilla oli vähemmän
maata tilallaan, lähinnä vain asukkaiden omaa käyttöä
varten. Kylien laitamille saattoi muodostua myös yhtenäisiä mäkitupalaisalueita.
Lampuodit vuokrasivat yleensä päätilan kaikkine maaalueineen. Lampuoteja tiedetään oleen jo 1500 -luvulta lähtien aina vuoteen 1919 saakka. Erityisesti rälssitiloja hoidettiin lampuotien voimin, 1800-luvun lopulta
lähtien myös metsäyhtiöiden omistamia tiloja viljelivät
lampuodit.
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Talonpoikaista rakentamistapaa Lanneveden Honkalasta. Paritupaan
perustuva päärakennus on saanut toiseen päätyyn päätykammarit,
jotka erottuvat följarin kohdalta. (NÄ)

Torppien määrän lisääntyminen oli niin vauhdikasta,
että se oli Venäjän vallan alkuvuosien tärkein asutusmuoto. Torppien perustamista yksityismaille helpotti osaltaan myös Isojako sekä suotuisten satovuosien
väestönkasvu. Torppien perustaminen keskittyi kuitenkin isoimpiin taloihin, sillä suurimmalla osalla taloista
ei ollut ainuttakaan torppaa kun taas toisilla saattoi
olla niitä toistakymmentä maillaan. Vuonna 1865 eniten torppia oli Kolkanniemen pappilassa, jossa niitä
oli yhteensä 26, mutta paljoa eivät jääneet jälkeen
myöskään Kalmarin Muhola ja Mahlun Lamminmäki,
joissa oli 16-17 torppaa. Saarijärven molemmissa Tarvaaloissa oli 12 torppaa ja Lanneveden Leppälässä oli
10 torppaa.

Talonpoikainen rakentaminen
Saarijärven rakennusperinteeseen heijastuu sekä
itäisiä että läntisiä vaikutteita, joita esiintyy rinnakkain.
Kulttuuri-ilmiöiden leviämiseen vaikuttivat väestöllisten ja hallinnollisten yhteyksien lisäksi kauppamatkat;
1500 luvulla saarijärveläiset tekivät kauppamatkansa
Turkuun, Porvooseen tai Helsinkiin. 1600-luvulta alkaen myös Pohjanmaan rannikkokaupunkeihin.
Pysyväisluonteisen asuinrakentamisen lähtökohtana ja
samalla sen vanhimpana muotona voidaan Viitasaarellakin pitää yksinäistalona sijainnutta, eteisetöntä hirsistä salvottua savutupaa. Savutuvassa oli muutama
pitkä ikkunaluukku, sisällä tuvan nurkassa oli kivistä
ladottu uuni. Huoneita oli vain yksi, eikä savupiippua tai
välikattoa rakennuksessa ollut. 1600-luvulla alkoivat
tehdä tuloaan ulospäin lämpiävät asuinrakennukset.
Ulospäin lämpiävä paritupa talotyyppinä on tunnettu
maassamme jo keskiajalta lähtien. Paritupa oli lain
edessä hyväksytty asuinrakennuksen muodoksi Kaarle
XI:n vuoden 1681 talonkatselmusasetuksessa. Paritupa muodostettiin usein vanhasta savutuvasta, jonka
viereen rakennettiin uusi, ulospäin lämpiävä tuparakennus. Nämä kaksi erillistä tuparakennusta yhdistettiin
toisiinsa kylmällä eteistilalla, porstualla. Parituvan perustyypiksi muotoutui pohjakaavaltaan suorakaiteen
muotoinen, hirrestä salvomalla tehty satulakattoinen

Tilan rakennuksien lukumäärä, varsinkin aittojen määrä,
kertoi usein usein tilan varallisuudesta. Mitä enemmän
rakennuksia pihapiirissä oli, sen varakkaammasta
tilasta oli kyse. Asuinpihan muodostivat päärakennus,
aitat, kaivo ja usein myös kellarit. Pihapiirissä saattoi
olla useampia asuinrakennuksia: syytinkitupia tai vieraspytinkejä. Karjapihalla sijaitsi entisaikaan navetta,
sikala, kanala ja talli. Pihapiirin ulkopuolelle jäivät paloturvallisuuden vuoksi sauna, riihi ja paja. Myös aittoja
ja kellareita sijoitettiin pihapiirin ulkopuolelle, pihamallista ja aitan käyttötarkoituksesta riippuen. Myöhemmin päärakennuksen taakse, pihapiirin ulkopuolelle tai
navetan yhteyteen rakennettiin huussi. Pihassa saattoi
olla myös pieni ryytimaa, puutarhaistutukset yleistyivät
vasta 1900-luvun myötä. Rantaan oli usein rakennettu
hirsinen venesuoja ja aittarakennuksia. Niityillä sijaitsivat haasiat sekä ylöspäin levenevät, länsisuomalaista
tyyppiä olevat hirsiladot, jotka sittemmin korvautuivat
lautarakenteisilla ladoilla.

rakennus. Siinä oli yksi asuinkerros ja sen etuna oli rakennuksen muunneltavuus; siihen voitiin tarpeen mukaan lisätä huoneita salvomalla rakennuksen jatkoksi
uusi hirsikehikko. Se toi yleensä kaksi huonetta lisää.
Saarijärvellä kuten muuallakin Keski-Suomessa paritupa oli yleisin rakennustyyppi talonpoikaistiloilla ja
käytössä aina 1900-luvun alkupuolelle asti. Torppareiden, mäkitupalaisten ja vähävaraisten käsityöläisten
asuinrakennukset olivat usein yksihuoneisia mökkejä,
jotka rakennettiin pitkään savutuvan periaattein. Sittemmin yleistyi eteiskamarituvat, yksihuoneiset mökit ja
pienimittakaavaiset parituparakennukset. 1830-1850luvulla Saarijärvellä alkoi liikkua pohjalaisia kirvesmiehiä ja Saarijärvelle rakennettiinkin joitakin paikallisesta
perinteestä poikkeavia pohjalaistyylisiä rakennuksia.
Talonpoikaistilojen pihapiirit rakentuivat pitkän ajan kuluessa, rakennuksia tehtiin lisää aina tarpeen mukaan.
Saarijärvellä rakennettiin pihapiirejä sekä itäisen perinteen mukaisiksi avopihoiksi sekä läntiseen tyyliin umpipihan muotoon. Neliömäisen umpipihan rakennukset
saatettiin tehdä kiinni toisiinsa tai sulkea niiden välit
aidalla. Piha jaettiin toimintojensa mukaisesti kahtia;
toisessa päässä pihaa olivat asuintoiminnot ja toisessa
päässä karja. Vuoden 1734 laki määräsi mies- ja karjapihan rakennettaviksi erilleen toisistaan.

Jonkin verran rakentamiseen vaikuttivat myös 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun alkupuolella rakennetut säätyläistilat ja virkatalot, erityisesti pappilat. Niistä saatiin
esimerkkiä myös talonpoikaisen päärakennuksen koristeluun säätyläistalojen arkkitehtuuriaiheiden kautta
ja joskus jopa pohjakaavaankin. Säätyläisten nähdään
muodostaneen myös Saarijärven kulttuuriyhteisön, jonka keskuksia olivat pappiloiden lisäksi Kantalan, Mannilan, Kolkanlahden, Kalmarin ja Muholan talot.

Umpipihat alkoivat muuttua 1800-luvun lopulta lähtien
avonaisemmiksi, jolloin ryhdyttiin sijoittamaan rakennuksia väljemmin, neliömäistä pihapiiriä kuitenkin mukaillen. Toiminnallinen piha-alue jäi yhä asuin- ja talousrakennuksien keskelle. Maatalouden koneellistuminen
1900-luvulla avarsi osaltaan vanhojen pihapiirien tiiviitä
umpipihoja. Usein jouduttiin purkamaan tai siirtämään
rakennuksia, jotta saatiin riittävästi tilaa koneiden
käytölle. Itäsuomalaisen traditioon liittyneessä avopihassa rakennukset sijoitettiin maaston mukaisesti,
epäsäännöllisesti ja väljästi päärakennuksen läheisyyteen. Usein avopihoihin muodostui kaksi tai kolme pihaaluetta erilaisten toimintojen ympärille. Avopihat tulivat
osin savolaisten uudisasukkaiden mukana ja pihamallia
tavataan yhä runsaasti vanhoissa pihapiireissä. Ne ovat
todennäköisesti säilyneet paremmin juuri väljyytensä
vuoksi maatalouden muutoksessa, kun tiiviimmin rakennetut umpipihat.

Virkatalojen rakentamista ohjattiin keskusjohtoisesti,
Ruotsin vallan aikana tuli virkatalojen tyyppipiirustuksien kautta tutuksi mm. keskeissalipohjakaava.
Virkataloista levisi maaseudulle myös sisätiloihin ja
sisustukseen vaikutteita- seinien paperoinnit ja erilaiset
maalauskoristelut saivat talonpoikaisen vastineensa
sanomalehdistä ja nyrkkimaalauksesta.
1800-luvun uusia tuulia
Maatalouspolittiikkaa vauhditettiin muutamilla tehokeinoilla, joista toisessa suosittiin talojen halkomista poistamalla siitä useita aikaisempia rajoitteita ja toinen oli
isojako, jota alettiin pitäjässä toimittaa 1780-luvulla.
Isonjaon karttojen mukaan kirkonkylän tienoilla oli kaikkiaan 12 asumusta: Karhila, Kantala, Mannila, Herala
ja Ilola olivat tiloja, Honkasen uudisasumus, Sotalan,
Matoniemen ja Juholan torpat, pappila, lukkarin puustelli Mansikkaniemi ja upseerin virkatalo Hovi. Isojaon
myötä Saarijärven yhteismaat ja olemassa olevat tilat
kartoitettiin ja Saarijärven pitäjänkartan piirtäminen
Isojaon pohjaksi. Pitäjänkartan laati 1758 maanmittari
Olof Borgström. Karttaan oli merkitty myös niityt kaskimaat, pellot, suot ja vesistöt. Ensimmäiset varsinaiset
Isojako-kartat laati maanmittari Matias Hackzell, joka
oli vuodesta 1783 lähtien johtamassa Saarijärven isojakotoimituksia. Isojakoa suoritettaessa selkiytyivät
myöskin pitäjien rajat ja useita rajankäyntejä jouduttiin
suorittamaan. Vuoteen 1821 kaikki Saarijärven kylät ja
jakokunnat oli saatu mitatuksi. Isojako saatiin lopullisesti päätökseensä 1830-luvun loppuun mennessä.

Talousrakennuksien malleissa ja rakennustavoissa,
voidaan erottaa itäisiä ja läntisiä tyylipiirteitä. Riihiä oli
kahta erilaista tyyppiä: yksihuoneinen, itäisen Suomen
riihityyppi ja puintihuonellinen eli luuvallinen läntisen
Suomen riihityyppi. Pohjakaavaltaan neliömäisiä yksinäisaittoja rakennettiin sekä itäisen perinteen mukaan
nurkkakivien varaan että lähtiseen tapaan jalka-aittana. Länsisuomalaista perintöä olivat myös kaksikerroksiset luhtiaitat. Talousrakennukset tehtiin hirrestä aina
1900-luvun ensimmäiselle puolikkaalle saakka. Latoja
lukuunottamatta niiden hirsiseinät veistettiin suoraksi.
Pihapiirin talousrakennuksia ei maalattu tai laudoitettu,
vaan ne olivat hirsipinnalla. Talousrakennuksista eniten
vanhoissa pihapiireissä on säilynyt aittoja ja riihiä.
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Keskustan vanhaa liikerakennuskantaa, joka on valmistunut molemmin puolin II Maailmansotaa. Rakennukset ovat säilyneet, vaikka ympäristö
on muuttunut asfalttikentäksi.(NÄ)

Asutuksen tihentyminen aiheutti sen, että vanhat ja
varsin löyhin perustein yhteennivotut maakirjakylät olivat vanhentuneet jaoiltaan. Isonjaon yhteydessä tehtiin
myös uusi maakirjakyläjako, joka Saarijärven osalta koski Pyhäjärveä ja Saarijärven maakirjakyliä. Pyhäjärvi
jakautui henkikirjojen mukaan 1830 Kangashäkin ja
Pyhäjärven kyliin. Kangashäkin kylään kuului kantataloista Kangashäkin talo ja uudistaloista Hirva, Kivimäki
ja Kilpimäki. Muut Pyhäjärven vanhasta maakirjakylästä
jäivät Pyhäjärven kyläksi. Saarijärvestä erkani 1841
omaksi kyläkseen Hännilä, jonka piiriin siirtyivät kantataloista Taipale, Hännilä, Alatalo, Paavola ja näiden
osatalot sekä Saarikoski.

alkoivat saamaan asutusta metsäisille alueilleen. 1890luvulla rakennettiin vielä Saarijärven- Myllymäen tie. Teiden rakentamisen kautta keskustan sijainti teiden ja vesireittien risteyskohdassa korostui. 1900-luvun alussa
oli 407 asumusta Saarijärvellä, asumusten määrä oli
siis sadassa vuodessa kolminkertaistunut, kun 1800luvun alkupuolella niitä oli ollut vain 121. Saarijärvi oli
ensisijaisesti omavarainen maatalouspitäjä aina 1900luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin saakka. Virkamiehet, kauppiaat ja käsityöläiset olivat keskittyneet kirkonkylälle tai kyläkeskuksiin.

1800-luvun puoliväliin saakka kehittyivät Mahlu, Kalmari ja Lannevesi Saarijärven kirkonkylää nopeammin.
Samalla alkoi metsätaloudesta syntymään sivuelinkeino; suuria mastopuita uitettiin rannikolle ja tervaa poltettiin myös Saarijärven tervahaudoissa. Sahateollisuuden
tarpeisiin puutavaraa ryhdyttiin Saarijärven reittiä pitkin
kuljettamalla uittamaan vasta 1870-luvulla.

Nykyään Ilolantien kauniit puurakennukset ja vehreät
tontit rakennukset kertovat katoavaa tarinaa 1900luvun alun kirkonkylän elämästä. 1900-luvun alussa
Ilolantielle oli keräntynyt käsityöläisiä kuten värjäri
Tourunen ja Suutari Salonen ja perustettu liikerakennuksia useampia maakaupoista erikoisliikkeisiin. Saarijärven Säästöpankin ensimmäisen liiketalon Säästölän
jugend-tyylisen rakennuksen suunnitteli arkkitehti Yrjö
Blomqvist ja se valmistui vuonna 1909 kirvesmies Matti
Tapperin johdolla. Seurahuone valmistui alkujaan nahkuri Gabriel Hytösen työmiesten asuinrakennukseksi,
Luskikkalaksi, 1900-luvun alussa. Väinö Hytönen muutti rakennuksen 1930-luvulla hotelliravintolaksi. Tuolloin
rakennus sai uuden nimen sekä toisen asuinkerroksen
ja modernin, funktionalistisen ulkoasunsa. Toinen asutuskeskittymä syntyi hieman myöhemmin, 1900-luvun
alussa muotoutui Paavontien ja Sivulantien risteykseen.
Tuolloin rakennettiin ainakin Varvikon eli Törmäsen,
Kristianssonin ja Vallivaaran talot, joissa kaikissa toimi
1920-1950-luvuilla kauppa- tai leipomoliike. Keskustan
painopiste siirtyi 1930-luvulla Paavontielle. Uusi liikekeskusta muodostui pienistä yksi- tai kaksikerroksisista taloista, joissa oli jo nähtävissä klassismin ja modernin ajan henkeä.

Vuosituhannen viimeinen

Merkittävä askel oli kansakouluasetuksen antaminen
1860-luvulla, jonka myötä ryhdyttiin perustamaan
kaikkialle maahamme maalaiskansakouluja. Saarijärvellekin ensimmäinen kansakoulu saatii jo varsin
varhaisessa vaiheessa, vuonna 1868. Kirkonkylään
oma koulurakennus saatiin Tarvaalan maanviljelyskoulun O.W. Wadenstjärnan suunnitelmien mukaan Mansikkaniemen lukkarilan puustellin maille vuonna 18781863. Osa kylistä seurasi pian perässä ja koulun saivat
Mahlu, Häkkilä, Lannevesi, Lehtola ja Pajupuro 18001900-lukujen aikana. Merkittävä askel oli myös Tarvaalan maatalouskoulun perustaminen vuonna 1867.
Keskustan kehitys alkoi vasta 1800-luvun loppupuolella
kun maakauppa vapautettiin ja Palvasalmen ympärille
alkoi muodostumaan kauppala. Samaan aikaan alkoi
myös kunnalliselämän kehitys, joka toi kirkonkylään mukanaan virkamiehiä ja erilaisia käsityöläisiä. 1870-luvulla nykyisen keskustan alueella oli jo 32 taloa, joista 5
oli kauppaliikkeitä. Saarijärven väestömäärä kehittyikin
tasaisesti 1800-luvun ajan, vain 1860-luvun nälkävuodet aiheuttivat notkahduksen väestömäärässä. Tuolloin
kuitenkin rakennettiin hätäaputöinä suora tieyhteys
Jyväskylään, samoin kuin Viitasaaren-Saarijärven tie.
Tämän tien syntymisen myötä myös pitäjän koillisosat

Erityisesti osuusliike laajensi 1930-luvulta lähtien
toimintaansa kyläkeskuksiin, rakennuttaen sinne
kyläkauppoja aina 1960-luvulle saakka. Nämä kaupparakennukset yhdessä kyläkoulujen sekä 1900-luvun
alkupuoliskolla rakennettujen seurantalojen kanssa
muodostivat kylien toiminnallisen ytimen seuraaviksi
vuosikymmeniksi.
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Syksyllä 1918 tuli laki vuokra-alueiden itsenäistämisestä, joka merkitsi torpparien vapautusta. Lunastettavaan alueeseen kuului korkeintaan 20 hehtaaria
viljelyskelpoista maata ja 15 hehtaaria metsää. Mäkitupa-alueeseen kuului tontti ja enintään kaksi hehtaaria
viljelysmaata. Tilan piti olla vuokrattuna vähintään viisi
vuotta ennen lunastusta. Torpparivapautus synnytti satoja pientiloja ja pitäjään muodostettiin myös kolme uutta
kyläkuntaa: Hännilä, Tarvaala ja Kolkanlahti. Päätilojen
alat pienenivät kun niistä erotettiin lohkotiloja, torppia ja
mäkitupia. Toisaalta viljelyspinta-alaa pyrittiin kasvattamaan valtion toimesta, vuodesta 1928 myönnettiin uudisraivauslainoja ja vuodesta 1931 lähtien uudisraivauspalkkioita. Maailmansotien välisenä aikana pitäjän
uudisasutus laajeni Muittarin, Linnankylä, Lanneveden,
Ison-Löytä-nän ja Ison-Lumperoisen ympäristön rantamailla - joki-asutus vahvistui Pajupurolla, Tarvaalassa,
Häkkilässä, Mahlulla, Lehtolassa ja Koskenkylässä.

Kyläkeskuksiin nousi jälleenrakennuskaudella asutustiloja. Kasvaneen asukasluvun myötä myös palvelut lisääntyivät. Lannevesi.
(AN)

Laajin asutusryhmittymä on Pajupuron alue. Mahlulle
syntyi viljelystiloja, Kalmarissa taasen lisämaita hankittiin ahkerasti. Sinne syntyi kuitenkin Ryönän asuinalue,
joka muodostui 8 asutustilasta.

Asutustoimintaa sotien jälkeen
Sodan jälkeinen asutustoiminta perustui vuonna 1945
säädettiin maanhankintalakiin. Jos anomukseen suostuttiin, tarjottiin hakijalle maanlunastustoimikunnan
muodostamaa tilaa. Hän sai tilan haltuunsa täydellisin nautintaoikeuksin ja sen tuoton, mutta valtiolla oli
oikeus valvoa, opastaa ja ohjata omistajaa tilan kunnostamisessa. Sopimus oli voimassa 5-13 vuotta, jonka
jälkeen tila myytiin sen omistajalle. Sopimus poikkesi
siirtolaisten ja rintamamiesten sopimuksista. Siirtoväki
sijoitettiin melkein kokonaan Saarijärven kirkonkylään.
Vuosien 1940-1945 maanhankintalain mukaiset tilat
syntyivät ennen kaikkea Tarvaalaan ja Lannevedelle.
Merkittävissä määrin niitä nousi myös Mahluun, Kolkanlahdelle ja Saarijärven keskustaan. Sodan jälkeinen
asutustoiminta näkyy ennen kaikkea Tarvaalassa, jossa
asutustoiminnan vaikutus alueen rakennuskantaan on
huomattava. Maat on enimmäkseen saatu Tarvaalan
koulutilan maista, mm. Summassaari, jossa asutustilojen raivauksen yhteydessä löydettiin useita kivikautisia asuinpaikkoja. Yli puolet kunnan asutustiloista syntyi juuri Tarvaalan ja Kirkonkylän alueelle. Kirkonkylälle
syntyi asutustoiminnan tuloksena Hietalahden alue.
Hännilässä hankittiin eniten lisämaata, eikä uusia asutustiloja syntynyt niinkään suurta määrää.

Asutustilat syntyivät omin voimin, tontit raivattiin ja ryhdyttiin rakentamaan asuinrakennusta. Joskus tilalle
saatettiin rakentaa ensin väliaikainen asuinrakennus
tai sauna. Tyyppipiirrustuskokoelmista asukas saattoi
valita mieleisensä rakennuksen piirustukset, tosin kokoelma oli aluksi liian suppea. Myös mieleisiä piirustuksia sai tilata asutustoimikunnan suunnittelutoimistosta,
mutta kiireestä johtuen tähän harvemmin turvauduttiin. Rakennuspuut otettiin läheisestä metsästä. Tarvikepula sodan jälkeen pakotti säännöstelyyn ja se saattoi
viivästyttää talon valmistumista, kun esimerkiksi nauloja, sementtiä, tiiliä tai ikkunalaseja ei saanut. Rakentamisessa jouduttiinkin keksimään uusia ratkaisuja
tai vaihtoehtoisia materiaaleja. Sen jälkeen nousivat
tärkeysjärjestyksessä tilan talousrakennukset. Maanhankinta-alueille nousseet rakennukset ovat helppo
tunnistaa, sillä ne ovat tyypiltään usein 1,5 kerroksisia
ja pohjakaavaltaan samanlaisia. Oli rakennus sitten
pystytetty tyyppipiirustuksien avulla tai niitä ilman, oli
lopputulos ulkoasultaan hyvin samankaltainen. Kaikki
asutustilat eivät suinkaan olleet viljelytiloja ja varsinkin
kyläkeskuksiin tai kirkonkylään syntyneet rakennukset
ovatkin etupäässä kodin ulkona työssäkäyvien rakentamia. Viljelys- tai karjataloustiloja oli vähemmän.
Huippukausi Saarijärven asutustoiminnassa oli vuonna
1952. Rakennuksiin oltiin tyytyväisiä, sillä oltiinhan ne
tehty itse.
1960-luku oli voimakasta uudisrakentamisen aikaa,
varsinkin kaupungeissa ja maaseutukaupungeissa, samalla purettiin paljon vanhaa uuden tieltä. Rakennuslaki vuodelta 1957 ei korostanut vanhan säilyttämistä
eikä ohjannut vanhojen rakennuksien korjaamiseen
vaan painottui uudistuotantoon. Samaan aikaan kun
maamme alkoi teollistua ja maaseutu koneellistua syntyi ensimmäinen mmuuttoliike maalta kaupunkeihin eli
ns. maaltapako.

Edustavaa 1940- 1950-lukujen julkista rakentamista kalkkirappauspintoineen, tervyskeskuksen vanhimpia osia (NÄ)
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Saarijärven kaupungintalo edustaa modernistista suunnittelua kaupunkikuvassa. Rakennuksen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1977 (AN)

Keskustaajaman kehittyminen nykyiseen muotoonsa
alkoi 1950-luvulta lähtien, jolloin kirkonkylän maisemaa
muokkasivat rautatien rakentaminen, liikennejärjestelyt
ja 1960-luvulta lähtien kaavoitus sekä teollisuusalueiden syntyminen. 1960-1970-luvuilla alkoi muutos myös
elinkeinoelämässä, jolloin maatalous oli kokenut kovia
ja siirryttiin kohti teollisuuden ja palvelutyöpaikkojen
aikaa. Ajalla tyypillisenä ilmiönä ryhdyttiin suunittelemaan teollisuustoimintaan keskittyneitä alueita sekä
rakennettiin palvelulaitoksia ja kuntatoiminnan rakennuksia. Saarijärven liikenteellisiä yhteyksiä parannettiin
sotien jälkeen, kauan odotettu rautatieyhteys saatiin
vihdoin vuonna 1954. Rata toteutettiin työllisyystöinä
Äänekosken - Saarijärven ja Haapajärven - Pihtiputaan
rataosilla. Valtatie 13 rakentaminen Saarijärven keskustan halki aloitettiin 1957 ja se valmistui 1961 öljysorapäällysteisenä. 1963 kirkonkylään valmistunut
linja-autoasema tehosti linjaliikennettä.
Kaupungista etsittiin mallia myös maaseudun rakentamiselle. Taajama-alueille ja pienille tonteille syntyneet
tasakattoiset pientaloratkaisut otettiin myös maaseudun asuinrakentamisen malliksi, merkkinä kehityksessä
ja modernisaatiosta. Vanhoja päärakennuksia purettiin
tai ne pinnoitettiin uusilla materiaaleilla. Perintötilojen
päärakennuksien paikalle nousi matalia tiilikattoisia
laatikoita. Energiakriisi 1973 vauhditti muovin ja mineraalivillan käyttöönottoa ja tiiviyden tavoittelua rakentamisessa. Myös ns. elintasosiipiä ryhdytiin lisäämään
vanhoihin rakennuksiin. Murros perinteisessä rakentamisessa oli tapahtunut. Asutus laajeni varsinkin
Saarijärven silloisella kirkonkylällä uusille alueille, jo
1950-luvun lopulla oli alkanut rakentumaan Mansikkaniemen pientaloalue, sen sai seuraa seuraavalla
vuosikymmenellä- jo uuden arkkitehtuuriajattelun leimaamista alueista- Pienen Lumperoisen, Herajärven ja
Mannilan asutusalueista. Keskusta-alueen ilme muuttui nyt myös elementtirakentamisen sekä uusien rakennustyyppien, kerrostalojen ja sittemmin rivitalojen
myötä. Kyläkeskuksien palvelurakentamisessa keskityttiin näinä ja seuraavanakin vuosikymmenenä pankki- ja
postirakennuksien sekä satunnaisesti myös kahvila- ja
ravitsemuspalvelujen rakennuksiin.
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Kirkonkylän ilme alkoi muuttumaan samaan aikaan
puisesta kauppalasta kohti modernia kauppakeskusta, puutaloja purettiin ja kaupankäynnin keskus siirtyi
Paavontieltä Kauppakadulle. Hallinnon ja sivistyksen
kortteliksi ryhdyttiin rakentamaan Ilolantien varteen
uutta kunnantaloa sekä koulukeskusta ja kirjastoa.
Kunnnatalon ensimmäinen osa valmistui vuonna 1977,
sen laajennus ja samalla siirtyminen kaupungintaloksi
saatiin päätökseen 1985. Saarijärvi vaihtui kaupungiksi
uuden vuoden yönä 1986. 1980-luvulla rakennettiin
aktiivisesti matkailun kehittäminen mielessä, tuolloin
valmistuivat Kivikauden kylä, Vesieläinpuisto, laskettelukeskus ja muita pienempiä kohteita. Paloasemaa
laajennettiin vuonna 1986 ja kunnalliset leikkikentät
aloittivat toimintansa 1986, Myllytien leikkipuisto avattiin 1991. Nuorten rivitalo aloitettiin Mustikkakorpeen
1986. Yhteistyössä Mannilan säätiön kanssa ja valtion
avustuksella rakennettu uusi museotalo saatiin käyttöön vuonna 1989. Valkoisen kivirakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Niemioja & Uusitalo Helsingistä.
Saarijärven ortodoksisen seurakunnan tsasouna valmistui 1989 lähelle Saarijärven museota. Kylät olivat jo
hiljentyneet palveluidensa osalta, mutta keskustaajaman läheisille alueille rakennetaan yhä aktiivisesti pientaloja. Ympyrä sulkeutui vuonna 2006, kun uusi linjaautoasema valmistui yhdessä K-Supermarketin kanssa.
Liike- ja teollisuusrakentaminen on yhä tasaista, vaikka
osa yritystoiminnasta onkin muuttanut muotoaan.
Saarijärven historiaa sekä rakennusperinnettä on tarkasteltu kattavasti useissa teoksissa. Niistä tutustua kannattaa rakennetun kulttuuriympäristön osalta kirjaan Saarijärven rakennusperinnettä (Eija- Liisa Lahnala, 1990),
jossa esi-tellään pääosa alueen inventointikohteista. Sen
täydennykseksi kannattaa tutustua Saarijärven museon
CD-rom-julkaisuihin, Rakennettua Saarijärveä tai Matka
kivikauteen. Historiateoksia on Saarijärven Historia 18651985, Paavon Saarijärvestä kaupungiksi (Heikki Junnila
1995).
Kyläkirjoja: Kalmarin kylätiellä (1993), Mahlun mäkilöillä
(1994), Opittiin sitä ennenkin, 100-vuotiaan Pyhäjärven
koulupiirin ja kyläkunnan historiaa (1997) Tuttua seutua
Lanneves (1998), Nälkämaan lapset I ja II (1998-2002),
Erämaasta eläväksi kyläksi, Saarijärven Linnan kylän
kyläkirja (2000), Ja keskellä virta joki, Koskenkylä - Lehtola -Muittari -Riekko -kyläkirja (2002) .

Perinnemaisema hoitajineen (MM)

Vallanmetsistä kedoille
Perinnebiotoopit eli perinneluontotyypit ovat maatalousluontomme helmiä. Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan
karjatalouden synnyttämiä luontotyyppejä niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Perinnemaisemista puhutaan,
kun alueeseen liittyy luontotyypin lisäksi perinteistä
rakennuskantaa ja rakennelmia ja nämä yhdessä muodostavat eheän kokonaisuuden. Kun perinteinen karjatalous jäi viime vuosisadan kuluessa tehostuneen
maataloustuotannon jalkoihin, hoidettujen perinnebiotooppien määrä laski voimakkaasti. Samalla katosi ja
uhanalaistui suuri määrä perinnebiotoopeille tyypillistä
kasvillisuutta ja muuta eliölajistoa sekä merkittävästi
perinteistä suomalaista maisemaa. Maisemallisten ja
biologisten arvojen lisäksi perinnebiotoopeilla on myös
kulttuurihistoriallista arvoa. Ne ovat muistomerkkejä
entisaikojen elämänmuodoista ja työtavoista.
Entisaikojen maatalousyhteisössä karjataloudella oli
keskeinen merkitys toimeentulolle. Karja täydensi viljanviljelyä tarjoamalla lannoitetta ja toimeentuloa myös
pellon ulkopuoleisilta alueilta. Niityt olivat 1900-luvun
alkuun saakka tärkeä rehunlähde. Suuri osa eläimistä
laidunsi vapaasti yhteismetsissä ja talvirehu hankittiin
niittämällä niittyjä, jotka saattoivat sijaita kaukanakin
tilankeskuksesta. Laidunnusalueet katsottiin sen mukaan, millainen oli karjan ravinnon tarve; kaikkein
kuivimmat ja karuimmat maat osoitettiin vuohille ja
lampaille, metsälaitumet olivat lehmien ruokintapaikkoja. Hevoset ja nuoret eläimet pidettiin pihapiirin lähiympäristön pelloksi kelpaamattomilla alueilla. Näiden
toimintatapojen kautta syntyivät perinnebiotoopit
Heinän peltoviljely sekä peltojen lannoittaminen yleistyivät 1900-luvulle tultaessa, niittymaiden merkitys
väheni. Vuosisadan kuluessa niittyjä muutettiin pelloksi
uuden teknologian avulla. Tämä maatalouden muutos
aiheutti sen, että perinnebiotooppien pinta-ala väheni
merkittävästi jo ennen sotia. Eläinten peltolaidunnus
yleistyi. Nykyisin perinnemaisemat sekä -biotoopit ovat
varsin pienialaisia, tyypillisimmin vain muu-
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taman hehtaarin kokoisia palasia maatalousmaisemassa. Karjatalouden vähentyminen ja toisaalta sen
tehostuminen vähentävät kohdemääriä edelleen KeskiSuomessa. Näihin päiviin säilyneiden kohteiden merkitys korostuu jatkuvasti.
Aktiivinen laidunnus tai niitto aiheutti kasveille poikkeuksellisen kilpailutilanteen. Niitto ja laidunnus suosivat vähäravinteisessa maassa viihtyviä sekä varren katkaisua ja kulutusta parhaiten sietäviä kasvilajeja. Koska
kilpailu valosta kasvillisuuden katkaisun jälkeen väheni,
pystyi useampi kasvilaji kasvamaan samalla paikalla.
Perinnebiotoopit ovatkin kasvilajistoltaan luontotyypeistämme monimuotoisimpia. Monipuolisen kasvilajiston rinnalla myös muu eliölajisto on yleensä runsas.
Etenkin hyönteiset viihtyvät perinnebiotoopeilla.

Arvokasta maaseutuperintöä Saarijärvellä
Perinnemaisemia ja -biotooppeja on kartoitettu maakunnassamme 1990-luvulta lähtien. Kartoitetut kohteet on
jaettu paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaisiin alueisiin. Niiden luokituksessa on ensisijaisesti kiinnitetty huomiota alueen biologiseen monimuotoisuuteen, käyttömuotoon ja käytön jatkuvuuteen. Harvinainen kasvillisuustyyppi, uhanalaisten tai
harvalukuisten kasvien tai eliölajien esiintyminen alueella ja pitkä käyttöhistoria lisäävät perinnebiotoopin
arvoa. Kasvilajiston lisäksi perinnemaisemaan liittyvät
erilaiset maatalouskulttuurin rakenteet, kuten kivi– ja
pisteaidat sekä niittyladot.
Saarijärvellä on yksi valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde: Isoaholan laitumet Kalmarissa. Lisäksi
Saarijärvellä on seitsemän paikallisesti arvokasta perinnemaisemakohdetta, joista osa sijoittuu Saarijärven
reitin vanhaan maatalousmaisemaan.

Tunnista perinnemaisema!
Keski-Suomessa tavataan avoimista perinnebiotooppityypeistä kivennäismaaniittyjä ja rantaniittyjä. Puustoisia perinnebiotooppityyppejä ovat hakamaat, kaskimetsät ja metsälaitumet. Myös suoniittyjä on Keski-Suomessa käytetty,
mutta yhtään suoniittyä ei ole säilynyt käytössä näihin päiviin saakka.
Perinnemaisemat ja –biotoopit henkivät vuosisadan takaista tunnelmaa. Vaikka eri perinnebiotooppityypit ovat
keskenään erilaisia, löytyy niille myös yhteisiä tunnusmerkkejä. Kaikille perinnebiotooppeille on tunnusomaista
pitkäjänteisen niiton tai laiduntamisen seurauksena syntyneen puoliavoimuuden tai avoimuuden lisäksi kasvillisuuden mataluus sekä monilajisuus. Neliömetrin alalla voi kasvaa jopa 30 kasvilajia, ja kasvusto on tyypillisesti vain
kymmenen - parinkymmenen senttimetrin korkuista, ainoastaan kukkavarret usein kurottuvat muuta kasvillisuutta
korkeammalle. Käytöstä poistuneella umpeenkasvavalla kohteella kasvillisuus saattaa kuitenkin olla paikoin korkeaa,
matalakasvuisena säilyneitä kohtia löytyy enää etelään viettäviltä rinteiltä. Perinnemaisemien kasvillisuuteen voi
tutustua niittykasviaapisen (pdf) kautta: www.ymparisto.fi>perinnemaisemamatkailu.
Kasvillisuuden lisäksi erittäin hyviä perinnebiotooppien tunnusmerkkejä ovat kivisyys, katajaisuus ja alas asti vahvaoksaiset puut. Perinnebiotoopit ovat usein säilyneet juuri kivisillä paikoilla, koska kivien vuoksiniiden pelloksi muuttaminen on ollut mahdotonta. Katajat lisääntyvät laiduntamalla hoidetuilla paikoilla karjan rikkoessa maanpintaa.
Puiden vahvat alaoksat taas kertovat puun kasvaneen valossa, ilman kilpailijoita vierellään.

Niitty (AYO)

Rantaniitty. (SK).

Hakamaa. (IY)

Niityt ovat puuttomia tai yksittäisiä puita kasvavia luonnonlaitumia tai heinämaita. Niityillä niittylajisto on vallitsevaa ja metsälajistoa ei juurikaan
esiinny. Niityt jaetaan edelleen lajistonsa, ravinteisuutensa ja kosteutensa
mukaan kosteisiin, tuoreisiin ja kuiviin niittyihin. Kuivia niittyjä kutsutaan
myös kedoiksi. Rannalla esiintyviä niittyjä kutsutaan rantaniityiksi ja vastaavasti soiden niittomaita suoniityiksi. Umpeenkasvavan niityn voi tunnistaa nuoren puuston varjostuksesta huolimatta kasvillisuuden heinä- ja
ruohovaltaisuudesta sekä katajien runsaudesta. Nämä molemmat piirteet
pikkuhiljaa hiipuvat metsän vallatessa alaa. Niittyjä löytyy pihapiirien lisäksi myös kauempaa tilakeskuksista.
Hakamaat ovat vähäpuustoisia laidunmaita, joilla esiintyy niittykasvillisuuden lisäksi metsille tyypillisiä lajeja, mutta niittykasvillisuus on
metsäkasvillisuutta runsaampaa. Hakamailla avoimet alueet ja puuryhmät
vuorottelevat ja ne ovat usein hyvin kivisiä. Umpeenkasvaneet hakamaat on suhteellisen helppo tunnistaa nuoren puuston joukossa seisovista suurista vahvaoksaisista puista, jotka ovat saaneet kasvattaa oksansa
valossa. Hakamaat syntyivät tavallisimmin lähelle asutusta. Niitä laidunsivat nuorkarja ja hevoset, joita pidettiin tilakeskuksen lähellä poissa laajoista metsistä.
Metsälaitumet ovat laidunnuksessa olevia metsiä, joilla metsäkasvillisuus ts. esim. varvut on vallitsevaa, mutta niittykasvillisuutta eli ruoho- ja
heinäkasveja on merkittävästi. Puustorakenne on vaihtelevaa ja metsän
keskeltä löytyy niittykasvillisuutta ja väljempiä niittylajiston valtaamia aukkoja.
Laidunnetuiksi metsiksi kutsutaan puustorakenteeltaan talousmetsien
kaltaisia karjan laiduntamia metsiä, joilla laidunnus ei juurikaan näy kasvillisuudessa tai puustossa, eikä niitä sen vuoksi lueta perinnebiotoopeiksi.

Metsälaidun. (SK).

Perinnebiotoopien ja perinnemaisemien hoitoon voi hakea taloudellista tukea. Maatalouden ympäristötuen erityistuet ovat haettavissa vuosittain huhtikuun loppuun asti. Perinnebiotooppien hoidon tuki on tarkoitettu nimenomaan
näiden luontotyyppien kunnostamiseen ja hoitoon. Luonnon ja maiseman kehittämisen tukea voi hakea maatalousmaiseman tai luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Vuoden 2008 alusta perinenbiotooppien kunnostamiseen ja hoidon aloittamiseen voi lisäksi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea, joka on hoitotukia selvästi
korkeampi. Lisätietoja (lisää julkaisun lopussa):
www.ymparisto.fi > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu > Maisemansuojelu ja -... > Perinnemaisemat ja -biotoopit
www.ymparisto.fi > Luonnonsuojelu > Maisemansuojelu ja -... > Perinnemaisemat ja -biotoopit
www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenerityistukienoppaat.html
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Iso- Aholan maisemanhoitajia. (SS)

Kalmukosken laitumet

Saarijärven perinnebiotoopit kartalla. Näiden kohteiden lisäksi voi
olla myös muita, aikaisemmista inventoinneista ulkopuolelle jääneitä
kohteita.

Iso-Aholan laitumet
Iso-Aholan laitumet sijaitsevat Kalmarin kylällä Saarijärvellä. Arvokkaat hakamaat sijoittuvat pieninä lohkoina Iso-Aholan tilan pihapiirin ympärille. Itse pihapiiristä
avautuu upea maisema järvelle ja sitä ympäröivään peltomaisemaan. Alue onkin niin maisemallisesti kuin kulttuurihistoriallisestikin arvokasta aluetta. Hakamaita on
laidunnettu aina 1800-luvulta saakka. Vanhan riihen
nurkalta avautuva pieni haka kasvaa kookkaita kuusia, mäntyjä ja pihlajia. Toinen lohko on koivuvaltainen.
Aivan päärakennuksen pihassa sijaitsee pikkuruinen
niittämällä hoidettu, runsaskukkainen niitty. Kasvillisuus on pienipiirteisesti vaihtelevaa heinäniittyä ja
pienruohoniittyä. Laidunmailla kasvavat muun muassa
huomionarvoiset peurankello, ketoneilikka, nurmitatar
ja aholeinikki. Kohde on valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi.

Kalmukosken laitumet sijaitsevat Koskenkylässä, Kalmujoen varressa, osana valtakunnallisesti arvokasta
Saarijärven reitin kulttuurimaisema-aluetta. Metsälaidun ja haka on kaskettu 1920-luvulla ja karhettu
myöhemmin. Kokonaisuuteen kuuluu metsälaidunta
ja hakamaata sekä rantalehtoa, joista osa on jäänyt
pois laidunnuksesta. Katajavaltaista pihapiirin niittyja hakarinnettä laidunnetaan nykyisin hevosilla. Se on
suurelta osin nurmirölli-metsälauhavaltaista koivuhakaa. Avoimilla paikoilla vuorottelevat tuore ja kuiva heinäniitty; valkoapilan ja nurmiröllin vallitsemilla niityillä
on pieniruohoisia, huopakeltano-, rohtotädyke-,ja nurmiröllivaltaisia kohtia, joilla viihtyvät huomionarvoiset
peurankello ja nurmitatar.

Kalmukosken hakamaihin tutustumassa Metsien Kätköistä-POTKUkoulutukseen osallistujat elokuussa 2006. (SS)

Kiviperän laitumet
Kiviperän laitumet ovat maantien varressa Kiviperän
kylällä. Niitä on laidunnettu 1800-luvulta lähtien. Toinen alueista on niittyä ja metsälaidunmaista hakaa,
toinen laidunniittyä. Alueet ovat olleet viimeksi nuoren
karjan kiertolaitumena.Valtaosa niitystä on nurmiröllivaltaista, paikoin sammaleista, tuoretta heinäniittyä,
jolla on pienruohovaltaisia laikkuja. Pikkuniityllä nurmilauhan ja leinikin alla on poimulehtivaltaistapienruohoniittyä, jolla runsaita ovat valkoapila, keltanot,
suo-orvokki ja huomionarvoiset nurmitatar ja jäkki
sekä paikoin niittyhumala.

Iso-Aholan laitumet ovat yhä edelleen käytössä. (NA)
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Kuuselan haka

Puustin laitumet

Kuuselan maisemallisesti kaunis laidunhaka niittyineen
sijaitsee Kuuselanmäellä, Länsi-Kalmarissa. Pisteaidatulla laitumella on vanha riihi, hakamaalla kasvaa
harvakseltaan vanhoja, suuria koivuja ja mänyjä sekä
katajaa. Laitumeen kuuluu myös pieni metsä. Alueita
laidunnettiin vielä 1990-luvun alussa. Hakamaan kasvillisuus on mustikkavaltaista metsälajistoa, niityn nurmilauha-niittyleinikkivaltaista tuoretta heinäniittyä.

Puustin laitumet ovat kolmessa osassa Iso-Löytänän
pohjoisrannalla Kalmarin kylässä. Peltojen keskellä,
kylätien varressa on laidunniitty. Mäen rinteessä sijaitsee metsälaidun, jossa kasvaa eri-ikäistä talousmetsää.
Hakamaiden kasvillisuus on tuoretta suurruohoniittyä,
koivuhaassa kasvaa huomionarvoista peurankelloa.
Niittyjen kasvillisuus on tavanomaista tuoretta heinniittyä. Rannalla kasvaa huomionarvoista luhtalitukkaa.
Metsäalueilla vallitsee laidunvaikutteinen metsäkasvillisuus.

Anttilan laidun
Anttilan rinnelaidun on metsänlaidassa, tilan peltojen
keskellä Palsankylällä. Metsän laidasta matala männikkö harvenee niityksi. Laitumen ylälaidassa on vanha
kiviaita. Metsälaitumen kenttäkerros on sammaleinen,
kivinen ja harvaheinäinen. Niitty on matalaa, nurmiröllin, nurmlauhan ja poimulehtien hallitsemaa tuoretta
heinäniittyä, jolla kasvaa huomionarvoista nurmitatarta.

Peurankelloa tavataan Puustin laitumilla.

Talvilahden laitumet
Talvilahden laitumet muodostuvat kahdesta osasta,
jotka sijoittuvat Kiimasjärventien molemmin puolin.
Alueeseen kuuluu mäntyhaka sekä lehtipuuvaltainen
haka. Hakojen aluskasvillisuus on nurmilauhaniittyä.
Laitumilla kasvaa huomionarvoista nurmitatarta.

Poimulehti on tyypillinen perinnemaisemissa tavattava kasvi. (IY)

Pengerlehto
Pengerlehdon laitumet ovat Lannevedellä Hietamaantien varressa.Peltojen reunalla ja saarekkeissa on entisiä laidunalueita viitenä pienenä kuviona. Pellon keskellä on valoisa sekapuuhaka,jolla on joitakin vanhoja
puita. Sen matalana säilynyttä kasvillisuutta vallitsevat
nurmirölli, metsälauha, ahomansikka ja kanerva. Siellä
kasvaa myös huomionarvoista kissankäpälää. Pihatien
varteen jää tuore heinäniitty ja kuusivaltainen metsälaidun. Hietamaantien toisella puolella on aidattu, pieni
sekametsälaidun.

Lampaat ovat oivallisia perinnemaisemien hoitajia. Kuva Mikkolasta
(SS)

Perinnemaisemiin ja niiden syntyyn voi käydä tutustumassa kesäaikaan myös Saarijärven museon pihamaalla, jossa on ryhdytty ennallistamaan rantaniittyä perusraivauksella sekä lammaslaidunnuksella. Kohteessa on
opastaulut.
Huomionarvoista kissankäpälää tavataan Pengerlehdossa. (IY)
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Saarijärven reitin maisemaa Lehtolan kylältä (NÄ)

Kulttuurimaiseman kasvot
Maaseudun kulttuurimaisema kertoo tarinaa sukupolvien
työstä, luonnon ja ihmisen vuorovaikutuksesta kuinka
metsäiset erämaat ovat muuttuneet aikojen saatossa
kaskeamisen, viljelyn, karjatalouden ja rakentamisen
myötä. Kansallinen kulttuuriperintömme on suurelta
osin maaseutukulttuurin synnyttämää ja luomaa. Kulttuurimaisemat ovat viljely- ja karjatalouselinkeinon muovaamia maisematyyppejä. Kulttuurimaisemaan liittyy
viljelymaiseman ja luonnon lisäksi olennaisena osana
maaseudun rakennettu ympäristö, jossa merkittävässä
osassa on puurakentamisen perinne. Kulttuurimaisema
kertoo maatalouskulttuuriin liittyvän maiseman historiasta ja nykypäivästä. Arvokas kulttuurimaisema on
siis monien osien summa, mutta se ei kuitenkaan ole
suojelu- tai museoalue.
Maaseudun maisemakuva on kuitenkin muuttunut
huomattavasti viimeisen viidenkymmenen vuoden
aikana; avoimet peltoalat ja laidunalueet ovat pienentyneet ja tienvarsimaisemat alkaneet umpeutumaan.
Kulttuurimaisema-alueet tulisi huomioida niiden maisemallisten arvojen ja erityispiirteiden myötä paikallisessa
toiminnassa, kuten suunnittelussa, rakentamisessa sekä
elinkeinotoiminnassa. Kulttuurimaisemat ovat myös
yksi maaseutumatkailun vetovoimatekijä ja yksi kylien
kehittämisen väline. Tulevaisuudessa näiden alueiden
maisemanhoidolla voi olla myös työllistäviä vaikutuksia.
Maisemakuvan säilymiseen elävänä vaikuttavat kolme
keskeistä tekijää yli muiden. Niitä ovat aktiivisen maanviljelyksen säilyminen, maisemanhoito ja asukkaiden
sitoutuminen ympäristöstään huolehtimiseen sekä
matkailu.Kyläyhdistykset, kunnat ja yksittäiset asukkaat
voivat hoitaa maisemaa. Tärkeää on kiinnostus omaan
elinympäristöön ja sen historiaan sekä sitoutuminen.
Ylpeys ja tahto hoitaa omaa maisemaa on merkittävin
yksittäinen tekijä paikallisessa maisemanhoidossa.
Maisemanhoidossa tärkeintä on jatkuvuus.

Saarijärven maisema
Saarijärvi sijoittuu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan, Keski-Suomen järviseudulle. Maisemamaakuntajaon pohjana ovat olleet luonnonmaantieteel22

liset, biologiset ja geologiset piirteet, jotka muodostavat maiseman rungon. Tälle perustalle on syntynyt eri
kulttuurivaikutteiden myötä fyysinen kulttuuriympäristö
ihmistyön tuloksena vuosituhansien aikana. Maisemamaakuntajakoa on tarkennettu maisemallisella
osa- aluejaolla (Keski-Suomen ympäristökeskus, 2005).
Siinä Keski-Suomen Järviseutu on jaettu seitsemään
maisemalliseen osa-alueeseen, jotka ovat erotettavissa
maisemallisten erityispiirteidensä myötä. Maisemallisessa osa-aluejaossa Saarijärvi muodostaa oman kulttuurisaarekkeensa Saarijärven reittivesistön ympärille.
Se on nimetty Saarijärven reitin vesistö- ja viljelymaiden
alueeksi. Vesistö laskee Päijänteen kautta Kymijoen
vesistöön, järviä yhdistävät joet ja kosket. Maasto on
kumpuilevaa ja suhteelliset korkeuserot ovat suuret.
Vanha maantie kulkee harjujaksoa pitkin (Kuopio-LaukaaVaasa). Vesistöt ja tiet ovat ohjanneet asutuksen sijoittumista ja leviämistä. Ensimmäiset viljelykset on raivattu
vesistöjen läheisiin hiesulaaksoihin rannoille ja harjujen
liepeille. Asutus on sijoittunut ympäristöään korkeammille
pienille mäille pellot taas pihapiirien ympärille viettäen
vesistöön. Tiiviitä kyliä on kirkonkylän lisäksi Mahlu,
Kalmari sekä Lannevesi. Maanteiden varsiin muodostui
myös väljiä tienvarren viljelyskyliä. Sotien jälkeinen asutustoiminta sijoittui lähinnä Tarvaalan ja Kolkanlahden
kyliin sekä kirkonkylän lähistölle. Saarijärven kulttuurialue
sijaitsee itäisten ja läntisten alueiden risteyskohdassa,
missä esiintyy rinnakkain molempia piirteitä niin rakennustavoissa, työvälineissä kuin perinteisissä pihamuodoissakin. Maidontuotanto ja metsätalous ovat yhä
tärkeitä elinkeinoja. Maatalous on pienimuotoista mutta
varsin elinvoimaista.
Saarijärvellä on yksi valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue; Saarijärven reitin kulttuurimaisema. Sen
lisäksi alueella on kolme maakunnallisesti arvokasta
kulttuurimaisema-aluetta: Länsi-Kalmari, Pajupuro ja
Rahkola. Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisemaalueita ovat Kolkanlahti-Lintupohja, Tarvaala, Kekkilä,
Vahvaniemi sekä Häkkilä. Näistä Kolkanlahti- Lintupohja
sekä Tarvaala olivat vuoteen 2005 saakka maakunnallisessa arvoluokassa.

Saarijärven reitin kulttuurimaisema
Saarijärven reitin valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue edustaa vaihtelevaa metsäisten mäkimaiden, reittivesien ja rantaviljelysten luonnehtimaa
Keski-Suomen järviseudun kulttuurimaisemaa. Reittivesistö on alueen luonnonelementeistä keskeisin. Järvien
selkävedet sekä näiden väliset joet ja koskiosuudet
vuorottelevat maisemassa. Viljelykset ja laidunmaat
sijaitsevat tyypillisesti järveen viettävillä rinnemailla.
Asutus on sijoittunut perinteisesti vesistöjen varsille
peltojen yläosiin sekä metsän ja viljelymaan rajalle.
Harjua pitkin kulkeva Laukaa-Saarijärvi-Kokkola/Vaasatie, joka on synnyttänyt yhteydet länteen ja itään. Se on
osin ollut mukana muovaamassa alueen monivaikutteista kulttuuriympäristöä. Alueen rakennuskanta on
kerroksel-lista, mutta vanhoja rakennuksia on säilynyt
runsaasti. Maatalous alueella on yhä elinvoimaista,
maatalouden sivutoimena on syntynyt maatilamatkailua ja lisätuloja on saatu myös koko 1900- luvun ajan
metsistä. Saarijärven reitillä on uittohistorian perinne ollut osana kyläyhteisöjä ja koskivoimaa on käytetty myös
vesimyllyjen voimanlähteenä. Saarijärven reitin alueella on maatalouden muovaaman vanhan ja arvokkaan
kulttuurialueen leima. Tätä kuvastavat muun muassa
joidenkin tilojen komeat ja vaurasleimaiset asuinrakennukset ja vanhat pihapiirit, vanha rantapuusto ja
perinteisten talousrakennusten säilyminen. Paikoin on
säilynyt myös perinteisen maankäyttömuodon mukaisia
alkutuotantoon liittyviä, pienialaisia perinnemaisemia
sekä pienasujainten pihapiirejä. Saarijärven reitin
kulttuurimaisema-alue on pinta-alaltaan suurin KeskiSuomen kahdeksasta valtakunnallisesti arvokkaasta
maisema-alueesta. Alueelle on tehty vuonna 2004
Luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma (Teija
Virola, Keski-Suomen ympäristökeskus).Rannat kuuluvat osin Natura 2000-verkostoon ja Saarijärven reitin
ranta-alueet rantojensuojeluohjelmaan.

Valtakunnallisesti arvokkaan Saarijärven reitin kulttuurimaisema kulkee Saarijärven lisäksi Pylkönmäen puolelle.

Saarijärven reitin maisemaa Riekon suuntaan
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Pajupuron maisema-alue
Pajupuron alue on maisemarakenteeltaan selväpiirteinen etelä-pohjoissuuntainen jokilaakso. Alueen asutus
on sijoittunut kylätien varrelle niin, että paikoin voidaan
puhua raittimaisesta asutuksesta. Rakennuskannassa
on sekä vanhaa että uutta, alueelle sijoittuu rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita useita. Näitä ovat
mm. Hannes Autereen ateljee, Kuikanlahden, Kivirannan ja Pajupuron (Peuran) pihapiirit. Maiseman peruselementtejä ovat jokilaakso, sen rinteiden avarat
pellot ja nauhamaisesti tietä seuraava asutus. Murronjoelle viettävät laaksonrinteet on viljavina otettu viljelykäyttöön. Maisemaa elävöittävät metsien peittämät
mäet, erityisesti Murronjokilaakson itäpuolella.

Länsi-Kalmarin maisema-alue
Länsi-Kalmari on Saarijärven reitin maisemaa tyypillisimmillään. Mutkitteleva Tuhmalampi kapenee
pohjoispäästään Tuhmajoeksi ja laskee Tuhmakosken
kautta Kalmarinselkään. Asutus ja peltoviljelykset
seurailevat rantoja. Pienasutus on sijoittunut maantien
varteen. Maatilat sijaitsevat syrjempänä lähellä rantoja,
niemissä peltojen ympäröiminä. Maisemassa vuorottelevat vesistöt, kumpuilevat ranta-alueille keskittyneet
viljelykset ja tilojen pihapiirit. Pihapiirien ja peltojen takana kohoavat yhtenäiset havumetsät. Rakennuskanta
on eri aikakausilta, mutta yhtenäisen värityksen ansiosta se muodostaa tasapainoisen kokonaisuuden.
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Paikallisesti arvokkaat kulttuurimaisema-alueet
Häkkilä

Rahkolan maisema-alue
Rahkolan maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta
luonnehtivat useat järvet ja niitä toisistaan erottavat
kannakset. Maiseman perusrungon muodostavat kolme järveä: Pyhäjärvi, Iso-Lumperoinen ja Pieni-Lumperoinen, jotka luovat vaihtelua maisemaan yhdessä
metsien kanssa. Alavat rantamaat ja jokivarret ovat
viljeltyä kyläaluetta. Asutus on sijoittunut rantamaille ja
teiden varsille. Saarijärven keskustan läheisyys tuntuu,
uutta omakotitaloasutusta on syntynyt vanhan maatien
varteen sekä metsäsaarekkeisiin. Maaseutukylän ilme
on muuttumassa taajamatyyppiseksi asutusalueeksi.
Kuitenkin edelleen alue on hoidettua maatalouden
maisemaa, jossa on säilynyt vanhoja pihapiirejä ja jonka erityinen piirre on vesistöjen runsaus. Maisema on
Rahkolassa paikoin avointa ja taasen toisinaan se luo
idyllisiä pienmaisemia vanhojen puustojen ja vesistömaiseman kera.

Häkkilä oli aikanaan osa Pyhäjärveä, joka taasen oli
Sääksmäen Rapolan erämaita nimellä Kouvalan Pyhäjärvi. Sinne sijoitettiin vuonna 1554 kaksi uudisasukasta: Mikko Matilainen ja Mauno Häkkinen. Häkkisen myötä syntyi aikoinaan Häkkilän kyläkunta. Sekä
Paanalan että Häkkilän eli Pollarin talossa oli v.1611
Häkkilän suvun miehiä. Molemmat talot ovat yhä
nykyään Saarijärven vanhimpia. Häkkilän kyläkeskus
sijaitsee Pyhäjärven pohjoispäässä. Sen kyläkeskus on
syntynyt lähelle rantaa, aikanaan rantapellot avasivat
kylämaisemaa järvelle. Maatalouden muutoksessa osa
peltoaukeista on jäänyt pois käytöstä ja maisemakuva
on osin sulkeutunut. Alueen toiminnallisena keskuksena on yhä edelleen kaupan ja kylätalon muodostama
kokonaisuus. Kylätalon pihapiirissä sijaitsee myös pienimuotoinen kylämuseo. Asutus on sijoittunut lähelle
rantaa, tiloja ovat ympäröineet rantapellot, joista osa
on yhä viljelykäytössä.
Kekkilä
Kekkilä on paikallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue,
jota leimaa talonpoikainen asutus ja vaihtelevat maisemat. Kekkilän peltoalat ovat pienipiirteisiä ja maaston
muodot vaihtelevia. Kylärakenne on muotoutunut ajan
mittaan tienvarsikylän muotoon. Kyläkeskuksessa
rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittäviä
kohteita ovat vanha koulu, joka sijoittuu kylän läpi
kulkevan tien varteen sekä Kekkilän kantatilan vanha
päärakennus aittoineen. Kylällä on säilynyt myös pienasujainten tiloja. Asutus on sijoittunut mäkien päälle
ja rinnemaastoon. Osin kaukomaisemat avautuvat pyhäjärvelle.
Vahvaniemi
Vahvaniemi sijaitsee Kekkilän läheisyydessä, Pyhäjärveen pistävällä niemenkärjellä, josta on näkymät
laajoille vesistöalueille. Koko niemi on aikanaan ollut
lähes avointa viljelysmaisemaa. Alueen merkittävimpiä
tiloja on ollut Paanala, joka mainitaan Häkkilän kanssa
Saarijärven vanhimpina tiloina. Myös täällä maaseutumaisema on nykypäivänä pienialaista, metsämaisema
vuorottelee viljelymaiseman kanssa.

Häkkilän kylän kylämuseo sijaitsee vanhan koulun pihapiirissä paikallisesti arvokkaalla kulttuurimaisema-alueella (AN)
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Kalmarissa sijaitsevan Iso-Aholan valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaidylliä (SS)

Kulttuurikylien Saarijärvi
Saarijärven kylät ovat monellakin tapaa oikeita kulttuurikyliä. Ne pitävät sisäällään erilaisia kulttuuriympäristöjä
muinaismuistoista moderneihin muistomerkkeihin. Vanhan 1500-1600-luvilla tehdyn kyläjaon mukaan Saarijärvellä oli yhdeksän kylää: Hännilä, Kalmari, Kuoppala,
Kiimasjärvi, Lannevesi, Mahlu, Pyhäjärvi, Saarijärvi ja
Summasjärvi. Ajan mittaan kylien määrä lisääntyi ja niiden ”huippuaikaa” oli 1800-luvun viimeiset kymmenet
ja 1900-luvun alkupuoli. Kylille syntyi uusia asutuskeskittymiä ns. osakyliä, vanhojenkin kylien nimet saattoivat
muuttua. Koulupiirien syntyminen 1800-luvun lopulla
identifioi kyliä. Seuraavat kylien kehittymisen murroskaudet liittyivät torppareiden itsenäistymiseen, jolloin
syntyivät pientilat 1920-lukua kohden mentäessä. Sotien jälkeinen asutustoiminta kasvatti kylien kokoa ja
niiden palveluita 1940-1950-lukujen aikana, tosin jo
seuraavalla vuosikymmenellä alkanut maaseudun muutos ja maaltapako alkoivat jälleen muuttamaan kylien
rakennetta- kyläkouluja ja kauppoja lakkautettiin, tiloja
autioitui tai siirtyi kesäkäyttöön. Uusi kyläyhteisöjen
aika alkoi 1980- luvun lopulta lähtien, jolloin sijainniltaan parhaimmat ja rantamaisemissa sijaitsevat
kylät alkoivat saada pientaloasutusta, sen määrä on
ollut kasvava siitä lähtien. Erilaiset kyläsuunnitelmat
ja kyläyhdistyksien perustaminen ovat lisänneet kylien
vetovoimaa, myös maaseutumatkailu on avannut uusia
ovia näille alueille. Aktiivinen yhdessä tekeminen ja yritteliäisyys on niiden elinvoimaisuuden salaisuus. Lähes
kaikilla kylillä on toiminnassa yksi tai useampi yhdistys:
kylähdistyksiä, nuorisoseuroja, työvenyhdistyksiä jne.
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelman toisena teemana olivat kulttuurikylät- eli käytännössä jokainen
Saarijärven kylä. Sen myötä pyydettiin kyläyhdistyksiä osallistumaan hankkeeseen kertomalla kylänsä
tärkeimmät kulttuurikohteet sekä niiden kunnostus- ja
kehittämistarpeet. Vastauksien perusteella POTKU-hankkeen toimintaan osallistuneisiin kyliin laadittiin erilaisia kulttuuriympäristön kunnostussuunnitelmia kylien
tarpeista lähtien - maisemanhoidosta rakennuksien
kunnostussuunnitelmiin ja pihasuunnitelmiin saakka.
Kylätoiminnassa keskeisena näkökulmana oli kulttuuriympäristön hoito.
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Yhteistyössä kylien asukkaiden kanssa kartoitettiin kylän kulttuuriympäristökohteet tutustumalla
kohteisiin kyläyhteyshenkilöidn opastuksella. Näin
löydettiin kohteita, johon ei “satunnainen matkaaja”
löydä. Kylillä järjestettiin myös kylätapaamisia, joissa
keskusteltiin kulttuuriympäristöstä ja neuvottiin sen
hoidossa sekä ohjeistettiin avustuksien hakemisessa.
Hankkeessa tehtiin kyläkohteista maisemanhoitosuunnitelmat Tarvaalan ja Kolkanlahti-Lintupohja-alueelle,
Häkkilän kylämuseoon kehittämis- ja kunnostussuunnitelma, Nahjuksen seurantalon pihasuunnitelma,
Mahlun maapallopatsaan kunnostus- ja hoitosuunnitelma sekä Lanneveden seurantalo Sampolan pihasuunnitelma ja ehdotus kolmiosaiseksi luonto- ja kulttuurireitiksi. Suunnitelmia ei niiden laajuuden vuoksi
voitu tähän julkaisuun kokonaisuudessaan ottaa, vaan
osasta niistä on koottu joko yleistäviä tai rajattuja
esityksiä artikkelinomaisesti. Suunnitelmat löytyvät
kokonaisuudessaan Keski-Suomen ympäristökeskuksen internet-sivuilta: www. ymparisto.fi>Keski-Suomi>
palvelut ja tuotteet>julkaisut>muut julkaisut
Kylätoiminnan kautta koottua tietoa käytettiin myös
kulttuurimatkailun kehittämiseen. Hankkeessa pyrittiin tarkastelemaan kylien kulttuuriympäristöä niiden
ominaispiirteiden
tarjoamien
vetovoimatekijöiden
kautta. Jokainen mukana ollut “kulttuurikylä” sai Kulttuurin Polkuja- kulttuurimatkaajan opas pohjoiseen
Keski -Suomeen matkailuoppaaseen oman esittelynsä
kohteineen. Tavoitteena olikin lisätä maaseutukulttuurin
tunnettavuutta ja kylien matkailua.Lähes kaikille kylille
on laadittu kyläsuunnitelmat viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kylien arvokasta rakennuskantaa on esitelty Saarijärven rakennusperintöä-julkaisussa. Lisäksi
kyläkirjoja on julkaistu runsain mitoin. Ne kuvaavat
kyliä, niiden elämää, kulttuuriperintöä ja historiaa. Esittelyissä on pyritty nostamaan esiin asioita, joiden kautta
voitaisiin miettiä myös kohteiden jatkokehittämistä- ne
tarjovat ideapohjaa monenlaiseen ohjelmapalveluista
tuotenimikkeiden kehittämiseen. Kaikki Saarijärven
kylät eivät ole tässä mukana, vaikka kulttuuriarvoja niiltäkin löytyy. Resurssien myötä toimittiin vain “suuremmilla” maaseutukylillä.

1800-luvun lopun rakennuskantaa Häkkilästä (AN)

Häkkilä-Hirvaanmäki
Häkkilä-Hirvaanmäen alue sijaitsee Saarijärven koillisosassa Pyhäjärven läheisyydessä. Häkkilän ja Hirvaanmäen 1500-luvulla alkunsa saaneet maanviljelyskylät sijaitsevat Äänekoskelle vievän tien varressa. Kylille
pääsee suoraan 4-tieltä tai suuntaamalla Saarijärveltä
kohti Kannonkoskea. Häkkilän ja Hirvaanmäen välimatka on noin kymmenen kilometriä. Asutus sijoittuu Äänekosken Liimattaan johtavan maantien varteen. Alueen
raja pohjoiseen Peltokylän suuntaan on epämääräinen.
Erityisesti Häkkilän kyläkeskus on säilynyt eläväisenä ja
siellä on myös matkaajalle nähtävää. Kauniit vesistömaisemat ja kylän palvelut kannattaa kokea vaikkapa
matkatessa Pyhä-Häkkiin. Häkkilän kyläkeskuksessa
toimii edelleen kauppa, mutta sekä Häkkilän että Hirvaanmäen koulut ovat lakkautettu.
Mikko Niilonpojan ja Anajalan Olavi Laurinpojan omistuksessa.Vuonna 1554 osoitettiin alueelle kaksi uudisasukasta: Mauno Häkkinen ja Mikko Matilainen, ja he
molemmat jäivät Saarijärvelle. Mauno Häkkinen perusti Häkkilän talon, joka myöhemmin tunnettiin Pollarin nimellä. Matilaisen talo hävisi maakirjoista vuoden
1576 jälkeen. Tuolloin se ilmeisesti yhdistettiin Häkkilään, koska Häkkilän koukkuluku kaksinkertaistui
seuraavana vuonna eli verollinen peltoala. Häkkilä jaettiin 1610, jolloin syntyi Paanala. 1600-luvun alussa syntyi Pyhäjärvelle kaksi uudistaloa lisää; Martti Kurjensalon eli Kurkelaisen asuttama Kurkela ja Yrjö Kurkelaisen
perustama Linna. Uudisasukkaat olivat mahdollisesti sukua keskenään ja hämäläistä alkuperää. Isonvihan jälkeen molemmat tilat saivat uudet asukkaat.
Kurkelasta halottiin 1676 Markku Mikonpoika Kurkiselle
Liimatainen, josta myöhemmin käytettiin Savolaisen tai
Tellikan nimeä. Pyyrinlahden kestikievari oli Tellikassa.
Ketola syntyi uudistalona 1695. Häkkilän kantatilan
perusti vuonna 1554 Mauno Häkkinen. 1610 talo jaettiin Paanalan ja Häkkilän taloiksi. Vanha kantatila sai
myöhemmin uuden omistajasuvun mukaan nimekseen
Kauppila. 1600-luvulla perustettiin Kurkelan tila, jota
myöhemmin on kutsuttu Tellikaksi. Pyhäjärven suurimmat viljelystilat olivat v.1834 Pollari, Erkkilä, Hirvimäki,
Peltoaho, Ahola, Rantala, Leukunmäki ja Västinki.
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Torpparilain myötä itsenäistyi runsas määrä tiloja, Häkkilässä itsenäistyi kaikkiaan 38 tilaa. Lex kallio annettiin
vuonna 1922, joka mahdollisti maan hankkimisen asutustarkoituksiin. Lakia täydennettiin 1936. Sen myötä
syntyi Häkkilään 10 tilaa.
Alueelta on tehty sekä esihistoriallisen että historiallisen
ajan muinaisjäännöslöytöjä. Erityisen mielenkiintoisia
ovat historiallisen ajan muinaismuistot, esimerkiksi Tellikassa 1700-luvulta peräisin olevasta asuinpaikasta on
jäljellä maahan kaivettu kuoppa, jota toiselta reunalta
reunustaa valu. Kellari ei ole kivetty. Alue on nykyään
osittain lepikoitunutta lammastarhaa. Kellarin sisämitat
ovat 1 x 2 metriä. Kellarikuopannetta ympäröi maavalli,
joka on puolitoista metriä paksu/leveä. Häkkilästä on
myös löydetty neliskanttinen kivilatomus, joka on historiallisen ajan rajamerkki. Latomus on puoli metriä korkea.
Sen päällä keskikohdalla on litteä pystyyn asetettu kivi.
Kivessä ei näy merkkejä.
Kulttuuriympäristö ja käyntikohteet
Jo 1600-1700-luvulla Hirvaanmäellä on kulkenut kirkko– ja kievaritie Konginkankaan pyyrinlahdesta Kurenlahteen ja Hirvaanmäen Tellikkaan sekä siitä edelleen
Saarijärven kirkolle. Tämän tien varteen muodostui
1630-luvulta alkaen Pyhäkankaan karsikkoalue. Se
muodostui paikkaan, jossa hautajaissaatot pysähtyivät
lepuuttamaan hevosia. Kangasmetsään mudostui satojen karsikkopuiden alue. Karsikkopetäjän alaoksat
karsittiin ja puuhun koloamalla veistettiin vainajan nimikirjaimet ja vuosiluku, myös muita merkkejä tehtiin.
Samaan petäjään veistettiin ilmeisesti saman perheen
karsikkomerkit. Vanhin säilyneistä karsikkopuista on
vuodelta 1833 ja nuorin vuodelta 1897. Vanhan Pyyrinlahti-Kurenlahti -kirkkotien varrella parin kilometrin
päässä Äänekosken puolella, Konginkankaan Liimattalan kylästä on kauppias Vilho Mäilän ja Liimattalan
kyläläisten pystyttämä muistomerkki,joka palauttaa
mieliin kaksi taistelua näillä tienoilla: Kurikkaharjun
taistelun Nuijasodan aikana 1596 ja Huosiaismäen
taistelun 7.4.1714 Isonvihan aikana.

Häkkilä-Hirvaanmäki alueen persoonallisia nähtävyyksiä on Pyhäkankaan karsikko (AN), Hirvaanmäen ITE-taideteos raivaajan muistoksi (AN)
sekä Helmer Selinin suunnittelema Myllynkiviteos (AN)

Häkkilän kylässä sijaitseva Kauppila on maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde.
Kauppila on 1500-luvulla perustettu kantatila, joka
sijaitsee aivan Pyhäjärven rannassa, lähellä Häkkilän
kylän keskustaa. Talon pihapiirissä sijaitsevat 1840luvulla rakennettu päärakennus, 1860-luvun puotiaitta,
1800- ja 1900-luvun vaihteessa valmistunut toinen
asuinrakennus, 1880-luvun kivinavetta ja pieni kalaaitta vuodelta 1772. Paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön asuinkäytössä olevia kohteita
Häkkilän ja Hirvaanmäen alueella ovat Päivärinteen
asuinrakennus, Rantalan talon pihapiiri ja Tellikan talon
pihapiiri. Hirvaanmäen koulu on paikallisesti arvokas
kohde, mutta alueella on erityisen myös mielenkiintoisia vanhoja torppia ja muita pientiloja sekä persoonallinen muisto edellisten sukupolvien työlle.
Häkkilän kylän keskuksena on vanhan koulun, kylämuseon ja kyläkioskin kokonaisuus. Niiden ympärillä on eriikäistä rakennuskantaa, jotka ovat pääosin syntyneet
Kauppilasta erotetuille maille. Häkkilän koulupiiri, entiseltä nimeltään Pyhäjärven koulupiiri, perustettiin
1897, vuotta myöhemmin valmistui Häkkilän koulu.
Hirsirakenteinen ja pärekattoinen koulu laudoitettiin ja
maalattiin vuosina 1916-19. Peruskorjauksen vuonna
1956 suunnitteli rakennusmestari P.Rimppi. Vanha koulurakennus sai uuden kuistin ja korotetun ulkoverannan.
Koulu toimi vuoteen 1973 saakka. Häkkilän kyläyhdistys kunnosti sen majoitus- ja kokoontumistiloiksi. Kylämuseo sijaitsee vanhan koulurakennuksen, nykyisen
kylätalon pihapiirissä ja on entinen koulun talousrakennus. Koulun ulkorakennus on muodostunut navetan ja
kaksikerroksisen aittarakennuksen yhdistelmästä, joka
on liitetty L-kirjaimen muotoon. Kylämuseoon on koottu
laaja kokoelma kylän taloissa ollutta maatalousesineistöä. Kylämuseoon tehdyssä suunnitelmassa esitettiin kunnostussuunnitelman lisäksi museokokoelman
kehittämiseen liittyviä näkökulmia.
Koulua vastapäätä perustettuun vuonna 1916 Saarijärven ensimmäinen SOK:n myymälä, joka toimi vuoteen
1991 saakka. Nykyinen kaupparakennus on valmistunut 1960-luvulla. Vanha kauppa sai uuden elämän
1990- luvulla Kyläkioski Wilhelmiinana. Häkkilän
kylän ydinalueelle sijoittuu kolmaskin mielenkiintoinen
nähtävyys- vanhoista myllynkivistä koottuu raivaajapatsas. Sen rakensivat Häkkilän miehet taiteilija Helmer
Selinin suunnitelmien mukaan uudisraivaajien muistoksi vuonna 1964. Patsas sijaitsee kylämuseon vie28

reisellä tontilla. Siinä oli aikanaan sijainnut urheiluseura Pikku-Pontevan toimitalo, joka paloi. Savelan
karhunkallopetäjä rauhoitettiin samoihin aikoihin kuin
valmistui Raivaajapatsas. Selin oli kuullut petäjästä ja
lähti ajamaan muistolaattaa puulle. Karhunkallopuut
ovat liittyneet vuosisatojen ajan karhunpeijaismenoihin,
sen huipentumaan, jossa kaadetun karhun kallo saatettiin kulkueessa suureen petäjän oksaan roikkumaan.
Häkkilän petäjä kasvaa Savelan talon pihassa, yksityismaalla, eikä sinne ole opastusta.
Muita Häkkilä-Hirvaanmäki kylän matkailullista käyttöä
tukevia kohteita ovat läheisen Kekkilän kylän kohteet
sekä kohtuullisen matkan päässä sijaitseva Pyhä-Häkin
kansallispuisto. Kylän omien kohteiden lisäksi näistä
saataisiin synenergiaa tekemällä aluekokonaisuuden
enemmänkin vanhan Pyhäjärven mukaisesti. Tällöin
saataisiin kohteiksi -metsätaloushistoriaan liittyvän
tarinaperinteineen lisäksi- mm. Pyhä-Häkin valtionpuiston erämaille 1860-luvulta lähtien perustetut kruununmetsätorpat, joita ovat mm. Poika-ahon, Riippilehdon ja
Tiilikaisen torpat. Metsätyömiehien majapaikkana toimi
aikanaan Poika-aho ja Tiilikaisen (Tiilikan) metsäkämppät, 1950-luvulla rakennettiin vielä Majajärven kämppä. Heinäpohja-Kekkilä-alueella on myös kiinnostavia
kohteita, alueelta on kartoitettu kymmenen rakennusperintökohdetta. Ne ovat kaikki paikallisesti arvokkaita.

Kuva Häkkilän kylämuseon kunnostus- ja kehittämissuunnitelmasta.
Suunnitelma löytyy sähköisenä kokonaisuudessaan osoitteesta:
www.ymparisto.fi> keski-suomi>palvelut ja tuotteet>julkaisut>muut
julkaisut>Häkkilän kylämuseon kehittämis- ja kunnostussuunnitelma

Tuhmakosken myllyn maisemaa Kalmarista (AN)

Kalmari

Kalmarin kylä on vanha maanviljelyskylä Saarijärven
alueen luoteisosassa. Kylän keskusta on muodostunut
harjulla kulkevan vanhan Karstulan maantien varteen.
Peltojen ympärillä on lehti- ja sekametsää merkkinä
kaskitaloudesta. Sijainti Pohjanmaalle suuntautuvan
tieyhteyden varrellla vaikutti myös alueen rakennusperintöön, jossa nähtävissä on 1800-luvun poh-jalaisvaikutteita. Alueella kulkevat rinnakkain jo 1600-luvulta
lähtien sisämaan ja rannikon välisenä ns. Kokkolan
tienä tunnettu vanha maantie sekä 1960-luvulla rakennettu valtatie 13.

Kirkolta 18 kilometriä Karstulaan päin sijaitsi Kalmarin
kestikievari. Kalmarin kievari toimi useissa taloissa,
pisimpään Kangaskantalan talossa. Kangaskantalassa kievari toimi vuodesta 1882 aina vuoteen 1910
saakka. Kuuluisin Kalmarin kievareista oli kuitenkin
Kalmarin talo. Kalmarin talossa oli 8 huonetta, joista 3
oli varattu kievarin asiakkaille. Kievariosa paloi vuonna
1925.
Kulttuuriympäristöä ja käyntikohteita
Kalmarissa sijaitsee Saarijärven vanhin tunnettu kivikautinen asuinpaikka- Eerola. Se on ajoitettu vuoden 8000 eKr. vaiheille. Historiallisen ajan muistoihin
voidaan lukea ensimmäisen maailmansodan aikaisena
Tykkitienäkin puhuttu kivetty tienpohja, joka on säilynyt
hyvin. Vanha tienpohja on nähtävissä Löytänäjärven
puolella, paikallistie 6361: n alkupäässä sekä Isoaholan tien alkupäässä. Kohdealue on kaunis ja siellä
tuntee historian havinan. Yhdistämällä tämän maareitin sen varrella sijaitseviin venäläisjoukkojen tekemiin
ensimmäisen maailmansodan vallitusrakenteiden
jäännöksiin ja ohjattaisiin kohteeseen opastuksin, voisi
kiinnostuneita kävijöitä olla.

Kirkkoherra Kukko omisti myös Kalmarin erämaan, jolle
vuonna 1552 määrättiin uudisasukkaaksi Juho Olavinpoika Rutainen, joka ei Saarijärvelle asettunut. Kalmarin
perusti samannimiselle erämaa-alueelle Niilo Muhonen
viimeistään 1564. Hänellä oli Lauri ja Simo nimiset pojat, joista Lauri peri Kalmarin ja Simolle lohkaistiin vuonna 1610 Muhola. Sekä Kalmari että Muhola halottiin
uudelleen 1600-luvun jälkipuoliskolla. Nälkävuosien jälkeen Kalmarin tila yhdistettiin. Muita Kalmarin vanhoja
tiloja ovat Sirola, Niemelä, Pirttiniemi ja Siroistenmäki,
josta käytettiin aluksi vain torpan nimeä. Kalmariin syntyi uudistaloina Löytymäki 1776, Markkula 1791, Korkiamäki 1792.

Kalmarista on inventoitu kaikkiaan kolmetoista rakennuskulttuuriin kohdetta, joista Iso-Aholan tila on
maakunnallisesti arvokas kohde. Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö on Iso-Ahola. Tilalla on myös valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
Kruununvouti Daniel Danielsonin aikana pihapiiriin rakennettiin asuinrakennus, pitkä aittarakennus ja kansliarakennus. Harmaakivinen navetta on vuodelta 1915
ja riihi 1860-1870-luvulta. Päärakennus on tyyliltään
klassinen hirsirakennus, jonka rakensivat pohjalaiset
kirvesmiehet. Myös kansliarakennus on pohjalaisten
kirvesmiesten rakentama.

Saarijärvellä asuneista virkamiehistä korkein oli kruununvouti Daniel Filip Danielson, joka oli syntynyt Viitasaarella. Hänen omistukseensa tuli pääosa Kalmarin
taloa sekä myös Muhola. Luovuttuaan kummastakin
Danielson sai haltuunsa Isoaholan talon, jossa kuoli
1851. Isoaho oli sittemmin hänen poikansa Johan Filipin
omistuksessa. hän toimi Saarijärvellä kirkkoherran apulaisena, mutta muutti 1851 Hauhon kappalaiseksi. Hänen poikansa historioitsija Johan Richard Danielson otti
nimeensä Kalmari:n sukunsa kotitalon myötä. Varatuomari A. Forstén sai Kalmarin haltuunsa 1839 ja oli siellä
1860-luvulle saakka. Kapteeni af Enehjelm asutti 18051811 Kalmarin Mannilaa, siirtyi sitten Kalmariin 1811,
jossa oli 1819. Kolkanlahdessa hän isännöi 1820-1824,
kunnes siirtyi Ruovedelle.

Muut Kalmarin inventoiduista kohteista ovat paikallisesti merkittäviä. Poikkeuksellisen monet Kalmarin
kohteista ovat julkisia rakennuksia, joihin voidaan
myös helposti tutustua Kalmarin kyläkeskuksessa.
Länsi-Kalmarin alue on myös maakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisema-alue.
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Kalmarissa voi tutustua niin taiteeseen kuin maaseutukulttuuriinkin. Poikkeuksellista on, että kylällä on jopa kaksi merkittävää julkista teosta.
Vasemmalla Arvo Siikamäen patsas (AN), keskellä Tuhmakosken elämyksellinen myllymiljöö (AN) ja oikealla valtakunnallisesti arvokas perinnemaisemakohde ja maakunnallisesti arvokas rakennetun ympäristön kohde Iso-Ahola, jolla on myös mielenkiintoinen historia (NA)

Kalmariin perustettiin kaksi nuorisoliitto-osastoa 19201930-luvuilla ja kamppanjoitiin oman rukoushuoneen
saamiseksi Kalmariin. Koko maassa suoritettiin keräys
sitä varten ja rukoushuonehanke päätettiin muuttaa
seurakunnalliseksi. Piispantarkastuksen yhteydessä
vihittiin Kalmarin rukoushuone vuonna 1955. Se sijaitsee Lännentien varressa, kuten myös Makasiinimuseo.
Kalmarin kylän 1890-luvulla rakennettuun vanhaan viljamakasiiniin on koottu maatalouteen ja kodinhoitoon
liittyvää vanhaa esineistöä. Kokoelmaan kuuluu n. 700
esinettä. Suurin osa esineistöstä on kerätty Kalmarin
kylälältä, jotta ne saataisiin säilytetyksi tuleville sukupolville.

Muita kyläkeskuksen maisemaan liittyviä rakennuksia ovat mm. Kalmarin ja Muholan tilat, osuuspankin
toimitilat, vanhat kaupparakennukset, 1950-luvun
mylly sekä raittimaisemaan liittyvä Rauhalan loma- ja
kurssikeskus. Huovilan kauppa on säilyneistä vanhin,
se valmistui 1927. Rakennuksessa on ajan mittaan ollut kaupan ohella vuokralaisina Kalmarin Osuuspankki,
Säästöpankki ja posti. Kaupparakennusta laajennettiin
vuonna 1962 Kesko Oy:n rakennusliikkeen toimesta.
Kyläkeskuksen vanhimmat rakennukset muodostavat
kauniin tienvarsikylämäisen raittirakenteen.
Rakennushistoriallisesti mielenkiintoinen kohde on Tuhmakosken mylly, joka on yhä käyttökunnossa. Tuhmakosken myllyn perusti Herman Kallenpoika Leustu vuonna
1857 Humalalammin tilan maille. Myllyllä oli ajan mittaan useita mylläreitä, noin 1900 myllyn rakennukset
paloivat ja ne rakennettiin uudestaan. Kalmarin Sähkö
Oy oli tuottanut sähköä myllyllä ainakin vuodesta 1946
lähtien. Sähköntuotanto loppui vuonna 1958. Myllyn
läheisyydessä sijaitsee myös kaunis Tuhmakosken silta.
Molemmat kohteet ovat yksityisessä omistuksessa,
kuten myös paikallisesti arvokkaat maatilojen pihapiirit.
Niitä Kalmarissa ovat Aution, Koiviston, Markun, Mikkolanahon, Nurkkalan, Nuutinmäen, Ruokopuron ja Ruunaanniemen tilat. Pääosa näiden tilojen rakennuskannasta on peräisin 1800-luvun lopulta tai 1900-luvun
ensimmäiseltä puoliskolta. Pienasujainten historiasta
kertoo Kalmarin kyläkeskuksen ulkopuolelle jäävä Tolppipohjan alueelle sijoittuva mökkialue.

Kyläkeskuksen kohteita on myös 1950-luvulla rakennettu, vastakunnostettu Kalmarin Voimistelu ja Urheiluseura Nahjuksen seurantalo. Vuonna 1907 perustetun
seuran nykyinen toimitalo rakennettiin samalle tontille,
jossa seuran tiloina oli Eerik Kalmarilta ostettu vanha
tuparakennus. Rakennusmestari Jalmari Kurosen suunnittelman uuden seurantalon rakentamisesta vastasivat Ilmari ja Pentti Mäkinen sekä Sirosen veljekset urakkatyönä. Nahjuksen piha-alueelle on sijoitettu taiteilija
Timo Hannusen graniittiveistos Aika. Teos kuuluu Saarijärven museon ja Saarijärven kaupungin kokoelmaan.
Kansakoulu perustettiin Kalmariin vuonna 1894. Koulurakennus tehtiin Kalmarin talon maalle, jonne valmistui L-kirjaimen muotoinen hirsinen koulurakennus
vuonna 1898. 1950-luvun alussa suurten ikäluokkien
tultua kouluikään rakennettiin toinen koulurakennus
E.I.Sarasen suunnitelmilla. Uusi koulu oli kaksikerroksinen, suorakaiteen muotoinen puurakennus. Koulun
pihapiiriin tehtiin myös opettajan asuintalo 1950-luvulla ja sinne on sijoitettu taiteilija Arvo Siikamäen tekemä
Tarmo Mannin patsas. Manni oli syntyisin Kalmarin
kylältä. Länsi-Kalmarissa toimi oma koulu vuosina
1911–1966.

Kalmarin kylämuseo sijaitsee vanhassa makasiinissa (AN)

Kalmarin kulttuuriympäristökohteista matkailun kannalta eniten esillä on ollut makasiinimuseo, mutta myös
muuta nähtävää kylällä olisi tarjota. Kalmarin sijainti
ja saavutettavuus ovat liikenteellisesti erinomaiset ja
täältä löytyvät myös peruspalvelut. Yhdistämällä paikallista tarinaperinnettä voitaisiin kylälle tehdä opastettu
reitti, esimerkiksi tykkitien ja vallituksien lähtöpisteestä.
Toteuttamismahdollisuudet voivat olla konkreettisista
opastauluista virtuaalikierrokseen.

Nahjuksen seurantalo kunnostettiin yhdistyksen satavuotisjuhlien
kunniaksi. POTKU-hankkeessa tehtiin seurantaloympäristöön tarpeiden mukainen pihasuunnitelma. (AN)
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Maisemanhoitosuunnitelmissa käytetty jaottelu
Maiseman ydinalue
Maiseman ydinalue on vanhinta viljelyaluetta, jolla on
maisemakuvan kannalta suurin merkitys; ydinalueelta
aukeavat usein tärkeimmät ja tyypillisimmät näkymät.
Ydinalueella on myös vanhoja rakennuskokonaisuuksia
ja muita historiallisia kohteita sekä maamerkkejä. KeskiSuomelle ovat tyypillisiä pienet pellot, joten ydinaluetta
määriteltäessä ei saisi katsoa pelkästään peltoaukean
kokoa. Maisemalla voi olla useita ydinalueita, joita vesistö yhdistää. Ydinalueina merkittävimpiä ovat maiseman solmukohdat, joissa monet maiseman elementit
kohtaavat. Solmukohdissa tehdyt muutokset vaikuttavat koko alueen maisemakuvaan. Ydinaluetta ovat
myös maisema-alueen tärkeimmät porttikohdat.Maisemanhoitotoimenpiteet keskittyvät ensisijaisesti maiseman ydinalueille. Ydinalueen arvojen säilymistä tuetaan
ja vahvistetaan maankäytön suunnittelun yhteydessä,
huomiota tulee kiinnittää rakennuspaikkojen sijoitteluun, uusien teiden linjauksiin sekä muihin maisemaan
vaikuttaviin infrastrukstuurin osiin. Ydinalueelle olisi
hyvä laatia rakennustapaohjeet sekä suunnata alueen
rakentamista harkiten; perinteisellä tyylillä ja luonteville
vyöhykkeille tai vanhojen pihapiirien yhteyteen. Tärkeää
on myös tukea pihapiirien ja yleisten viheralueiden hoitoa
mm. vaalimalla luonnon monimuotoisuutta, istuttamalla maisemapuita, hoitamalla perinnemaisemia. Myös
olemassa olevan, kulttuurihistoriallisesti arvokkaan
rakennuskannan hoitaminen ydinalueilla on tärkeää.
Reunavyöhykkeitä ja taustaselänteitä ei tulisi harkitsemattomasti rikkoa, eikä alueelle suositella laaja-alaisia
lakihakkuita. Metsien käsittelyssä tulisi ottaa mukaan
maisemalliset metsänhoitosuunnitelmat. Erityisen
tärkeää on peltojen pitäminen avoimena -tarvittaessa
maisemanhoidon keinoin, peltojen vuokrauksella tai
energia- tai maisemakasvien avulla. Kulttuurimaisemaalueen hoitotoimenpiteet on suunnattava ensisijaisesti
maiseman ydinalueelle.
Avoimena pidettävä peltoalue
Nämä alueet eivät ole varsinaista maiseman ydinaluetta,
mutta ovat välittömässä yhteydessä siihen. Näkymät
ovat koko maisemakuvan kannalta olennaisia. Viljelyhistoria ei välttämättä ole yhtä pitkä kuin ydinalueilla, mutta
alueet ovat elävää viljelymaisemaa. Uudempi rakentaminen ja tielinjaukset ovat saattaneet muuttaa maisemakuvaa. Alueilla ei ole erityisen merkittäviä rakennusja kulttuurihistoriallisia kohteita. Avoimena säilytettävät
peltoalueet ovat kuitenkin maiseman kokonaisuuden
ja näkymien säilymisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä.
Tärkeimpiä näkymiä tulisi tarvittaessa pitää avoimena
maisemanhoidon keinoin. Uusi rakentaminen tulisi sijoittaa maisemassa luonteville vyöhykkeille. Alueella on
tärkeää ylläpitävä maisemanhoito, esimerkiksi tienpientareiden ja rantojen pitäminen avoimena.

Reuna-alue
Reuna-alueet ovat tyypillisesti pieniä erillisiä peltoaukeita, joiden merkitys koko maisemakuvalle ei ole suuri.
Niillä on kuitenkin merkitystä monimuotoisuudelle. Jos
edellytyksiä reuna-alueiden viljelemiseen ei enää ole,
ne tulisi metsittää harkitusti eikä jättää ränsistymään.
Reuna-aluille voi rakentaa vapaammin, kuin maiseman
ydinalueelle. Rakentamisen vaikutukset ydinalueen
maisemaan on kuitenkin aina huomioitava, erityisesti
jos rakennetaan suuria rakennuksia, jotka näkyvät pitkälle.
Rajaava lakilinja
Maisemakuvan kannalta rajaavat metsät ovat yhtä oleellisia kuin avoimet pellot. Avointa maisematilaa rajaavat
lakilinjat pitää säilyttää mahdollisimman ehjinä. Hakkuut tulisi tehdä pienialaisina ja lakilinjaa säästäen.
Maamerkki
Maisemaa maamerkkeinä hallitsevia kohteita ovat
useimmiten suuret rakennukset tai rakennusryhmät,
jotka ovat maisemakuvassa keskeisellä paikalla.
Maamerkki voi olla myös maisemapuu tai puuryhmä tai
erikoinen luonnonmuoto (esimerkiksi jotkut kalliomuodostumat). Maamerkin ympäristön hoito on tärkeää,
esimerkiksi puut eivät saa kasvaa peittämään kohdetta. Tapauskohtaisesti voidaan harkita, tuleeko kohdetta korostaa esimerkiksi istutuksilla, valaistuksella
tai muilla vastaavilla keinoilla.
Maisemakuvaa hallitseva kohde tai historiallisesti
merkittävä kohde
Esimerkiksi yhtenäiset vanhat pihapiirit ja rakennusryhmät, tuulimyllyt, vanha tielinjaus, puukujanteet, maisemapuut, vanhat sillat jne. Elinkeinohistoriasta kertovia kohteita ovat vanhat ladot, tuulimyllyt,
metsälaitumet, rantalaitumet, venevajat, tervahaudat.
Rakennusten hoito tulisi toteuttaa alkuperäistä asua
tukevin toimin. Perinnemaisemien hoito tulisi huomioida ja toteuttaa niittämällä tai laiduntamalla. Vanhoja
puukujanteita uusitaan vähittäin. Maamerkkimäisten
rakennusten ympäristön hoitoon tulisi kiinnottää huomiota, esimerkiksi puut eivät saisi kasvaa peittämään
rakennusta kokonaan.

Maisemakuvassa historiallisesti merkittävä kohde on esimerkiksi vanha rakennus. Riekon maisemaa Saarijärven reitin varrelta. (MK)
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Kolkanlahden maiseman ydinaluetta (MK)

Maisema-arkkitehti Mervi Koskinen

Kolkanlahti - Lintupohja
Kantalan rälssitalo ilmestyi maakirjoihin 1564, jolloin
sitä asutti hämäläistä sukujuurta oleva Erkki Kantalainen. Kantala halottiin 1600-luvun alussa, jolloin Sipi
Kantalainen perusti Riekon 1609 ja Juho Kantalainen
Kolkanniemen 1611. Kantalan toinen isäntä Paavo
Kantalainen asettui Juho Kantalaisen jälkeen Kolkanniemeen, jonka myi kirkkoherran virkataloksi 1639. Kolkanniemi, joka oli jo vuonna 1610 halottu Kantalasta, oli
alun perin kruunun lampuotitalo. Velkaantunutta taloa
uhkasi autioituminen ennen kuin se myytiin pappilaksi.
Pappila sijaitsi poikkeuksellisen syrjässä itse kirkolta vesireittiä pitkin välimatkaa kertyi liki kymmenen kilometriä. Syrjäisen sijaintinsa ansiosta pappila toisaalta
säästyi mm. isovihan pahimmalta hävitykseltä. Kantalan suku hävisi sittemmin myös Riekosta.
Kantalan päätila halottiin vielä 1680, jolloin toisesta
osasta muodostui Mannila. Asutus seudulla oli tuolloin vielä vähäistä, mutta osittain pappilan toimeentulon takaamiseksi perustetut torpat lisäsivät alueen
väkimäärää. Vanhimmat pappilan torpat perustettiin
1700-luvun alussa. Niitä olivat Parkatti, Honkala, Kolkanlahti, Lintulahti, Saunaniemi, Kuortunniemi, Lukkarilehto ja Pajuharju. 1900-luvun alussa torppia oli kaikkiaan 33 ja mäkitupia kuusi. Pappilan viljelykset olivat
hajallaan ja usein torppien maat tunkeutuivat aivan
päätilan peltojen väliin, mikä tuotti hankaluuksia tilan
hoidolle. Lopulta osa torppareista häädettiin. Torpparilaki 1900-luvun alkukymmenillä vaikutti suuresti myös
Kolkanniemen maisemaan. Pappilan lähelle muodostui
kymmeniä pientiloja ja itse pappilan viljelysten pinta-ala
pieneni huomattavasti. Parkatinniemessä on runsaasti
sodan jälkeen syntynyttä pientaloasutusta. Uusinta rakentamisen kerrosta edustavat omakotitalot, joita on
rakennettu varsinkin metsäoppilaitokselle johtavan tien
varteen, Kolkanlahden ja Likolahden rannoille sekä Lintupohjan tien varteen vanhemman asutuksen lomaan.
Kuopio-Vaasa-maantie, joka kulkee harjua pitkin Kolkanlahden ohitse, on ollut tärkeä yhdysside niin länteen
kuin itäänkin. Kolkanlahden nykyinen tiestö noudattelee
enimmäkseen vanhan polkuverkoston linjoja. Vesireitit
olivat lähiseudulla liikuttaessa maanteitä tärkeämpiä.
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Kolkanlahden asutus on sijoittunut alun perin KeskiSuomen järviseudulle tyypilliseen tapaan pienille mäille
peltojen keskelle. Kolkanniemen pappila on melko
näkymättömissä Kolkanniemen kärjessä, mutta sen
myötä syntynyt torppariasutus on luonut pohjan yhä
edelleen alueella näkyvälle pientilavaltaisuudelle. Rannat olivat tuolloin talousrakennuksia lukuun ottamatta
rakentamattomia. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa
asutus tiivistyi varsinkin Lintupohjassa löyhästi tienvarteen. Alueen nykyinen rakennuskanta koostuu enimmäkseen pientilojen pihapiireistä, uudemmista omakotitaloista ja loma-asunnoista.
Kulttuuriympäristöt ja käyntikohteet
Nykyinen Kolkanlahden alueen kultturimaisema on
sekoitus vanhaa suurtilojen ja säätyläistilojen vaikutteita yhdistettynä modernin ajan matkailupalveluihin.
Alue on yksi Saarijärven matkailun kehittämisalueista.
Joitakin kulttuuriympäristökohteita on jo otettu matkailua palveleviin tehtäviin, mutta täällä on myös muita,
vähemmän tunnettuja elämyksiä tarjoavia kohteita.
Kolkanlahden historiallinen tausta on merkittävä lisäarvon tuoja monellakin tapaa. Sitä on hyödynnetty jo
Säätyläiskotimuseon sisällöntuottamisessa. Kolkanlahden maisemilla oli vaikutuksensa kansallisrunoilija J.
L. Runebergin tuotantoon. Runebergin runoista muun
muassa papin tyttärestä kertova Hanna kuvaa Kolkanniemeä ja Maamme-laulun kolmas säkeistö Kolkanlahden ja Kalmarin välisiä maisemia. Runeberg oli kotiopettaja Kolkanlahdessa vuosina 1823-25.
Kolkanlahti on valtakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde ( Museovirasto 1993).
Arvokas aluekokonaisuus muodostuu Kolkanniemen
pappilasta, Kolkanlahden tilasta sekä siihen liittyvästä
vanhainkotialueesta. Olennainen osa kokonaisuutta
ovat myös alueen maisemalliset arvot. Kolkanniemen
pappila sijaitsee Saarijärveen työntyvällä kauniilla niemekkeellä. Tila on perustettu 1600-luvulla, ja vuodet
1639-1945 paikka oli kirkkoherran virkatalona. Pappilan pihapiirissä ovat vuosina 1898-1904 rakennettu

arkkitehti K.V. Reiniuksen suunnittelema uusgoottilaistyyppinen pappilarakennus, vanhempi, vuonna 1794
valmistunut rakennusmestari Carl Rifjin suunnittelema pappila piharakennuksineen.Pappila oli aikanaan
edistyksen ja uusien vaikutteiden tuoja. Uudet viljelytavat, kasvit, tekniikka ja kulttuurivaikutteet levisivät pappilan kautta ympäristöönsä. Kolkanniemen pappilan
asema oli sikälikin erityinen, että se oli suuren kirkkopitäjän pääpappila. Pappilan puutarha toimi edelläkävijänä ja esimerkkinä koko pitäjän puutarhakulttuurissa.
Kolkanniemen puutarha on ensimmäisiä pappilaan
perustettuja puutarhoja Suomessa. Aloitteen puutarhan perustamiseen teki kirkkoherra Mathias Calonius
1700-luvun puolivälissä, hän toi ajatukset puutarhan
perustamisesta ilmeisesti Turusta. Virkatalo siirrettiin Tarvaalaan vuonna 1945. Kolkanniemi myytiin kunnalle kahdessa osassa. Pää- ja ulkorakennukset sekä
pieni kotipeltoalue toimivat kunnan lastenkotina vuosina 1954-84. 1700-luvun pappilarakennus taas myytiin
maanviljelijälle. Nykyisin pappila on yksityisomistuksessa ja päärakennuksen kunnostus on juuri valmistunut.
Myös pappilan puutarhaa ollaan kunnostamassa.
Kolkanlahden tila on ollut 1700- ja 1800-luvulla säätyläisten omistama, voimakkaasti viljelty edistyksellinen
maatila. Sen päärakennus on rakennettu 1780-luvulla.
ihapiirissä on säilynyt vanhoja talousrakennuksia. J.L
Runeberg toimi 1820-luvulla talossa kotiopettajana.
Kolkanlahden tila toimi vuodesta 1900 vaivaistalona
ja vanhainkotina. Erilliset vanhainkotirakennukset on
tehty vuosina 1901 ja 1940. Nykyisin vanha päärakennus toimii Saarijärven museon Säätyläiskotimuseona.
Rakennuksen yläkerrassa on Runebergistä kertova
näyttely sekä huone, jossa hän asui kotiopettajavuosinaan. Alakerta on sisustettu kuvaamaan Runebergin
isäntäperheen asumista.
Muita rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita ovat
Saarijärven tarkk´ampujapataljoonan kasarmi- nykyinen POKE:n luonnonvara-alan koulutusyksikkö, joka on
maakunnallisesti arvokas rakennettu kultuuriympäristö.
Hämeen pataljoonan reservipiiriin kuulunut Saarijärven reservikomppania tomi täällä vuosina 1883-1889.
Saarijärven komppanian kokoontumispaikan tarkasti
vuonna 1882 esikunnan päällikkö A. Boxström. Hänen
ehdottamalleen paikalle rakennettiin reservikasarmin
alue kauppias Johan Parviaisen toimesta. Maa lunastettiin Kolkanniemen tilasta. Harjoituskenttä sijoitettiin Kolkanniemen pappilan maille.Kaikki Suomen
32 reservikomppania-aluetta rakennettiin samoilla
piirustuksilla, jotka suunnitteli Yleisten rakennusten
ylihallitus. Kasarmi rakennettiin vuosina 1882-1883.
Reserviläiset hoitivat vapaa-aikanaan päällystön perheiden kanssa kasarmialuetta ja istuttivat kasveja. Erään
kesän aikana kasarmialueelle istutettiin 200 puuta.
Komppania toimi Kolkanlahdessa vuodet 1883-1899.
1940- ja 1950-luvulla vanhat rakennukset korjattiin
ja uusia koulurakennuksia rakennettiin metsäoppilaitoksen käyttöön arkkitehti Saionmaan suunnitelmien
mukaisesti. 1980-luvulla alueelle rakennettiin jälleen
uusia koulu-, asuin- ja varastorakennuksia.
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Paikallisesti arvokas kohde on Kolkanlahden koulu,
huomionarvoinen on myös Kolkanlahden kappeli hautausmaineen sekä vanhimmat pienasutustilat 1900luvun ensimmäiseltä puoliskolta. Matkailukohteita
suunnitelma-alueella ovat Saluskeskus, Puuhapuisto
Veijari ja kalastajakylä sekä Ahvenlammen leirintäalue.
Ahvenlammen leirintäalue on Suomen vanhimpia yhä
toiminnassa olevia leirintäalueita. Unohtaa ei sovi Kolkanlahden läpi kulkevaa Runebergin polkua tai Julmia
Lampia.

Puuhapuisto Veijarin veikeää post-modernia arkkitehtuuria (SS)

Maisemanhoitosuunnitelmat
Vuonna 2005 Keski-Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman maakunnallisten maisema-alueiden päivitysinventoinnin yhteydessä jouduttiin laskemaan useiden
maisema-alueiden arvoluokistusta niillä tapahtuneiden
voimakkaiden muutosten tai taantumisen johdosta.
Suurimpia ongelmia olivat maiseman kannalta luoneet
maanviljelytilojen väheneminen, toisaalta muut maisemakuvaan kohdistuneet voimakkaat rakenteelliset muutokset, kuten uusi rakentaminen. Tältä pohjalta valittiin
maisemanhoitosuunnitelmien kohteeksi kaksi maisema-aluetta keskustan läheltä, Kolkanlahti ja Tarvaala.
Molempien alueiden arvoluokitusta laskettiin inventoinnin yhteydessä. Näillä alueilla on kuitenkin poikkeuksellisen pitkä kulttuurihistoria ja ne ovat myöskin Saarijärven matkailun kehittämisalueita. Kohteisiin tehtiin
maisema-analyysit sekä maisemanhoitosuunnitelmat
kulttuurimaiseman arvojen säilyttämiseksi ja niiden
edistämiseksi.
Maisemakuva
Kolkanlahden ja Lintupohjan maisema-alue on Saarijärven seudun kulttuurimaisemaa tyypillisimmillään. Idässä
maisemaa rajaa harju, lännessä ja pohjoisessa viljelykset rajoittuvat karuihin moreeniselänteisiin. Maisemaa
yhdistää vesistö pienipiirteisine lahtineen, niemineen ja
salmineen. Viljelykset ovat kahden Saarijärvestä erkanevan suojaisan lahden, Kolkanlahden ja Lintulahden
rannoilla sekä harjun liepeillä. Asutus ja pellot ovat sijoittuneet maisemarakenteessa ainoille mahdollisille
alueille. Kaikki viljelykseen soveltuvat hienojakoisen
ja viljavan maalajin alueet on raivattu käyttöön. 1800luvun kartta-aineistossa Kolkanlahden ja Lintupohjan
viljelyksiä ympäröivät joka suunnalla laajat kaskimaat.
Suurin osa nykyisestä peltoalueesta on ollut heinäniittyinä. Laajimmat yhtenäiset niityt sijaitsivat Kolkanlahden pohjukassa ja Peukalopuron laaksossa. Aikanaan
vesistölle oli avoimet näkymät niittyjen ansiosta.

Maisemarakenne
Kolkanlahden ja Lintupohjan maisema jakautuu useisiin
osa-alueisiin. Maisemakuva on pienipiirteinen ja vaihteleva. Aluetta leimaavat metsän ympäröimät peltoalueet
niemien kärjissä, tielle aukeavat avoimet rantanäkymät,
väljästi tienvarteen keskittyneet asutustii-vistymät, harjun luonnonmaisema ja taustan ehjä metsäsiluetti. Alueita yhdistää vesistö, visuaalista yhteyttä ei aina ole
olemassa. Maiseman monimuotoisuus asettaa myös
haasteita maisemanhoidolle ja maankäytön suunnittelulle. Melko pieniltä vaikuttavat muutokset rikkovat helposti maiseman yhtenäisyyden ja uhkana on toisaalta
viljelymaiseman pirstaloituminen ja toisaalta maiseman
pienipiirteisyyden katoaminen. Suurin uuden raken
tamisen paine kohdistuu keskustan puoleisille alueille

ja Kolkanlahden rannoille. Näillä alu-eilla uudempaa
rakentamista onkin eniten. Rakennuskanta on kuitenkin melko tasapainoista; harvat talot nousevat hallitsemaan maisemaa ja peltoalueiden yhteydessä pihapiirit
ovat säilyneet maaseutumaisina. Maiseman tärkein
katselusuunta on Lintupohjaan vievä tie, joka kulkee
maiseman ydinalueen läpi. Tärkeä rooli on valtatie 13:n
risteyksellä, joka on maiseman porttikohta. Lintulahden pohjoispuolen rantavyöhyke on ollut heinäniittynä
ja laitumena pitkään. Karjatalouden väistyminen on
kuitenkin vähentänyt alueen merkitystä eikä rantaniitty
pysy luonnostaan auki. Lisärakentamista suunniteltaessa olisi tärkeää huomioida näkymien säilyminen tieltä
Lintulahdelle. Rakentaminen on suositeltavampaa tien
metsän puolelle kuin rannan puolelle.
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Maisemanhoitosuunnitelma
Maiseman ydinalueet
Kolkanlahden maisemalla on monta ydinaluetta,
johtuen maisemarakenteesta ja maiseman pienipiirteisyydestä. Ydinalueet ovat pisimpään viljelyksessä olleita alueita, joiden kulttuurihistoriallinen
merkityskin on suurin.
1. Kolkanlahden rantapellot
Kolkanlahden rannat ovat olleet pitkään avoimina,
aluksi heinäniittyinä ja laitumina. Rannoilla on
edelleen koko maisema-alueen yhtenäisin avoin
peltoalue. Loivasti kumpuilevat pellot aukeavat
kauniisti tielle, rannan suunnassa näkymät sen
sijaan kaipaavat avaamista. Avo-ojien pientareet
elävöittävät peltomaisemaa. Kolkanlahden itäranta on omakotialuetta, mutta tämäkin ranta on
merkitty kuuluvaksi ydinalueeseen, koska maiseman ilme on säilynyt avoimena ja maaseutumaisena. Rakentaminen sijoittuu luonteville paikoille
maisemassa, pienille mäille peltojen keskellä tai
metsän ja pellon rajaan.
2. Koulun ympäristö
Säätyläiskotimuseon ja koulun edustan peltoaukea on maiseman porttikohta saavuttaessa
Kolkanlahteen. Maisemaa hallitsevat Kolkanlahden koulun miljöö ja palvelukodin rakennukset,
säätyläiskotimuseo jää hieman piiloon vanhainkodin taakse. Tien eteläpuoleiselta peltoaukealta aukeaa näkymiä Parkatinniemen suuntaan.
Tien varsien pitäminen avoimina ja hoidettuina
on tärkeää. Valtatie 13:sta risteykseen voisi kuitenkin istuttaa puuryhmän rajaamaan risteystilaa
ja merkitsemään saapumista maisema-alueelle.
Palvelutalon eteen peltoalueelle on suunniteltu
puistoa lähinnä vanhusten käyttöön. Vanhustenpuisto täydentäisi hyvin alueen toimintoja ja se liittäisi vanhainkodin paremmin osaksi muuta maisemaa. Puiston suunnitelmaluonnos sopii hyvin
vanhaan kulttuurimaisemaan ja täydentää sitä.
3. Kolkanniemen pappilan ympäristö
Kolkanniemen pappilan ympäristö on Kolkanniemen kärjessä, hieman erillään muusta maisemaaalueesta ja tieltä täysin näkymättömissä. Kolkanniemen pappilan pellot ovat olleet viljelyksessä
ensimmäisinä koko maisema-alueella. Alueella
tiivistyykin koko Kolkanlahden kulttuurihistoria.
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4. Lintupohjan pohjoisranta ja Heinäniemi
Lintupohjan pohjoisranta ja Heinäniemi ovat avointa
rantaviljelymaisemaa. Ne edustavat vanhaa torppariasutusta. Rakennuskannan joukossa on edelleen vanhoja rakennuksia. Lintulahden rannalta toiselle aukeavat
näkymät ovat keskeisiä koko maisemakuvalle.

Avattavat näkymät
1. Kolkanlahden rannat
Rannan ja tien välinen vyöhyke on pensoittunut erityisesti uimarannan tuntumassa. Toimenpiteinä olisikin
pensaiden raivaaminen. Vanhimpia puita säästetään
ryhminä, tavoitteena on avata näköyhteys lahdelle.

Muut avoimena pidettävät peltoalueet
1. Lintulahden itäranta
Lintulahden itäranta on tasapainoista viljelysmaisemaa, jolla on merkitystä erityisesti pitkien Lintulahden
yli avautuvien näkymien kannalta. Rakennuskanta on
pääasiassa sotien jälkeiseltä ajalta. Maiseman yleisilme
on hoidettu, erityisesti Lintuniemen rannat ovat parhaiten hoidetut koko maisema-alueella. Maisemakuvaa tosin rikkoo suurjännitelinja.

2. Näkymä Kolkanniemestä Parkattiin
Tämä on tärkeä näkymä kahden maisema-alueen vanhimman osan välillä. Näkymän avaaminen yhdistäisi
Kolkanniemen pappilan muuhun maisema-alueeseen.
Parkatinniemen kärki tulee säilyttää avoimena peltona
ja rannat pitää avoimina raivaamalla pensaikkoa säännöllisesti.
Tienristeyksien merkitseminen maisemapuilla
Nykyisellään tärkeimmät tienristeykset ovat melko huomaamattomia eivätkä kohoa esiin maisemasta. Niitä
voidaan korostaa istuttamalla risteyksiin puita, joiden
annetaan kasvaa maisemapuiksi, esimerkiksi männyt,
yksittäin kasvavat lehtipuut (alueen omaa lajistoa, ei
jaloja lehtipuita). Puita voisi istuttaa metsäoppilaitokselle vievän tien tien risteykseen, pappilan risteykseen
ja vesieläinpuiston risteykseen.

2. Parkatinniemi
Parkatinnniemi on vanhaa torpparialuetta, jota nykyään
leimaa sodan jälkeen syntynyt omakotiasutus. Pellot
ovat suureksi osaksi väistyneet asutuksen tieltä, mutta
niemen kärjessä on edelleen pieni peltoalue. Sen suurin
merkitys on näkymien säilyminen järven yli. Parkatinniemeä kiertävän tien varressa kasvaa vanhaa monilajista
puustoa. Tien varsia tulisi hoitaa raivaamalla aluskasvillisuutta ja pensaikkoa puiden juurelta muutaman vuoden välein. Vanhat puut tulisi kuitenkin säästää. Myös
uuden rakentamisen yhteydessä vanhaa puustoa tulisi
säästää mahdollisimman paljon.

Runebergin polku
Maisemasuunnitelman yhteydessä tarkastettiin myös
Kolkanlahden maisemissa kulkevan Runebergin polun
nykytila. Suunnitelmassa on myös viitteellisesti ehdotettu polun mahdollista jatkolinjausta Kolkanlahden
kulttuurimaisema-alueella. Runebergin polku kulkee
nykyään säätyläiskotimuseolta valtatie 13:n varteen,
jossa se yhtyy Julmien lampien ympäristössä kulkevaan luontopolkuun. Polun reunat ovat pahasti pajukon peitossa ja alueen yleisilme on pusikkoinen sekä
hieman epäsiisti. Pienillä hoitotoimenpiteillä (pajukon
raivaaminen, alueen säännöllinen siivoaminen) olisi
tehtävissä paljon. Polulla on pienet opastekepit, jotka
kuitenkin monessa paikassa hukkuvat pensaikkoon.
Reitin alkupäässä, Peukalopuron kohdalla kulkija harhautuu helposti puron väärälle puolelle ja omakotialueelle. Varsinainen polku on melko huomaamaton. Paikoitellen näkymiä avaamalla voisi nostaa puron osaksi
polun maisemaa. Säätyläismuseon ympäristön jälkeen
polulla tulee vastaan vesipuisto Veijari ja kalastajakylä.
Tien varresta aukeaa kaunis avoin peltomaisema, joten
joku pysähdyspaikka (vaikka vain penkki) polun varressa olisi oiva. Harjulta aukeaa näkymiä Ahvenlammelle.
Näkymiä voisi hellävaraisesti avata tietyissä kohdissa.
Kuusimetsän kohokohtana on kaunis Runebergin lähteen ympäristö. Täällä reittimerkkejä oli turhan harvassa avoimessa harjumaastossa. Valtatie 13:sta ylityksen
jälkeen polkuun kuuluu vielä Julmien lampien alue,
joka toimii itsenäisenäkin reittinä. Peltomaisemassa
kulkeva osuus on pusikoituneessa kunnossa ja kulkua
haittaa aika lailla polun liittyminen välillä autotiehen ja
pusikoihin hukkuvat merkit. Tieltä olisi myös hyvä olla
opasteet polun alkupisteeseen säätyläiskotimuseolla.
Polku voisi jatkua eräpolkuosuuden jälkeen Runebergin kulttuuripolkuna

Reuna-alueet
1. Metsäoppilaitoksen ympäristö
Metsäoppilaitoksen ympäristö on eräänlaista vaihettumisvyöhykettä harjun luonnonmaisemaan. Metsäoppilaitoksen vanhoilla kasarmirakennuksilla on ennen
kaikkea rakennushistoriallista merkitystä.
Avoimena pidettävät näkymät
1. Näkymät Lintulahden yli.
Ranta Lintuniemessä on nykyisin hoidettua ja puiden
välistä aukeaa näkymiä vastarannalle. Rantaa tulisi
jatkossakin säännöllisesti hoitaa avoimuuden säilyttämiseksi. Puustoa kannattaa säilyttää vaihtelevan
kokoisina n. 2-10 puun ryhminä. Säilytettäviin puuryhmiin valitaan hyväkuntoisia puita, suosien lehtipuita
ja luonnonvaraisia pensaita. Parhaiten ranta pysyy
avoimena jokavuotisella niittämisellä. Pensaikkoa tulisi
raivata puuryhmien välistä muutaman vuoden välein.
2. Näkymä Lintuniemi-Pappilansalmi- Elosaari
Alueella on hoidettua avointa rantaa. Se tulisi pitää vastaisuudessakin auki niittämällä vuosittain ja raivaamalla välillä pensaikkoa puuryhmien ympäriltä.
3. Kolkanlahden länsiranta.
Rannalla on omakotirakentamista, mutta se on säilynyt
hienosti maaseutumaisena ja avoimena. Vastaisuudessakin ranta tulisi säilyttää avoimena. Pihapuut voitaisiin
istuttaa yksittäispuina tai puuryhminä.
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Maisemanhoidon osa-alueet
Avoimena säilytettävä näkymä
Maisemankuvan hahmottamisen ja kokonaisuuden
kannalta tärkeä näkymä. Aktiivinen hoito tärkeää, esimerkiksi pensaikkojen leikkaaminen rannoilta.
Avattava näkymä
Näkymä, joka on joko ollut aiemmin auki ja liittyy maiseman historiaan TAI näkymä jonka avaaminen parantaa
muuten maisemakuvan hahmottamista ja tuo katsojalle
lisäarvoa. Näkymä avataan niittämällä tai kaatamalla
puita.
Rantojen hoito
Avoin ranta / rantaniitty
Täysin avoimena pidettävä ranta, joka on aiemmin ollut niittynä tai rantalaitumena. Yleensä loiva ranta, joka
on luonnostaan kosteapohjainen. Hoidetaan niittämällä
säännöllisesti vuosittain.
Puoliavoin ranta
Pello ja vesistön välissä oleva selkeä rantavyöhyke, johon
hoitamattomana kasvaa tiheää pensaikkoa ja puustoa.
Rantaa tulee hoitaa säännöllisesti, jotta näkymät säilyvät avoimina. Puustoa säilytetään vaihtelevan kokoisina n. 2-10 puun ryhminä. Säilytettäviin puuryhmiin
valitaan hyvä-kuntoisia puita suosien lehtipuita ja luonnonvaraisia pensaita. Parhaiten ranta pysyy avoimena
jokavuotisella niittämisellä. Vähimmäishoito on pensaikon raivaaminen puuryhmien välistä viimeistään siinä
vaiheessa kun se on kasvanut silmän korkeudelle eli
muutaman vuoden välein.

sia jo ennen kuin ne joudutaan kaatamaan. Näin kujaan
ei pääse syntymään aukkoja, kun uudet puut kasvavat
vähitellen vanhojen tilalle.
Metsäsaarekkeet
Metsäsaarekkeet peltojen keskellä ovat syntyneet hankalasti viljeltäviin kivikkoisiin kohtiin. Ne tuovat maisemaan pienipiirteisyyttä ja monimuotoisuutta, joten peltosaarekkeet tulisi säästää ja hoitaa. Peltosaarekkeiden
kehittäminen monilajisiksi on suositeltavaa. Pohjakasvillisuutta pitää välillä raivata, niin etteivät saarekkeet
pääse kehittymään ryteiköiksi. Aikaisemmin laiduntava
karja piti metsien pohjan avoimena, mutta nykyään karjaa harvoin laidunnetaan metsässä.
Maisemanhoidon keinoja - puuston harvennus ja
maisemien avaaminen

Alkutilanne

Metsäinen ranta
Puustoinen rantavyöhyke pellon ja vesistön välissä.
Puustoiset rantajaksot lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja niitä on hyvä suosia rantaosuuksilla, joita
ei näkymien vuoksi tarvitse pitää avoimina. Rantapuustoa tulisi kehittää monilajiseksi ja -ikäiseksi suosien alueelle luontaisia kasvilajeja.
Tieympäristön hoito
Niittämällä hoidettava tienpiennar
Tienpientareet pitää niittää säännöllisesti kerran tai
kahdesti vuodessa erityisesti kohdissa, joissa tieltä
avautuu maisemakuvan kannalta tärkeitä näkymiä. Niitettävät tienpientareet myös parantavat luonnon monimuotoisuutta, luovat uusia elinympäristöjä niittyjen kasvilajistolle ja lisäävät kesän kukkaloistoa. Pientareiden
niittäminen lisää näin ollen myös monien harvinaisten
kasvien elintilaa ja muodostaa niittykasvistolle ekologisia käytäviä. Myös peltoteiden pientareet kannattaa
niittää.
Vanhat puukujat ja –rivit
Pääsääntöisesti kaikki vanhat puukujat tulisi säästää
ja niitä tulisi hoitaa. Puukuja on yleensä osa kulttuurihistoriallisesti arvokkasta kohdetta ja kertoo osaltaan
maiseman historiasta. Kujaa hoidetaan raivaamalla
aluskasvillisuutta ja pensaikkoa vanhojen puiden
juurelta. Kuolleiden puiden tilalle istutetaan uusia ja
huonokuntoisten puiden tilalle istuttaa kasvamaan uu-

Liian säännöllinen harvennus

Monimuotoisesti ryhmitelty harvennus, jossa on avattu
näkymäkohtia sekä säästetty pensaikkoa monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
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Kainalahden pihapiiri Lannevedellä (NÄ)

insinööri Anna Naukkarinen

Lannevesi

Lanneveden kyläkeskus sijaitsee kahden järven Summasen ja Lanneveden välisellä kannaksella. Lanneveden
kylä rajoittuu pohjoisessa Tarvaalan kyläkuntaan, idässä
ja etelässä rajana ovat Saarijärven kaupungin rajat Äänekoskeen ja Uuraisiin. Lanneveden perinteisiä kylänosia
ovat Laiha, Kyyränkylä, Autio, Lannevesi eli Keskikylä,
Palsankylä, Rantakylä ja Mäkikylä. Kiimasjärvelle syntyi
Hyytiälän talo vuonna 1554, josta myöhemmin halottiin
kaikki Kiimasjärven talot. Lanneveden kylään perustettiin Kivitalo vuonna 1554. Kivitalosta halottiin vuonna
1662 Juhola ja vuonna 1565 Leppälä. Vuonna 1558
Kiimasjärvelle tuli Kyyrän talo, josta vuonna 1676 halottiin Autio. Summasjärven kylän vanhimmat talot ovat
vuodelta 1554 Ihantila ja vuodelta 1559 Laiha. Ihantila
ilmeisesti yhdistettiin myöhemmin Tarvaalan maihin.
Vuonna 1639 Lanneveden kylä oli maakirjojen mukaan
kolmena eri kylänä, jotka olivat sijoittuneet vesistöjen
mukaan. Kylät olivat Lannevesi, Kiimasjärvi ja Summasjärvi. Talojen halkomisasetus ja isojako vaikuttivat
1700–1800 -luvuilla tilojen määrän kasvuun.

Maatalouselinkeino ja metsätalous näkyvät yhä Lanneveden kylämaisemassa. Pellot sijaitsevat usein asumusten ympärillä ja viettävät vesistöihin. Uutena elinkeinona maisemassa näkyy lukuisat kalankasvatusaltaat
sekä matkailu -kylällä on maatilamajoitusta ja mökkien
vuokrausta. Kyläkeskuksen maisemallinen ydinalue
muodostuu Uuraistentien varrelle ja Lanneveden ja
Summasjärven väliselle kannakselle. Kyläkuvan kannalta keskeiset rakennukset ovat kyläraitin varrella olevat
Valoharjun kahvila, Sampola, entinen Osuuskauppa, Osuuspankki, Lanneveden koulu ja työväentalo Rientola.
Maisemallisesti tärkeä rakennettu ympäristö on myös
Kiimasjärventien varressa Lannejoen Hernesalmen
mylly. Lannevedentien varrella Kirkkoharjun kupeessa
kapealla rantakaistaleella oleva omakotitaloasutus luo
mielenkiintoisen vaikutelman. Kylämaiseman solmukohdat muodostuvat, Summasjärven Eeronvalkamaan, Lannejoen ja Kiimasjärventien sekä Lannejoen ja
Lannevedentien leikkauspisteeseen, paikkoihin joissa
maiseman eri elementit kohtaavat. Kyläkeskuksessa on
myös paljon uutta rakennuskantaa ja uusien tonttipaikkojen kaavoitukseen on paineita.
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Kulttuuriympäristöjä ja käyntikohteita

Lannevedelle ja sen osakyliin sijoittuu kaikkiaan 28
paikallisesti tai maakunnallisesti arvokasta rakennetun
kulttuuriympäristön kohdetta. Kaksi kohteista, Sampola
ja Mikkola, ovat saaneet maakunnallisesti arvokkaan
rakennetun kulttuuriympäristön statuksen. Mikkola on
perustettu 1720-luvulla torpaksi, jota on asuttanut alusta
saakka Toikkasten suku. Pihapiirissä sijaitsevat vanhan
talon hirsistä 1900-luvun alussa tehty asuinrakennus,
kaksikerroksinen aitta 1800-luvun lopusta, hirsinen liiteri, vanha jyväaitta, suuri riihi ja vuonna 1979 valmistunut ateljeerakennus. Paikka on taiteilija Frans Toikkasen
kotiympäristö. Lanneveden Sampo-nuorisoseura perustettiin vuonna 1900. Vuonna 1920 valmistui seurantalo
rakennusmestari K. A. Korjan piirustusten mukaisesti.
Saarijärvellä rakennusmestari K.A. Korja suunnitteli Lehtolan, Mahlun ja Lanneveden nuorisoseurantalot, joissa
on nähtävissä Jugendin ja kansallisromantiikan tyylipiirteitä. Sampolassa näkyy vielä useiden muutostenkin
jälkeen Jugendtyylin piirteitä sekä Sampo nimenä liittyy
kansallisromanttiseen ajatteluun Kalevalaisena nimenä.
Sampola oli aluksi korkeiden kivipilareiden päälle rakennettu yksikerroksinen hirsirakennus, jossa oli vain yksi
poikkipääty. Sampolan pihaan oli portti, jota oli vielä korostettu juhlaportilla ja havuköynnöksellä julatilaisuuksissa, pihaa rajasi pisteaita. Rakennusta laajennettiin
1930- ja 1940-luvuilla ja 1950-luvulla rakennus uudistettiin täydellisesti. 1950-luvulla juhlasalin alle rakennettiin ravintolatilat, sisäänkäynti muutettiin nykyiselle paikalleen, ikkunat uusittiin ja rakennus vuorattiin. Tuolloin
rakennus maalattiin vaaleaksi ja listat tummansinisiksi.
1950- luvulla Sampolan pihaan rakennettiin Helsingin
Stadionin luojan Heikki Valjakan suunnittelema urheilukenttä. 1980-luvulla taloon lisättiin vielä toinen pääty.
1990- luvun alussa Sampolan pihaan pystytettiin Saarijärven keskustan vanhan kansakoulun pihasta purettu
hirsiaitta. Aitan päätyyn valoi ruokakellon Asko Väänänen
Ylä-Mäkelän vanhassa pajassa ja pihaan pystytettiin taiteilija Frans Toikkasen teos Taikalastu. Se on omistettu
kylällä asuneelle kansanparantajalle, Kyyrän Jussille.
Toiminta Sampolassa on ollut hyvin vilkasta, vaikuttaen
koko paikkakunnan elämään.

Paikallisesti arvokkaita perinteisä maatilan tai pienasujainten pihapiirejä 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun
ensimmäiseltä puolikkaalta ovat Haapaniemi, Luotola,
Takala ja Takalan tuulimylly, Mäkelä (YläLaiha), VanhaHänninen, UusiHänninen, Rajala, Ruoppila, Alirannankauppa, Lanneveden Osuuskauppa (Mäntylä),
Valoharjun kahvila, Keskustalo, Kainalahti, Koivula,
Haarasenmäki, Lehto, Sepäntalo Korkealehto, Honkala, Hernesalmen viljaaitta ja Hernesalmi.
Paikallisesti arvokkaista kohteista julkisia rakennuksia ovat mm. Lanneveden kaksi koulua Päiväkumpu ja
Palo-mäen koulu, työväentalo Rientola sekä erilaiset
liikera-kennukset, jotka nykyisin toimivat pääosin yksityisessä asuinkäytössä. Työväentalon läheisyydessä
sijaitsee myös vanhoja torppia, joissa on asunut käsityöläisiä. Keskustalossa toimi Lanneveden kestikievari
1800-luvun lopulta 1920-luvulle. Vieraiden käytössä oli
talon isoimmasta rakennuksesta sali ja kamari. Rakennus oli rakennettu 1850–60-luvulla. Maisemallisesti ja
historiallisesti mielenkiintoisia ovat kylän kaksi tuulimyllyä- muualta ne ovat jo maisemasta kadonneet. Huomion arvoisia kulttuurimaisema-alueita ovat Laihan
kylä ja Rantakylä–Leppälän alue Lanneveden keskusraitin lisäksi.
Perinnemaisemakohteita ovat Talvilahden haka- ja
niitty alue, Anttilan metsälaidun ja niittyalue sekä
Pengerlehdon niitty, metsälaidun ja haka. Muinaismuistokohteita Lannevedellä on 15, jotka pääosin
ovat kivikautisia asuinpaikkalöytöjä. Kaksi kohteista
ovat irtolöytökohteita. Helpoimmin tavoitettavissa
näistä kohteista ovat pyyntikuoppa-alueet Kirkkoharjulla ja Paskomäellä. Kivikautisia asuinpaikkoja ovat:
Lamposaari, Porrinsaari, Majaniemi, Joenniskanpelto,
Honkala, Harjula-Kyyrä N, Harjula-Kyyrä S, Pirttiniemi ja
Rantakangas.
Lanneveden vetovoimatekijät ja matkailupalvelut
Vetovoimatekijä Lannevedellä on tasapainoisena säilynyt maaseutumaisema ja sen monet kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset. Paikallishenki on ollut
voimakasta, ja se on saanut käsitteen ”lanteisuus”.
Lannevedellä on annettu arvossa pidetyille henkilöille
Lannen-Viisaan arvonimi. Kulttuuriin ovat vaikuttaneet
kylällä ollut aktiivinen näytelmä- ja urheilutoiminta.
Vetovoimatekijät liittyvät myös paikalliseen kulttuuri- ja
henkilöhistoriaan. Lannevedeltä maailman tietoisuuteen ponnistaneet näyttelijä Tarmo Manni, taiteilija
Frans Toikkanen sekä yrittäjänä tunnettu Kirsti Paakkanen. Merkittävä hahmo on myös ollut taiteilija Yrjö
Hakala, joka mm. ohjasi, lavasti ja näytteli monia Sampo Nuorisoseuran näytelmiä sekä maalasi tauluja Lanneveden maisemista. Muista mieleen painuneista kylän
persoonista esimerkkinä kansanparantaja Kyyrän Jussi. Lanneveden käsityöläisistä ja tehtailijoista voidaan
mainita esimerkiksi Aabraham Nieminen, joka valoi
ruokakelloja 1800 –luvun loppupuolella Lannevedellä,
ja muusta yritystoiminnasta Lanneveden Sammalkuivike Osuuskunta, Valtosen rautaruukki Lannejoen
varressa ja Lanneveden Saha.

Matkailukohteiksi sopivia nähtävyyksiä Lannevedellä
on muutamia. Hernesalmen myllylläon taiteilijaprofessori ja näyttelijä Tarmo Mannin muistomerkki Itkevä
kivi. Muistomerkin on suunnitellut kuvanveistäjä Kain
Tapper. Hernesalmen mylly sekä sen ympäristö sopii
kokonaisuudessaan matkailukohteeksi. Nuorisoseuran
talon Sampolan pihassa on oman kylän taiteilijan
Frans Toikkasen tekemä patsas Taikalastu. Patsas on
omistettu Kyyrän Jussille. Sampola ja sen pihapiiri sopii
kokonaisuudessa matkailulliseksi kohteeksi. Aitan Suvikioski voisi palvella sekä paikallisia että matkailijoita ja
esitellä paikallisia käsitöitä ja osaamista.
Mielenkiintoisia nähtävyyksiä Lannevedellä olisi myös erikoiset kivet. Lanneveden ympäristöstä on löydettävissä
monenlaisia kiviä, joihin liittyy tarina tai kertomus. Tällainen on mm. Jyväskyläntien varrella Kupparin kivi. Luonto-ja tarinapaikoista mielenkiintoisia ovat mm. kiviin
liittyvä perimätieto, josta on tehty kylällä myös eräänlainen “kulttuurireitti”. Tähän kokonaisuuteen kuuluu mm.
Iso kivi, joka on 3–4 m korkea siirtolohkare. Eräjeren
konttikivi on saanut nimensä Erämäen tilan (Jeremias)
Jereltä, joka käytti kiveä levähtämispaikkanaan asiointimatkallaan kylän keskustaan 1800–1900-lukujen
taitteessa. Kivellä istuessa ei tarvinnut ottaa konttia
selästä, kun kivi oli tuolin muotoinen ja selkänoja tuki
konttia, joten se ei painanut harteita. Karhukiven alla
on puolestaan luolastoja, jossa perimätiedon mukaan
on karhun talvipesä. Piilopaikka on kansalaissodan aikainen pakopaikka vuoden 1918 vaihteesta. Liikkuva
kivi on kooltaan noin 2–3 m, kivi liikkuu työnnettäessä.
Pirttikallioon liitty tarina Lanneveden koulun opettajasta
Taavi Sillantauksesta (opettajana vuosina 1921–1944),
jolla oli tapana käydä oppilaiden kanssa peruna-retkellä
Pirttikalliolla. Retkellä jokaisen oppilaan tuli laittaa
tuomansa kivi tiettyyn kasaan ja vuosien mittaan kasa
kasvoi suuremmaksi. Myös Kirkkoharjun tarina sopisi
yhdeksi käyntikohteeksi kummituksineen henkilöhistoriallisten tarinoiden lisäksi. POTKU-hankkeessa tehtiin
Lannevedelle kolmeosainen Kulttuuri- ja luontoreittiehdotus sisältöineen Anna Naukkarisen toimesta.
Nykyisin Lannevedellä vetovoimaisina tapahtumina
ovat Nuorisoseuran Kesäjuhlat, jotka järjestetään joka
kesä monipäiväisenä tapahtumana. Kiimasen Savun
järjestämä Savulenkki juostaan juhannuksena. Lannevedellä ei ole tällä hetkellä selkeää matkailijaa palvelevaa keskusta. Tarpeen olisikin kehittää tiettyä paikkaa
kylän info-pisteeksi
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Maakunnallisesti arvokas Mikkolan pihapiiri (NÄ)

Mahlun mäkilöitä (NÄ)

Mahlu

Mahlun kylä on syntynyt Keski-Suomen korkeimpien
mäkien lakialueille, kulku täällä onkin vaihtelevaa ja huikaisevia näkymiä avaavaa. Mäkien ympäröimä Mahlun
kylä aukeaa Rampsin mäeltä, josta alkaa varsinainen
kyläkeskustan alue. Mahlun mäet olivat lämminpohjaisia multamaita, jossa on yhä rinneviljelyksiä. Pihapiirit
ovat sijoittuneet mäkien korkeimmalle kohdalle, karjaa näkee yhä täällä laitumilla ja peltojakin viljellään.
Maisemallisesti keskeisessä osassa mäkiviljelmien
ohella on Mahlunjärvi, jonka itärannalla ovat Kalmukankaan ja Vihtavuoret jyrkät mäet taivaanrantaa rajaamassa. Kylällä toimii aktiivinen nuorisoseura vuosittaisine näytelmineen sekä kyläkauppa ja koulu.

Mahlu oli vuoteen 1869 saakka tiettömien taipaleiden
takana, tuolloin saatiin ensimmäinen tieura Mahlulta
kirkolle. Kärrypolkuja oli ollut jo Lamminmäestä Karstulan suuntaan sitä ennenkin. Kun Pohjanmaan rautatie
valmistui Vaasaan saakka, vilkastui Mahlun kautta
kulkeva liikenne huomattavasti 1880-luvulla. Lähin asema oli Myllymäellä, jonne Saarijärveltä kuljettiin. Mahlun kievari toimi suurimman osan ajasta Ramsin talossa, jonne tuli kirkolta matkaa 15 kilometriä. Mahlussa
toimi kievari vuoteen 1931 saakka. Mahlun kylä hieman
pieneni, kun vuonna 1914 Mahlun kylästä erotettiin osa
vastaperustettuun Pylkönmäen kuntaan. 1940-luvun
asutustoiminnan myötä uudistiloja ja lisäalueita syntyi
noin 25. Asutustiloiksi perustettiin tuolloin mm. Jokiniemi, Lylymäki, Hatanpää, Rajakangas ja Kivimäki.

Mahlun erämaan omisti Sääksmäen talot, alueelle yltivät niin kirkkoherra Paavali Kukon kuin kihlakunnantuomari Jaakko Hästeskon omistaman Saarioisten Kantalan kartanon maat. Ensimmäisen vakituisesti asutun
tilan perusti Mahlun kylään vuonna 1552 Lauri Hänninen. Tila tunnetaan Lamminmäen talona, nykyään kai paremmin Hännisenä. Tila halottiin vuonna 1630, jolloin
tilasta erotettiin Harju ja Mahlunmäki, Lamminmäki oli
rekisterinumeroltaan 1. Mahlunmäen tilan nimi lyheni
sittemmin Mahluksi ja vaihtui 1700-luvulla Ramsiksi.
1600-luvun lopussa Harjusta muodostettiin Rautalammin komppanian majoittajan sotilasvirkatalo.17001800-luvulla Mahlun talojen määrä kasvoi halkomisen
ja uudistalojen perustamisen myötä, taloja raivattiin
myös Konttimäelle ja Eteläperälle. Tällä ajanjaksolla
syntyneitä tiloja olivat Pajumäki (1775), Huuhanmäki
(1785), Etelämäki (1788) ja Mesiäislehto (1793).
Seuraavan vuosisadan aikan tiloja halottiin vuosina
1838-1842, jolloin perustettiin Sahinaho (1838), Marja-Aho (1839), Pykälistönmäki (1838), Ylimesiäislehto
(1838), Lehtomäki (1839), Ylimmäinen Konttimäki
(1842) ja Alimmainen Konttimäki (1842). Mahlun Huuhanmäestä erosivat Kallio ja Kankimäki, Etelämäestä
erosi Ramsi sekä Mesiäislehdosta halottiin Lehtoniemi. 1800-luvun loppupuolella Mahlulle perustettiin
runsaasti torppia. Vuoden 1918 torpparilakien nojalla
Mahlulle itsenäistyikin kaikkiaan 82 uutta tilaa. Mahlulla toimi aikanaan myös monia käsityöläisammattien
harjoittajia: räätäleitä, suutareita, seppiä ja puuseppiä.
Seppälän tila sai nimensä Harjun sotilasvirkatalon sepän asuin-ja työpaikasta.

Kyläkeskuksessa sijaitsi aikanaan jopa viisi kauppaa, pankki, posti ja kahvilakin. Nykyään palveluista
on jäljellä enää yksi kyläkauppa, mutta kaikki palvelut
eivät ole siis tältä kylältä kadonneet. Mahlulle rakennettiin vanhustentalo vuonna 1978 paikalle, jossa oli ollut
Mahlun Osuusmeijeri. Siitä muistuttamassa on vanhustentalon pihassa muistokivi, jossa lukee: ” Tällä paikalla
toimi Mahlun Osuusmeijeri vuosina 1914-1936”. Mahlu
sai samana vuonna oman osuuskauppansa, joka liittyi
SOK:n linjaan nimellä Mahlun Osuuskauppa r.l. Mahlun
saha oli kylän suurin työllistäjä, nykyisin siitä on muistona Sahanrannan nimellä tunnettu paikka, joka nykyään
on vain vapaa-ajan käytössä. Mahlun punainen silta menetti tunnusvärinsä jo 1930-luvulla, mutta ei nimeään,
silta ylittää Kankimäen juurella yhdistyneen Kota- ja
Konttijoen. joki oli aikanaan merkittävä uittoreitti –aina
1950-luvulle saakka- pisin uittoränni oli yli puolen kilometrin mittainen Konttikosken ränni.
Mahlun luonnonnähtävyyksiin katsotaan kuuluvan Kulhanvuori, joka on ollut 1800-luvulla tunnettu näköalapaikka ja luonnonnähtävyys. Siellä kerrotaan käyneen
kansalliskirjailijoistamme niin Zacharias Topelius kuin
Runebergkin, taidemaalareista mm. Akseli Gallén- Kallela on ikuistanut tussipiirrokseen Kulhan näkymiä. Kulhanvuori kohoaa yli 260 metriä merenpinnasta ja se
onkin supra-akvaattinen eli vedenkoskematon ylänkö.
Tämä huippu on erottunut jo esihistoriallisella ajalla liikkuneiden pyytäjien silmiin, sillä sieltä on löydetty myös
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Rakennusperintöä Mahlulta: nuorisoseurantalo, kyläkauppa ja yhä toiminnassa oleva koulu. (NÄ)

muinaisjäännöksiä. Tarinaperinne kertoo Kulhanvuoren asuttaneesta sitkeästä naisihmisestä, Maija-Liisa
Kovasesta, joka raivasi Lamminkankaalle pellon ja
rakensi mökin. Maija-Liisa täällä aikansa yksin asui,
kunnes jatkoi matkansa seuraavalle asuinpaikalleen.
Hänen kerrotaankin raivanneen useita peltoaloja ja rakentaneen asumuksia muuallekin. 1900-luvun alussa
Lamminkankaalla asui toinen sitkeä naisihminen, joka
piti seuranaan vuohilaumaa. Lipan Riikka viihtyi yksin
mökissään kuolemaansa saakka, mutta sen jälkeen
nämä erämaa alueet eivät enää uusia asukkaita kiinnostaneet.

Mahlulla on perimätiedon mukaan ollut jopa 17 myllyä,
niistä vanhimmat jauhoivat vesivoimalla jo ainakin 1700luvulla. Käyttökuntoon Konttimäen kyläyhdistyksen
voimin kunnostettu Pirttipuron jalkamylly Kulhanvuoren
lähellä on yksi maakunnallisesti arvokkaista rakennetun
kulttuuriympäristön kohteista, toinen merkittävä myllymiljöö on myös säilynyt seuduilla, nimittäin Silmäkosken
mylly. Silmäkosken mylly sai alkunsa vuonna 1893, kun
Harjun sotilasvirkatalo vuokrattiin Uuraisilta olevalle Anton Koskiselle. Vuokrauksen yhteydessä hän anoi lupaa
perustaa kaksikivisen ratasmyllyn Silmäkoskeen. Kolmannen polven myllynrakentaja sai Silmäkosken myllyn
valmiiksi noin 1896. Myllyn lähelle rakennettiin myös
puinen saunarakennus ja 1900-luvun taitteessa sai
mylly seurakseen myös meijerin. Meijeri toimi vain muutaman vuoden, jonka jälkeen se muutettiin asunnoksi.
Vuonna 1916 mylly muuttiin vesiturbiinikäyttöiseksi,
sittemmin sen yhteyteen tehtiin myös raamisaha sekä
perustettiin sähkölaitos. Tuulimyllyjä kylällä tiedetään
olleen ainakin viisi: Heikkilän, Halmilan, Mesiäislehdon,
Pitkäahon ja Kartierin tiloilla. Jäljellä niistä on vain Heikkilän kesäasunnoksi muutettu siivetön mylly.

Kulttuuriympäristöä ja käyntikohteita
Mahlun kulttuuriympäristö muodostuu mäkiasutuksesta, jossa on nähtävissä niin pohjalais- kuin savolaisvaikutteitakin rakentamisen tavoissa. Kaikkiaan kylältä on
inventoitu kaksitoista pihapiiriä, jotka ovat paikallisesti
arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Muutamat kohteista sijoittuu Konttimäen puolelle (esimerkiksi Konttimäen koulu) ja Multia on saanut osakseen Pirttikosken myllyn.

Mahlulla voimissaan oleva pääsiäisyön kellonsoitto
on mielenkiintoinen tapahtuma, joka voisi kiinnostaa
myös matkaajia. Siihen liittyy mielenkiintoinen perinne, varsinkin kun soittoperinne on näin paikallisena
ilmiönä. Tapa on eksoottinen jo keskisuomalaisillekin,
ulkolaisista puhumattakaan. Käyntikohteena Kulhanvuoreen on helppo yhdistää tietoa esihistoriallisesta
asuinpaikasta ja sitkeistä naisista, johdattaen kulun
myllymijöösn kautta taiteilijoiden näköaloihin. Isonvihan
aikaan asukkaat pakenivat piilopirtteihin tai pakoloihin,
Mahlunjärven Papinsaaren nimen sanotaan juontuneen
tältä miehitysajalta, jolloin pappi olisi tarinan mukaan
pitänyt salaa venäläisiltä jumalanpalvelukset saaressa.
Mahlun osalta on myös loistavaa aineistoa koottu erityisesti tarinoista ja tavoista Mahlun kyläkirjaan. Siltä on
helppo poimia tausta-aineistoja erilaiseen tapahtuma- ja
sisällöntuottamiseen Runebergin runoelmista, Rutasmatin tarinoista Vihtori Honkoseen ja kummitustarinoista
loitsuihin. Mikäpä sieltä on ideoita poimia.

Paikallisesti arvokkaita kohteita ovat Hietamäen talon
pihapiiri ja Huuhan vilja-aitta, joka aikanaan oli kylän
yhteinen viljamakasiini. Kangasahon torpan rakennukset, Lamminmäen talon pihapiiri, Vanhamäen talon
aitta, Ähtävän talon vanha päärakennus ja aitta. Ehkä
tunneituin Mahlun kulttuuriympäristökohteista on Matti
Rutasen elämäntyö- Maapallopatsaan alue. Se tulikin
osaksi POTKU-hankkeen kylätoimintaa ja kohteeseen
tehtiin kunnostussuunnitelma ohjeistuksineen. Myös
Mahlun vuonna 1918 valmistunut ja yhä toiminnassa
oleva koulu on merkittävä kohde kyläkuvassa.
Mahlun nuorisoseurantalo valmistui vuonna 1919. Sen
jugend-henkisen ulkoasun suunnitteli rakennusmestari
K.A.Korja. Nuorisoseura oli perustettu kylälle jo 1894.
Rakennusta on laajennettu kolmeen otteeseen, 1940luvun lopulla, 1960-luvun alussa ja 1970-luvun puolivälissä. Se on aktiivisessa käytössä ja Mahlun nuorioseura tunnetaan aktiivisesta teatteritoiminnastaan. Lisäksi
nuorisoseura ja kyläläiset järjestävät erilaisia tapahtumia vuoden ympäri. Se onkin yksi kylän vahvuuksista
myös kylämatkailun ja sen kehittämisen näkökulmasta. Vanhustentalon vieressä sijaitsee rukoushuone, entinen Mahlun työväentalo. Se rakennettiin 1926, mutta
joutui pakkohuutokauppaan jo 1935. Tuolloin rakennuksesta tuli rukoushuone. Mahlun kylällä kannattaa
vierailla Mahlun Maamoottorimuseossa, jossa esillä
Kalaseura ry:n keräämiä maamoottoreita 1900-luvun
alusta aina puoliväliin asti.

Ähtävän tilan rakennusperintöä (NÄ)
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Kalmukosken syysmaisemaa (MK)

Saarijärven reitin kulttuurikylät

Kuhnamojärvessä yhtyy Viitasaaren reittiin Saarijärven reitti, joka on läntisin Kymijoen latvareiteistä. Sille
ominainen on pitkä, lähes yhtäjaksoinen koskireitti,
jossa on kaikkiaan 22 koskea ja reitin pituus on 84
kilometriä. Koskireitin suurimmat järvet ovat Kalmarinjärvi, Mahlunjärvi ja Saarijärvi. Lähes koko vesireitti rantoineen kuuluu Naturaan ja rantojensuojeluohjelmaan.
Riekonkoski, Majakoski, Muittarinkoski, Lehtolankoski,
Haapakoski ja Kalmukoski ovat upeita koskipaikkoja,
joihin ihastuu jokainen.
Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman tittelin
saaneen Saarijärven reitin varteen, Kalmarinjärvestä
Riekonkosken alapuolelle jäävälle osuudelle sijoittuvat
idylliset pienet kylät: Koskenkylä, Lehtola ja Muittari.
Maisemasta voi lukea niin vauraiden kantatilojen kun
pieneläjienkin historiaa. Saarijärven reitin erityinen
piirre on rantaviljelmiä reunustavat jyhkeät petäjät ja
rantakoivut. Laitumet ja pellot ulottuvat rantaviivaan
saakka. Asutus on sijoittunut perinteisesti vesistöjen
varsille peltojen yläosiin sekä metsän ja viljelymaan
rajalle. Aikanaan vesistön merkitys oli nykyistä suurempi, koskipaikkojen rannalla oli myllyjä ja reittivesistö oli
vilkas uittoreitti, mutta niiden jäljet ovat jo maisemasta
kadonneet. Kylissä on mukavia vierailukohteita, vanhoja kouluja, seurantaloja sekä myös majoituspalveluita.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkain tila on Riekonkosken
pohjoisrannalla sijaitseva Riekko. Maiseman säilymisen
uhkana on maaseudun autioituminen: paikoin pellot
ovat pusikoituneet ja jotkut autiotilat rikkovat muuten
tasapainoista ja kaunista viljelymaisemaa.
Saarijärven maakirjakylä oli syntynyt pitkälti Kantala nimisen talon maista, jolla oli laaja maaomaisuus. Siitä
lohkottiin vuonna 1609 Riekon tila. Riekon talon maat
uloittuivat Riekonkoskelta Kalmariin saakka, sen maille
perustettiin 1700-luvun aikana Mattila ja Lehtolan
pe-rintötorppa, joka sittemmin muuttui Vanhapiha-nimiseksi. Samalla vuosisadalla syntyi vielä Ala-Lehtolan
talo. Näiden tilojen myöhemmistä halkomisista syntyi
Lehtolan kylän asutus. Lisäksi Lehtolan kylään katsottiin myöhemmin kuuluvaksi myös Hännilän talon maista
lohkotuista tiloista vesistön etelä- ja länsirannalle sijoittuvia taloja. Riekon talon maista muodostui aikanaan
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myös Muittarin kyläkunta, joka sijoittui Muittarinkosken
itäpuolelle. Muittarin talo lohkottiin Riekosta vuonna
1773, jolloin sitä asuttamaan tuli Riekon talon jälkikasvua. Lähiseuduille syntyivät sittemmin myös Hännilän
kantatalosta lohkotut Marjomäki ja Ähtävä. Koskenkylä
alkoi muodostumaan, kun Kantalasta erotettiin myös
Koskenkylän Kalmukoski vuonna 1774.Vuonna 1754
syntyi myö Haapakosken tila ja vuonna 1789 VähäKalmukoski eli nykyinen Roppila. Näillä seuduilla sijaitsi
myös Kolkanniemen pappilan maita, Kolkanniemikin oli
aikanaan Kantalasta erotettu. Kuoppalan alueelle perustettiin myös Varteniemi vuonna 1788 ja Nuukamäki
1794. Kylä rajautuu Pylkönmäkeen, asutus sijoittuu
Saarijärven reitin rantamaisemiin.
Kulttuuriympäristöt ja käyntikohteet
Ei ole turhaa puhua Saarijärven reitin vetovoimasta,
sillä tämä alue on elämys jo pelkästään sunnuntaiajelulla. Koskipaikat aurinkoisena kesäpäivänä ja kultaisena hohtavat pellot antavat kiireiselle sielulle levon.
Jos vielä osaa etukäteen selvittää mistä saa tilattua
koskenlaskun tai traktoriajelun, päivä olisi täydellinen.
Valtakunnallisesti arvokas ja melontareittinäkin oleva
alue on vetovoimaisimpia kulttuurimaisemia maakunnassamme. Maaseutukulttuurista kertovat lähiruoan
tuottajat alueelle, yhtä lailla perinnemaisematkin, joita
molempia voitaisiin hyödyntää maaseutukulttuurin
Saarijärvellä- Kalmukosken rannoilla risteilivät aikanaan
polut, niillä kulkivat niin karja kuin talojen väkikin ja sittemmin tukkilaiset. Myös jo raunioituneet myllyjen rakenteet tai käytöstä poistuneet polut voitaisiin ottaa vierailukohteiksi. Esimerkiksi vanha Kirkkotie voisi olla yksi
luonto- ja kulttuuriympäristöreitin kohde, joka voitaisiin
kulkea entisaikojen malliin matkailijoiden kanssa.
Kuoppalan ja Mulikan väellä oli kirkkotieksi kutsuttu
polku Kuoppalasta Lehtolaan ja Lehtolankosken alle,
jossa päästiin aikanaan kirkkoveneisiin. Niillä soudettiin sitten Vartejärven päähän, lähelle Muittarin lahtea,
jota kutsuttiin Mulikan valkamaksi.Tästä Rauhanniemen ja Harjun välistä lähti tieosuuskohti Riekonkosken
alapuolista rantaa, jossa kirkkoveneitä säilytettiin. Kirkkotie lähi Mulikan valkamasta ja jatkui Pikkulan talon
takaa, kulkien vinosti nykyisen Matinpuro-Mahlu-tien
poikki, mäet ylittäen Riekon rantaan.

Lehtolan nuorisoseurantalo on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (NÄ). Keskellä Saarijärven reitin maisemaa Roppilan rannasta (SS) ja Taipaleen tilan pohjalaisvaikutteista rakentamista on myös arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi (JM).

Näkemisen arvoinen on myös Riekonkosken ja Taipaleenlahden kulttuurimaisemakokonaisuus Saarijärven
reitin varrella, joka on kaunista maisemaa. Tilat ovat yksityisessä omistuksessa eikä niissä ole matkailupalveluita
Mahlunniemestä Riekonlahteen ulottuu lähes yhtenäinen rantapeltokaistale, jossa on pohjalaisvaikutteista
rakentamista. Riekon talon pihapiirissä ovat kaksikerroksinen, aumakattoinen, mahdollisesti pohjalaisten
kirvesmiesten rakentama asuinrakennus 1840-luvulta
sekä 1800-luvun lopun talousrakennuksia. Taipaleen tilan pihapiirissä ovat komea pohjalaistyylinen päärakennus vuodelta 1842, 1920-luvun navetta ja sen takana
kookas riihi. Taipaleen lähellä sijaitsee Siltalan eli UusTaipaleen pientila, jonka pihapiirissä on 1890-luvulla
valmistunut jugendtyylinen päärakennus, samanikäinen
navetta-, talli ja liiterirakennus sekä pikkuaitta.
Käyntikohteiksi soveltuvia kohteita Saarijärven reitin alueella ovat vanhat koulut, joissa on matkailua palvelevaa
toimintaa. Lehtolan koulupiiri perustettiin 1899. Koulu
rakennettiin Saarijärven kylän talo nro 13 Lehtolan talon
vanhoille maille. Tontilla aikanaan oli sijainnut Vartesalmen torppa, joka sijaitsi rannan tuntumassa. Koulun
rakentajaksi valittiin J. Wigren, työmaa annettiin urakalla
tehtäväksi. Koulurakennus valmistui vuonna 1902. Koulu tehtiin kaksiopettajaiseksi, hirsipinnalla rakennus oli
vuoteen 1927 saakka, jolloin se vuorattiin ja maalattiin
punamullalla. Rakennus on poikkipäätyinen, L-kirjaimen
muotoinen. Kaksi umpikuistia sijaitsevat rakennuksen
pitkittäisosassa. Vanha koulu on nykyisin matkailupalveluiden käytössä, siellä on majoitusta ja Lehtolan Louhen
myymälä, jossa mm. tekstiilitöitä ja luonnontuotteita.
Työväenyhdistys perustettiin Lehtolaan vuonna 1919
nimellä Lehtolan sosiaalidemokraattinen yhdistys. alkunsa yhdistys sai Lehtolan talossa.Yhdistys osti Ala- Lehtolan talon entisen mäkitorpan Männikön työväentalon
rakennuspaikaksi vuonna 1921. Työväentalo vamistui,
mutta siitä jouduttiin luopumaan pakkohuutokaupassa jo
vuonna 1934. Seuraavana vuonna tilan osti Osuusliike,
joka perusti siihen kaupan. 1960-luvulla osuuskaupparakennus myytiin yksityiselle kauppiaalle T.R. Sahinaholle.
Entisestä työväentalosta tuli osa kaupallista toimintaa.
Lehtolan nuorisoseura taasen perustettiin vuonna 1900.
Nuorisoseurantaloa ryhdyttiin puuhaaman kansalaissodan jälkeen ja rakennustyöt aloitettiin vuonna 1919, kun
puut uitettiin Tarvopuroa ja jokea myöten. Viralliset talon
vihkiäiset pidettiin vuonna 1923. Suurikokoinen hirsirakennus sai ulkoasuunsa vaikutteita jugend-tyylistä. Siinä
oli alkujaan päreillä katettu mansardikatto, jugendin
ikkunat pieniruutuisine osioineen sekä leveä avokuisti. Elokuvakone hankittiin 1950-luvulla. Rakennusta
peruskorjattiin 1980-1990-luvulla. Nuorisoseura on
järjestänyt muös ohjelmapalveluita sekä ollut aktiivisesti
mukana myös EU-hankkeissa.

Koskenkylän komea koulu on uusklassistinen, kahdella
täydellä kerroksella varustettu ja vielä ullakkotilan korottama. Kuusiruutuiset ikkunat kahdessa rivissä, jyrkät
harjakatot luovat arkkitehtuurinsa puolesta merkittävän kokonaisuuden. Koulu perustettiin vuonna 1920,
jolloin vuokrattiin tilat koulunkäynnin aloittamiseksi
Koskenkylän johan Oikarilta. Koulurakennusta varten
ostettiin Sillanmäki-niminen tontti. Rakennuksen urakoi
Joh. Vuorinen. Rakentamista valvoi rakennusmestari
Jalmari Kuronen, joka todennäköisesti vastasi myös
koulun rakennussuunnitelmista. Valvojina toimivat kunnan puolesta myös kirvesmiehet Antti Ruuska ja Kalle
Tapper. Koulutyö aloitettiin uudessa rakennuksessa
vuonna 1928. Koskenkylän koulu lakkautettiin vuonna
1967, koulujen ensimmäisessä lakkauttamisaallossa.
Koskenkylän kinkeripiirin lainajyvästö perustettiin suurten nälkävuosien jälkeen tehtyjen uudistuksien mukaan
vuonna 1884 Pihlaisen talon maalle. Makasiini valmistui tyypilliseksi lainajyvästöksi: suurikokoinen hirsirakennus, jossa oli kaksinkertaiset seinät ja viljalaarit
sisällä. Makasiini toimi aina 1940-luvulle saakka, jolloin lainajyvästö myytiin huutokaupalla. Makasiinin osti
Lauttamäen tilan isäntä, seuraava sukupolvi lahjoitti
sen Lehtolan nuorisoseuralle. Lainajyvästö kunnostettiin talkoilla ja lahjoittaja Lauri Lauttamäki teki päreet ja
keitti punamullan. Vuonna 1997 vanhasta makasiinista
tehtiin Hiljaisuuden Kappeli.
Haapalan mylly perustettiin Haapakosken ja Pihlaisen
maille vuonna 1891. Mylly oli lohkomylly, joissa oli
useita omistajia. Vuonna 1936-8 myllyllä ryhdyttiin
tuottamaan myös sähkövoimaa, josta sähkö vedettiin
parillekymmenelle lähialueen talolle. Nikaran pilketehdas sai aikanaan voimansa myös tästä laitoksesta.
1950-luvulla myllyn yhteydessä ollut Haapalan saha
oli merkittävä työllistäjä kylällä. Muita mielenkiintoisia
nähtävyyksiä tai tarinakohteita voisivat olla uittotarinat,
Robert Hirvosen suksitehtaan tarina Sukkela-suksista,
Pohjoislahden ristipuun tarina surmatun laukkuryssän
muistoksi. Seudulla on ollut runsaasti pienteollisuutta
pilkkeiden teosta nahkurinpajaan ja tervanpolttoon,
sieltä aina jälleenrakennuskauden tiilitehtaisiin saakka.
Ne tarjoavat myös mielenkiintoisen näkökulman tälle
yritteliäälle maanviljelysalueelle
Alueella on ohjelmapalveluita ja majoitus sekä ryhmätilaisuuksia järjesteäviä yrityksiä, alueella tuotetaan
lähiruokaa. Näiden toimijoiden yhteen kokoaminen ja
valmiiden viikonloppupakettien tai vastaavien alueen
palveluita kokoavien teemojen kehittäminen toimisi
täällä- tarjonta on siihen riitävän monipuolista, varsinkin
kun siihen liitetään urheilulliset aktiviteetit.
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Saarijärven kulttuurikävely
Saarijärven keskusta-alueen kulttuurikohteista monet ovat tuttuja. Ne ovat osa arkipäiväistä ympäristöä,
joiden ohi monesti kulkee. Harvemmin tulee ajatelleeksi,
että ne kertovat maiseman ja ympäristön muutoksista,
tärkeistä tapahtumista tai ne ovat taidetta. Saarijärven
keskusta-alueelle tehtiin osana kulttuurimatkailu-teemaa
ns. Kulttuurikävelyreitti, jonka avulla on helppo tutustua ympäristöön ja sen historiaan. Kulttuurikävely liitettiin osaksi matkailuopasta, mutta yhtä lailla se palvelee
saarijärveläisiä, sillä on oma merkityksensä kulttuuriympäristökasvatuksen osana.
Tässä
esitellään
Saarijärven
kulttuurikävelyreitti
kohteineen. Kohteet on jaoteltu kolmen eri teeman alle:
Merkittävät rakennukset ja henkilöhistorialliset kohteet

Saarijärven keskustan historiaan kannattaa tutustua
maalaiskaupungin historiallisesta muutoksesta kertovien
kohteiden kautta. Kulku kannattaa aloitta Saarijärven
keskustan vanhimmasta osasta, valtakunnallisesti arvokkaasta Palvasalmesta. Ilolantien kokonaisuus kertoo
Saarijärven 1800-luvun lopun puukeskustasta, Paavontie
1920-1930-lukujen kirkonkylästä, kun taas Kauppakatu
esittelee 1960-luvulla muutosprosessin kirkonkylästä
kohti maalaiskaupungin kauppakeskusta. Reitin varrella
voi tutustuamyös Saarijärven historiassa vaikuttaneisiin
henkilöihin, jotka ovat vaikuttaneet tavalla tai toisella näihin rakennuksiin tai muistomerkkeihin.
Taiteilijoiden Saarijärvi

Saarijärven luonnonkauniit maisemat ovat vuosisatojen
ajan inspiroineen useita taiteilijoita niin maalaus- ja kuvanveistotaiteen kuin kirjallisuudenkin kautta. Saarijärvi
sai vahvan kulttuuripitäjän maineen jo 1800-luvun lopulla ja on siitä lähtien elänyt maineensa mukaisesti.
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Runebergin kuvailemaa suomalaista maisemaa etsivät täältä myös taiteilijat kuten Magnus Enckell, Akseli Gallen-Kallela sekä Wilho Sjöström 1900-luvun
alkuvuosina. Seudut ovat myös synnyttäneet taiteellista paloa, sillä täältä kotoisin ovat monet maamme
eturivin taiteilijoista. Juholassa syntyneet Tapperin
veljeskaartin taiteilijat ja kirjailijat, suomalaisen kansan kuvaajana tunnettu ja uskollisena kuvanveistäjät
Hannes Autere ja Arvo Siikamäki, taidemaalari Aune
Herala sekä taidegraafikko ja kuvanveistäjä Frans
Toikkanen. Maatamme maailmalla tunnetuksi ovat teheet myös muotoilijat Pasi Järvinen ja Pentti Hakala.
Taide on täällä myös osa arkipäivää, näiden ja monien
muiden taiteilijoiden teoksiin voi tutustua eri puolilla
Saarijärven keskustaa. Keskustan julkisten teosten
lisäksi kannattaa tutustua Saarijärven museoon näyttelyineen ja veistospuistoineen sekä Heralan taiteilijakotiin.
Sotahistorian Saarijärvi

Saarijärven historiaan ovat jättäneet jälkensä useat
sodat, sotahistoriallisia muistomerkkejä onkin täällä
useita. Jo 1700-luvun suuri Pohjan sota ja sen myötä
Isonvihan aikainen venäläismiehitys kurittivat saarijärveläisiä. Tuolloin tuhottiin taloja ja pappiloita sekä
ryöstettiin omaisuutta. Sotatantereeksi Saarijärvi
joutui myös Ruotsin ja Venäjän välisen Suomen sodan aikana vuosina 1808-1809. Ensimmäisen maailmansodan aikana rakennettiin Saarijärvelle useita
vallituksia mm. Lumperolle ja Kalmariin venäläisten
toimesta. Vapaussodan muistona ovat sekä valkoisten että punaisten muistomerkit. Talvi- ja Jatkosota
koettelivat kovalla kädellä, kuten muutakin Suomea.
Sankarihauta-alueen muistomerkin 268 kiviristiä kertovat maansa puolesta kaatuneiden saarijärveläisten
koruttoman tarinan.

Tien toiselta puolelta aukeaa Mansikkamäen asutusalue,
joka on perustettu entisille lukkarin puustellin maille. Se oli
ensimmäinen varsinaisesti asutusalueeksi suunniteltu alue
Saarijärvellä.

Lumperon vallihaudat
Ensimmäisen maailmansodan muistona Saarijärven keskustan läheisyydessä ovat Lumperon vallihaudat. Venäläisten
johdolla rakennetut vallihaudat, ampumapesäkkeet ja lintaasit rakennettiin vuosina 1916-1917, kun varauduttuun saksalaisten hyökkäykseen sisämaan kautta Pietariin. Vallihautojen
rakentamista varten venäläiset palkkasivat lähialueilta 3 000
työmiestä. Vallitukset on kunnostettu alkuperäiseen asuunsa.
Kohteessa on opastus. Ei kulttuurikävelykartassa.

4.
Kirkko ja vanha hautausmaa
Saarijärvi kuului 1560-luvulta lähtien Rautalammin hallintopitäjään, vuodesta se oli osa 1593 Laukaan kirkkopitäjää.
Seurakunta perustettiin vuonna 1628 Palavasalmi - nimisenä
kappeliseurakuntana, se itsenäistyi vuonna 1639. Saarijärvinimen se sai 1690. Ensimmäinen kirkko rakennettiin mahdollisesti jo vuonna 1593, kappeliseurakunnan perustamisen
yhteydessä rakennettiin uusi kirkko vuonna 1628, kolmas
kirkko valmistui 1694. Saarijärven nykyisen kirkon rakensi
kirkonrakentaja Jaakko Heikinpoika Kuorikoski (1846-1849).
Kirkon suunnitteli C.L. Engelin johtaman intendenttikonttorin arkkitehti A.F. Granstedt. Tasavartinen sisäviis-teinen ristikirkko on klassismin aiheiden värittämää myöhäistä empiretyyliä. Kellotapuli valmistui vuonna 1865 Jaakon pojan, Heikki
Kuorikosken toimesta. Alttaritaulun on maalannut Alexandra
Frosterus-Såltin (1911). Kirkossa on myös Johan Backmanin
(1709-1765) maalaamat vanhat kirkkotaulut ja kaksi Hannes
Autereen veistosta. Kirkon välittömässä läheisyydessä on
seurakuntatalo toimitiloineen ja virastoineen (1968, laajennus 1986) ja Mansikkaniemen pappila (1907).

1.

Tarvaalan pappila ( K.W.Reinius, Olavi Kivimaa)
Paavontien alkupäässä sijaitseva Tarvaalan pappila perustettiin Saarijärven seurakunnan kappalaisen virkataloksi vuonna
1689. Sen rakennuttamisesta vastasi kappalainen Henrik Silander. Isonvihan aikana 1714 Tarvaalan polttivat venäläiset
joukot, mutta se rakennettiin uudelleen 1740-luvulla. Suomen
sodan aikana 1809 se joutui jälleen ryöstelyn ja ilkivallan
kohteeksi. Lääninarkkitehti K.V. Reinius suunnitteli Tarvaalaan
1800-luvun lopulla uuden pappilarakennuksen kertaustyylien
mukaisesti. Alkuperäinen julkisivukoristelu poistettiin, kun
rakennus muutettiin kirkkoherran virkataloksi arkkitehti Olavi
Kivimaan suunnitelmien mukaan vuonna 1948.
2.

Mathias Caloniuksen muistomerkki
( Hannes Autere )
Saarijärven kirkkoherran poika, Mathias Calonius nuorempi,
syntyi Tarvaalan pappilassa vuonna 1738. Calonius toimi lakitiedon professorina ja Suomen ensimmäisenä prokuraattorina
eli ylimpänä lain valvojana Venäjän hallituskonseiljissa. Calonius oli mukana valmistelemassa Suomen suurruhtinaskunnan
lainsäädäntöä ja hänet nimitettiin valtioneuvokseksi vuonna
1816. Tarvaalan pappilan pihassa sijaitsevan muistomerkin
teki kuvanveistäjä Hannes Autere vuonna 1937 Caloniuksen
syntymän 200-vuotisjuhlan kunniaksi.

Saarijärven kirkon ja tapulin ympärillä on Saarijärven vanha
hautausmaa. Vanhin osa kirkkomaasta on ollut käytössä
1620-luvulta 1860-luvulle saakka, jolloin perustettiin Läntinen hautausmaa. Vasta 1920-luvulla ryhdyttiin hautaamaan
alueelle uudelleen. Saarijärven aiempien kirkkojen muistokivi
on pystytetty vuonna 1977 Saarijärven seurakunnan ensimmäisen (1628) kirkon paikalle. Salmilaisten muistomerkki
“Ristin kokoava voima”on taiteilija Tauno Gröndahlin teos
(1968). Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkin pystytti
Saarijärven Karjalaisseura 1954. Vapaussodassa vuonna
1918 kaatuneiden muistomerkki on vuodelta 1919. Hautausmaa-alueella on useita kauniita hautamuistomerkkejä, mm.
taiteilija Autereen haudalla. Hannes Autere (1888-1967) oli
saarijärveläinen kuvanveistäjä, joka asui Pajupurolla.

3.
Palavasalmi- kauppiaita ja käsityöläisiä
Saarijärven kirkko perustettiin 1620-luvulla vesistöreittien
risteyskohtaan, jota halkoi itä-länsisuunnassa kulkeva kauppa- ja postitie. Maakaupan vapauduttua vuonna 1859 muutti
kirkon läheisyyteen kauppiaita ja käsityöläisiä. Palavasalmen
alue aina Tarvaalasta Ilolantielle on valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta.
August Väätäinen aloitti kaupanpidon Sillankorvassa, pienessä hirsirakennuksessa Palavasalmen rannalla vuonna
1886. Paavo Sieväsen sekatavarakaupan myötä Sillankorva
nimettiin Sieväsenkulmaksi 1930-luvulla, jolloin se sai funktionalismiin viittaavan ulkoasunsa. Sieväsenkulmassa on yhä
edelleen kauppatoimintaa. Sillan toiselle puolella toimi 1860luvulta lähtien nahkuri Erik Sillmanin verstas ja asunto, lisäksi
rannassa oli varasto- ja värjausrakennuksia. Saarijärven kansakoulun tyttöjen opetus alkoi Sillmanilta vuokratuissa tiloissa
1869, alakoulu toimi rakennuksessa 1922-29. Nahkurin leski
Sofia Sillman lahjoitti rakennuksen kunnalle, jonka jälkeen
Maanviljelysseuran rakennusmestari Jalmari Kuronen suunnitteli sen peruskorjauksen vuonna 1930. Rakennuksessa
avattiin kunnantoimisto ja sen nimeksi tuli Kunnantupa. Nykyisin siinä toimii Saarijärven käsityökeskus Taito Aivia. Samalla
piha-aukiolla sijaitsee myös toinen näyttävä vanha pihapiiriSofiakoti. Sen rakennutti kauppias Heikki Hongell 1860luvulla kauppakartanoksi. Hongellin vararikon jälkeen kauppakartanon hankki nahkuri Sillmanin leski, joka lahjoitti sen
yhdessä Kunnantuvan kanssa kunnalle. Hänen toiveenaan oli
saada lahjoituksellaan perustetuksi ensimmäinen lastenkoti
paikkakunnalle. Näin tapahtui ja rakennusta ryhdyttiin nimittämään Sillmanin lesken myötä Sofiakodiksi. Sofiakodissa toimi lastenkoti 1919-1954, jonka jälkeen siinä oli mm. kirjasto
ja Paavon museo. Nykyisin Sofiakodissa toimii vanhantavaranliike Kaiho sekä tunnelmallinen hotelli Kaiho. Paavontien toisella puolella sijaitsee Kurosen suunnittelema asuinrakennus
Kotitupa vuodelta 1935.

Paavon patsas ( Heikki Varja)
J. L. Runebergin runo Saarijärven Paavosta teki Saarijärven
tunnetuksi Suomessa. Johan Ludvig Runeberg (1804-1877)
saapui Saarijärvelle 19 vuotiaana, Turun yliopiston opiskelijana otettuaan vastaan kotiopettajan paikan Kalmarissa kruununvouti Daniel Filip Danielsonin ja Kolkanlahdessa kapteeni
Erik Gustaf af Enehjelmin perheistä. Runeberg vietti täällä
vuodet 1823-25. Saarijärvellä vietetty aika heijaistui hänen
myöhempään kirjalliseen tuotantoonsa. Saarijärven Paavo on
ehkä tunnetuin Runebergin runo, mutta Saarijärven maisemat
ja paikat sekä talonpoikien hiljainen vakavuus nousevat esiin
myös muussakin Runebergin tuotannossa. Hirvenhiihtäjiä kirjoittaessaan Runeberg kertoi muistelleensa vuosiaan Saarijärvellä. Paavon patsaan yhdeksästä ehdotuksista valittiin
toteutettavaksi eniten runebergiläistä henkeä osoittava, kuvanveistäjä Heikki Varjan (1918-1986) ekspressiivinen teos.
Patsaan paljasti presidentti Urho Kekkonen 1961 Saarijärven
maatalousnäyttelyssä. Patsaalla julkistetaan vuosittain Saarijärven Paavo- arvonimen saaja.
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Taiteilija Hannes Autereen hauta ( Hannes Autere )
Kansanelämän kuvaajana tunnettu saarijärveläinen kuvanveistäjä Hannes Autere (1888-1967) syntyi Pajupuron kylässä
10.10. 1888. Autere opiskeli Helsingissä Ateneumin taideteollisuuskoulussa ja toimi Gunnar Finnen ateljeeapulaisena.
Aluksi Autere teki maalauksia ja pieniä, humoristisia tinaveistoksia pullukoista talonpojista. Palattuaan Saarijärvelle vuonna 1919, hän rakensi Puromäelle talon ja ateljeen. Samalla
Autere vaihtoi piirustusvälineensä ja tinavalunsa talttaan ja
puuhun. Hannes Autereesta muotoutui jo 1920-luvun aikana

7. Paavontien ja Sivulantien risteys
Kauppa- ja asutuskeskittymäksi muotoutui 1920-1950 -luvuilla Paavontien ja Sivulantien risteys. Tuolloin rakennettiin
mm. Varvikon eli Törmäsen, Kristianssonin ja Vallivaaran
talot, joissa kaikissa toimi kauppa tai leipomo. Alue muodostui yksi- tai kaksikerroksisista puutaloista. Tänne tehtiin
myös Leuhunkosken mylly, myös Osuuskauppa Paavonseutu
löysi paikkansa täältä jo 1950-luvulla.

taitava ja maailmallakin tunnettu kuvanveistäjä. Hänet tunnettiin
suomalaista maalaiskansanelämää kuvaavien humorististen,
tarinoita kertovien puuveistosten ja reliefien tekijänä. Myöhemmin Autereen tuotantoon kuuluivat myös uskonnollisaiheiset
puuveistokset, joita hän toteutti mm. seitsemään kirkkoon. Autereella on suuri merkitys seuraaville taiteilijasukupolville, sillä
monet heistä tulivat Autereen oppiin. Samalla hän muutti taiteilijakuvaa metropoleja kiertävistä maailmankansalaisista luonnon
keskeltä voimansa saaviin maalaistaiteilijoihin. Hannes Autere
kuoli 27.7.1967. Haudalle on pystytetty Autereen itsensä tekemä
patsas vuodelta 1939.

8. Nuorisotalo Marttala
Nykyinen nuorisotalo Marttala perustettiin vuonna 1938 Lotta Svärd –järjestön Saarijärven paikallisosaston ylläpitämäksi kahvilaksi. Kahvilan kalusteet olivat Hannes Autereen
suunnittelemat. Kahvila lahjoitettiin sodan jälkeen vuonna
1944Saarijärven Marttojen toiminnan keskukseksi, kun
lotta-järjestö lakkautettiin. Rakennuksen ulkoasu muuttui
huomattavasti 1960-luvun peruskorjauksen myötä. Nuorisotilaksi rakennus muutettiin 1970-luvulla.

Kotiseudun henki / sankarihautausmaa (Hannes Autere)
Sankarihautausmaan alue muodostui vuodesta 1940 lähtien.
Sankarihauta-alueen patsas ja sen 268 kiviristiä olivat kuvanveistäjä Hannes Autereen ensimmäinen monumentaalityö ja
se valmistui vuonna 1953. Graniittinen sankaripatsas kuvaa
eteerisen herkkää naishahmoa, joka kohottaa kätensä sankarihautojen suuntaan. Autere toteutti sankaripatsaat mm. Sonkajärvelle (1957) ja Sukevaan (1961).

9.

Läntinen hautausmaa
Nykyisen keskustan tuntumassa, Paavontien varressa sijaitsee Läntinen hautausmaa, jonka maat ostettiin Ilolan ja
Mannilan maista vuonna 1866. 1920-luvun jälkeen sallittiin hautaaminen uudelleen myös vanhalle hautausmaalle.
Surumarssi (Kain Tapper)
Tapperien sukuhaudalla Läntisellä hautausmaalla on Kain
Tapperin (1930-2004) teos Surumarssi. Alkujaan sankarihautapatsaaksi ajateltu Viitasaaren mustasta graniitista
valmistettu veistos pystytettiin sukuhaudalle vuonna 1986.
Suomen kuvanveistotaiteen ensimmäisinä täysin abstraktina teoksena pidetyn Surumarssi-veistoksen ensiesityksen
myötä vuonna 1962 alkoi Suomen taidemaailmaa ravisuttanut ns. Kantosota, jossa arvostelijat hyökkäsivät abstraktia
taidetta vastaan. Tapperin teosta pidettiin metsästä kannetulta kannolta eikä taiteena. Tapperin myötä abstrakti veistotaide vakiinnutti paikkansa Suomen taidekentässä 1960luvun aikana ja Tapperista itsestään tuli käsite. Keskeiseksi
veistosten materiaaliksi nousi puu ja graniitti. Puinen alkuperäisteos on Keski-Suomen museossa ja myös Saarijärven
museolla on taiteilijan lahjoittama toisinto Surumarssista.
Tapperin julkisia veistoksia on Keski-Suomessa useita. Niistä viisi sijaitsee Saarijärvellä.

Sankarihautausmaa kirkkomaisemassa (JM)

5.
Saarijärven urheilukenttä
Kirkkoa vastapäätä sijaitsevalla Saarijärven Pullistuksen urheilukentällä juhannuskisat elivät 1960-luvulla suuruutensa aikaa.
Tuolloin niin kentällä kuin katsomossakin nähtiin kansallisia
ja kansainvälisiä nimiä. Juhannussunnuntaina 1968 Saarijärven urheilukentällä tapahtui, kun Janis Lusis heitti kentällä
uuden maailmanennätyksen 91,98. Tunnelman moniin juhannuskisoihin teki Tapperin perheen ystävä, kuuluttaja Paavo
Noponen. Hänen käsialaansa on jenkka “Muistattekos Saarijärven kisajuhannusta”.
6.
Ilolantien vanha kauppakortteli

Kävelyreitti Ilolantien puutalojen keskellä antaa vielä muistumia
menneestä kirkonkylän tunnelmasta. Ensimmäisen liikerakennuksen kadulle rakensi jo 1860-luvulla C.D.Mahlberg. 1900luvun alussa voitiin siellä asioida apteekissa, Säästöpankissa,
Mahlbergin ja Wahlmannin sekatavarakaupoissa, Osuuskaupassa, kahvila-leipomossa tai monissa käsityöläisverstaissa.Saarijärven Säästöpankin ensimmäisen liiketalon Säästölän suunnitteli
arkkitehti Yrjö Blomqvist ja se valmistui vuonna 1909 kirvesmies
Matti Tapperin johdolla. Säästölän jugend-tyylinen arkkitehtuuri
kertoo vuosisadan alun rakennustaiteellisista ihanteista, jotka
myöhemmin väistyivät. Pankkitoiminnan lisäksi Säästölässä
pidettiin kunnankokouksia ja jopa jumalanpalveluksiakin192030-luvuilla. Venäläiset sotilaat, jotka tulivat vallitustöihin Saarijärvelle, asuivat myös Säästölässä vuonna 1916. Myöhemmin
rakennus on toiminut kaupungin tiloina. Seurahuone valmistui
alkujaan nahkuri Gabriel Hytösen työmiesten asuinrakennukseksi 1900-luvun alussa. Hirsistä asuinrakennusta kutsuttiin
muistitiedon mukaan Lusikkalinnaksi työmiesten suurperheiden
myötä. Väinö Hytönen muutti rakennuksen 1930-luvulla hotelliravintolaksi. Tuolloin rakennus sai uuden nimen sekä toisen
asuinkerroksen ja modernin, funktionalistisen ulkoasunsa houkuttelemaan matkailijoita. Saarijärven osuuskauppa tiloissa
hotelli-ravintolaa vuosina 1841-1965.

10. Vanha Kansakoulu ja Päiväkummun päiväkoti
Poikkeamalla Paavontieltä vasemmalle Läntisen hautausmaan jälkeen, kävelytietä tai Einarintietä pitkin, pääsee
tutustumaan Saarijärven ensimmäisiin koulurakennuksiin.
Kirkonkylän kansakoulu aloitti toimintansa vuonna 1869,
aluksi vuokratiloissa. Oma koulurakennus valmistui Tarvaalan maanviljelyskoulun O.W. Wadenstjärnan suunnitelmilla Mansikkaniemen lukkarilan puustellin maille 1883.
Koulurakennuksessa oli poikien ja tyttöjen puolen lisäksi
pitäjäntupa vuoteen 1907 saakka. Kirkonkylän alakoulun
suunnitteli Keski-Suomen Maanviljelysseuran rakennusmestari Jalmari Kuronen vuonna 1929 klassistiseen tyyliin. Koulut toimivat vuoteen 1973 asti, nykyisin rakennukset toimivat
Päiväkummun päiväkodin ja kansalaisopiston tiloina. Kohde
on maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö.
11 Saarijärven työväentalo
Kirkonkylän työväenyhdistys perustettiin vuonna 1904. Yh-

distys rakensi vuonna 1908 vuokratontille juhlahuoneen,
jota sittemmin laajennettiin. Vapaussodan aikana raken-

nus pakkolunastettiin suojeluskunnalle ja se toimi vuonna
1918 vankilana punaisille. Uusi työväentalo rakennettiin
1920-luvun lopulla. Rakennusaineiksi ostettiin vanha riihi
Abraham Piesaselta. Työväentalo paloi pahoin 1975. Talkootyöllä saatiin työväentalo entiseen asuunsa ja tiloissa
on yhä näyttämö- ja seuratoimintaa. Oikeistoväki kutsui
työväentaloa Moskovaksi.
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12 Modernin ajan keskusta
Saarijärven nykyinen liikekeskusta alkoi muotoutumaan sotien jälkeisenä aikana. Kaavoitus alkoi koskemaan myös
kirkonkyliä ja liikennemäärien kasvu asetti uudenlaisia
haasteita suunnittelulle. Kaupan ja liikerakentamisen keskus
siirtyi Paavontieltä nykyiselle paikalleen Kauppakadulle, jonne
nousi 1960-luvulta lähtien matalia ja tasakattoisia liikerakennuksia, jotka toteutettiin pääasiassa elementtirakentamisen
keinoin. 1970-1980-lukujen aikana rakennettiin kerrostaloja
sekä julkisia rakennuksia, kuten kunnantalo, koulukeskus,
posti ja linja-autoasema.

liseen sivistyselämään. Heralan talonpoikaistyylinen asuinrakennus valmistui vuonna 1870 ja rakennettiin karoliinisen pohjakaavan mukaan viisihuoneiseksi. Pihapiiri on
aikojen saatossa muuttunut, nykyään taloa ympäröi kaunis
puutarha. Heralan suvun tilaa hoiti vuodesta 1918 lähtien
naisväki, ensin Juho Heralan leski ja tämän jälkeen heidän
kolme tytärtään. Taidemaalari Aune Herala (1917 - 1983)
maalasi koko elämänsä ajan aiheita kotiseudultaan Heralan
päärakennukseen teettämässään ateljeessa. Viimeisen sisaren, Beda Heralan kuoltua, tila säätiöitiin vuonna 1985.
Nykyisin Herala toimii säätiön ylläpitämänä taidekotina,
jossa näytteillä on Aune Heralan ja muiden saarijärveläisten
taiteilijoiden töitä. Laajaan kokoelmaan kuuluu mm. Hannes
Autereen veistoksia ja Väinö Rusasen maalauksia. Näyttelyyn ja taitelijakotiin pääsee tutustumaan tilauksesta.

13. Alkuvoimaa ( Kari Juva )
Paavon aukiolla Kauppakadulla sijaitsee taiteilija Kari Juvan
tekemä pronssinen Alkuvoima-veistos vuodelta 1990. Teos
tilattiin nimenomaisesti tälle paikalle. Veistoksen tarkoituksena on korostaa ja osoittaa nykykeskustan ydintä ja sen sydäntä. Juvan figuratiivisen veistoshahmon takana oleva teksti:
Usko Paavo, kaikki tulee Jumalalta, viittaa Saarijärven Paavon
voimanlähteeseen, sen alkuvoimaan. Paikallisten keskuudessa patsas on nimetty uudelleen Alkovoimaksi, patsaan sijaitessa Alkon edessä.

18. Tsasouna
Saarijärven ortodoksisen seurakunnan tsasouna valmistui 1989 lähelle Saarijärven museota. Tsasouna on hirsirakenteinen, lautakattoinen ja kahdella pienellä sipulikupolilla
koristettu rukoushuone rauhallisessa kangasmetsässä.
19.

Saarijärven museo
Vierailuun Saarijärven museossa kannattaa varata reilusti
aikaa, sillä se tarjoaa monenlaista nähtävää. Museo perustettiin vuonna 1986 hoitamaan kaupungin museo- ja näyttelytoimintaa. Mannilan Taidesäätiön perustamisen myötä
ryhdyttiin myös tallentamaan alueen taidetta. Museorakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Niemioja & Uusitalo
ja se valmistui 1989. Rakennuksessa toimii museon taideja kulttuurihistorialliset osastot. Molemmilla osastoilla on
ympäri vuoden näyttelytoimintaa, siellä järjestetään myös
monenlaisia tapahtumia. Museon pihapiirissä on testamenttilahjoituksena saatu Toivi Järvisen talo sekä talonpikaista
asumista esittelevä Koskelinin talo piharakennuksineen.
Toivi Järvisen alkuperäisessä asussaan säilytetty koti esittelee 1960-1970-luvun asumista. Talon suunnitteli arkkitehti
Laila Niemioja ja se valmistui 1961. Museon pihapiirissä on
kannattaa tutustua Saarijärven Luonnonystävien hoitamaan
perinnemaisemaan, jota kesäisin laiduntavat lampaat. Koskelinin talon edessä on puutarhaharrastajia kiinnostava,
vanhoista saarijärveläisistä kasvikannoista koottu perinnekasvitarha. Saarijärven museon veistospuistossa on töitä
Frans Toikkaselta, Kain Tapperilta, Hannes Autereelta, Arvo
Siikamäeltä ja Harald Karsténilta. Veistospuiston anti kiinnostaa erityisesti modernin taiteen ystäviä- Museon pihaalueeseen voi tutustua kaikkina aikoina.

14. Kaupungintalo
Saarijärven kaupungintalo on näkyvin osa julkisten palveluiden korttelia, sen ensimmäinen osa valmistui vuonna 1977.
Kaupungintalon aulassa on näyttelytila, jossa esillä on vaihtuvia näyttelyitä. Toiseen kerrokseen on koottu saarijärveläisten
taiteilijoiden teoksista pysyvä näyttely. Näyttelyihin voi tutustua virastotalon aukioloaikoina. Kaupungintalon ympäristössä
on useita julkisia teoksia. Ankara laulu / Sanan säilät (1993)
on Tarmo Mannin kaupungille lahjoittama veistos, jonka hän
sai 70-vuotislahjaksi taiteilija Pertti Räsäseltä. Veistos sijaitsee kaupungintalon pihassa. Alkava on keuruulaisen kuvanveistäjä Timo Hannusen teos (2003). Se sijaitsee Kaupungintalon sisäpihalla.
15. Koulukeskus ja julkiset teokset
Heralan maille valmistui yhteiskoulu vuonna 1958 arkkitehti
Toivo Löyskän suunnitelmien mukaan. Kansalaiskoulu liittyi
kokonaisuuteen vuonna 1967 ja kansakoulu- ja kirjastorakennus valmistuivat 1973. Saarijärven kirjasto on Keski-Suomen
vanhin, se aloitti toimintansa 1857. Myöhemmin niiden yhteyteen rakennettiin uimahalli. Karahka (2003) on taiteilija Timo
Hanusen punagraniittinen teos Saarijärven lukion pihamaalla. Arvo Sii-kamäen Huuto vedestä-teos sijaitsee lukion puistossa. Se on sijoitettu vesialtaan keskelle. Teos paljastettiin
kaupungintalon vihkiäisissä 1978.
16. Vuoden 1918 muistomerkki ( Taito Huisman )
Vuoden 1918 muistomerkki sijaitsee Kaupungintalon ja valtatie 13 väliin jäävässä puistikossa. Muistomerkki muuramelaisen Taito Huismanin suunnittelema ja valmistettu punaisesta graniitista 1985. Patsasta kutsutaan myös Punaisten
muistomerkiksi.
Rautatie Äänekoskelta Saarijärvelle oli valmis vuonna 1954.
Rautatierakennukset tehtiin Ratahallinnon tyyppipiirustuksien mukaan, joiden suunnittelijana oli J.V. Ungern. Pian radan
valmistumisen jäleen ryhdyttiin parantamaan myös tieyhteyksiä, valtatie 13 valmistui vuonna 1961. Molempien liikennehankkeiden toteuttamiseen saatiin työllisyysvaroja ajanjakson suuren työttömyyden helpottamiseksi.

Toivi Järvisen taidekoti Saarijärven museolla (AN)
20. Saarijärven paloasema
Paloaseman rakennus huoltamomyymälöineen valmistui
vuonna 1952 Esson rakennuttamana. Viereisellä tontilla sijaitsi tuolloin vielä meijeri, toisella puolella Onnelan tila. Samaan funktionalismin jälkikaikuja heijastelevia, pyöristetyillä
kulmilla varustettuja kivirakenteisia huoltoasemarakennuksia valmistui myös muualle maakuntaamme.

.17 Herala
Vuonna 1730 perustettu Herala oli Saarijärven mahtitiloja,
jossa pidettiin aikanaan kirkonkylän kestikievaria ja järjestettiin käräjäistuntoja. Herala tunnettiin myös edistyksellisenä ja
tuottavana maatilana, jonka isäntäväki osallistui myös paikal-
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Tarvaalan viljelymaisemaa (MK)

Maisema-arkkitehti Mervi Koskinen

Tarvaala

Summassaaren hiekkarannat ja peuranmetsästykseen
sopiva harjuselänne houkuttelivat sinne jo kivikauden
ihmisiä. Alueelta onkin löydetty merkittävä määrä esihistoriallisen ajan muinaisjäännöksiä- Saaren itärannalla toimii nykyisin kivikaudesta kertova elävä museo,
Kivikauden kylä ja saaressa on myös Summassaaren
kylpylä. Tarvaala on Saarijärven matkailun kehittämisaluetta ja jatkuvasti kasvava kylä hyvien kulkuyhteyksien
varrella.
Tarvaala tunnettiin jo eräkaudella hämäläisissä asiakirjoissa Lumpelon erämaana. Vuonna 1564 Lauri Laurinpoika Tarvainen asettui asumaan tälle erämaa-alueelle
ja perusti Tarvaalan. Savolaissyntyisen Lauri Laurinpoika Tarvaisen ( Tarvahainen ) uudistalo Tarvaala synty viimeistään vuonna 1564. Tarvaisten suku pysyi tiloillaan
1680-1690-luvuille saakka. Vuonna 1691 Tarvaalan
maista erotettiin kappalaisen virkatalo eli Tarvaalan
pappila. Kantatilasta tehtiin Rautalammin komppanian
luutnantin virkatalo.

Tarvaala oli sotilasvirkatalona aina 1800-luvulle asti,
jolloin sinne päätettiin sijoittaa Vaasan läänin suomenkielinen maanviljelyskoulu. Koulu rakennettiin lähelle
Majakoskea, noin 600 metrin päähän vanhan sotilasvirkatalon pihapiiristä. Koulu aloitti toimintansa vuonna
1867. Tarvaalan maatalousoppilaitoksen aluetta on
rakennettu monessa vaiheessa koulun toimintavaiheiden mukaan. Alkuperäinen neliömäinen pihaalue on
kuitenkin edelleen havaittavissa. Nykyisin 1860-luvulla
rakennetuista maatalousoppilaitoksen vanhoista rakennuksista ovat jäljellä vain viljamakasiini ja rehtorin
asuinrakennus. Rehtorin rakennus toimi yksinomaan
koulun rehtorin perheen asuinrakennuksena aina 1930luvulle asti. Sen jälkeen rakennuksessa on toiminut
mm, vuoteen 1963 saakka Tarvaalan posti. Sota-aikana rakennus oli osittain tapaturmatoimistona ja vuonna
1945 sotasairaalana. Viljamakasiini toimii nykyisin museona. Pihaan on rakennettu 1920-1930 -luvulla kaksikerroksinen koulurakennus ja asuntolarakennus sekä
1960-luvulla uusi punatiilinen päärakennus ja asuntolarakennuksia. Oppilaitoksen alue on nykyisin valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
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Tarvaalan kylä alkoi kasvaa nykyiselle paikalleen Majakosken myllyn ja maatalousoppilaitoksen ympäristöön
maanviljelyskoulun perustamisen jälkeen. Sitä ennen
suurin osa nykyisen kylän alueesta oli asumatonta aluetta. Ensimmäiset pellot olivat harjukannaksella, kantatilan lähellä. Tarvaala on muodoltaan melko tyypillinen
löyhästi tienvarteen muodostunut viljelykylä. 1800luvulla kylä kasvoi Kallinkosken pohjoispuolelle Summasjärven tasaisille rannoille ja länteen Kallinjärven
ympärille. Pappilalla ja luutnantin puustellilla oli joitakin
torppia Voudinniemen kupeessa jo 1700-luvun lopulla.
Suuremmissa määrin torppia perustettiin vasta 1800luvun lopulla, ne sijoittuivat pääosin Leuhunkosken vesireitin varteen.
Suurin osa Tarvaalan nykyisestä rakennuskannasta ja
pelloistakin on syntynyt vasta 1940-luvulla. Sotien jälkeen raivattiin paljon asutustiloja Summasjärven rannoille ja Satosuon alueelle. Asutustoimintaan otetut
maat olivat lähinnä Tarvaalan maatalousoppilaitoksen maita. Asutuksen sijoittumiseen on vaikuttanut
myös vanha Uuraisten maantie, joka kulkee etelästä
pohjoiseen Tarvaalan läpi. Varsinkin sodan jälkeinen
asutus kasvoi tienvarsikylän muotoon.
Tarvaalan oppilaitoksen sekä Summassaaren muinaismuistoalueen lisäksi erityisen mielenkiintoisia Kulttuuriympäristökohteita Tarvaalassa on Majakosken sillan ympäristö, jossa on mm. perinnemaisemakohde.
Majakoski on Saarijärven reittiin kuuluva koskialue.
Kosken yli ensimmäinen silta rakennettiin jo 1840luvulla.Sittemmin siltaa on uusittu, mutta nähtävissä
on vielä hirsiarkkuja vanhasta sillasta. Koskeen rakennettiin mylly ja vesisaha 1860-luvulla maatalouskoulun tarpeita varten. Mylly purettiin 1919. Leuhunjoen
alapäässä on 1920- luvulla rakennettu voimalaitos.
Majakosken ympäristöön syntyi 1900-luvun alkuvuosina mm. meijeri sekä erilaisia asuinrakennuksia oppilaitoksen työntekijöille. Meijeri on erityisen hieno,
klassistinen kivirakennus, jonka säilymistä tulisi tukea
kaikin tavoin. Meijeriä ei ole inventoitu, eikä myöskään
alueen pientilakantaa, jossa on edustavia esimerkkejä
1900-luvun alun elämästä.

Ajankohtaiseksi tulee pian myös jälleenrakennuskauden
ja modernin ajan inventointityö. Näillä osa-alueilla on
Tarvaalassa monia mielenkiintoisia kohteita. Kaikkiaan
kohteita Tarvaalasta on kartoitettu vain kuusi kappaletta. Maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö
ja henkilö- sekä taidehistoriallisesti mielenkiintoinen
kohde on Tarvaalassa sijaitseva Tapperin veljeksien
kotitila Juhola. Tilan on perustanut 1800-luvun lopulla Juho Mikonpoika, joka oli Tappereiden veljesten
isoisoisä. Pihapiirissä sijaitsevat vuonna 1947 valmistunut asuinrakennus ja useita piharakennuksia.
Lisäksi sivummalla on niin sanottu Hiiskula, joka oli
kuvanveistäjä Kain Tapperin kesäpaikka. Kesäaikaan
kohteeseen saa opastuksia ja siellä on myös aluetta ja
Tappereiden historiaa esittelevä kulttuuripolku. Kohde
on Saarijärven museon hallinnoima. Paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi on arvotettu Tarvaalan ala-aste, Majakosken silta ja EInolan asuinrakennus. Tosin kulttuuriympäristökohteiden määrää kasvattaa mahtava määrä
muinaisjäännöslöytöjä.
Maisemarakenne
Tarvaalan kylän keskus on maiseman solmukohdassa,
jossa pieni Leuhunjoen vesistö laskee koskena Summasjärveen. Vesistöjen yhtymäkohdan tuntumassa on
myös Summassaari, joka on osa pitkää Saarijärven
alueen läpi kulkevaa harjujaksoa. Harjujakso jatkaa
Summassaaresta kulkuaan pohjoiseen. Summasjärven
pohjoisrannalla se muodostaa piikkimäisen Voudinniemen ja muuttuu keskustan kupeessa kapeaksi kannakseksi, joka erottaa Saarijärveä ja Pikku-Lumperoista.

49

Tarvaalan maisemakuva on hyvin selkeä, avoin ja yhtenäinen. Satosuon pika-asutusalueen suunnassa
peltoalue jatkuu pitkälle tasaisena ja hieman yksitoikkoisena. Maatalousoppilaitoksella on ollut ja on yhä
edelleen keskeinen asema Tarvaalan maisemassa.
Maatalousoppilaitoksen päärakennukset ovat maiseman solmukohdassa ja halliten näkymiä moneen suuntaan. Suuri osa Leuhunjoen pohjoispuolen pelloista on
maatalousoppilaitoksen viljelyksessä, mikä osaltaan
takaa viljelyn jatkumista maiseman ydinalueella. Virtasaaren maisemia hoidetaan perinteisesti laiduntamalla. Majakoski kunnostettiin vuonna 1999. Majakosken
ympäristö on solmukohta, joka vaikuttaa maisemakuvaan lähes joka suunnalta. Tarvaalan maisema-alue
mieltyykin alkavaksi vasta Voudinniemen kohdalta.
Luoteessa Tarvaalan peltoja rajaa jyhkeän Kusiaismäen
hahmo. Etelässä maaston korkeuserot tasoittuvat nopeasti. Myös suurimmat rakentamispaineet kohdistuvat Summasjärven pohjoispäähän, jonne on keskittynyt omakotirakentamista ja teollisuusrakennuksia.
Oman maisemakokonaisuutensa muodostaa Kallinjärven ym-päristö, järven ympäri kulkee perinteinen hiekkatie. Järven rannalta toiselle aukeaa pitkiä näkymiä.
Maiseman yleisilme on edelleen perinteinen, suureksi
osaksi vanhan tielinjauksen ansiosta. Voimalaitoksen
miljöö on hieno, Leuhunjoelle aukeaa hienoja näkymiä.
Eniten maiseman monimuotoisuutta on maatalousoppilaitoksen pohjoispuolisilla pelloilla ja Kallinkosken
ympäristössä. Muun muassa puusaarekkeet, avo-ojat
ja perinteiset laitumet elävöittävät maisemaa.

Maisemanhoitosuunnitelma

Maiseman ydinalueet
1. Maatalousoppilaitoksen lähiympäristö ja Summassaaren rantapellot
Tarvaalan maisemakuva on hyvin selkeä ja maiseman tärkein ydinalue on yhtenäinen; Uuraisten maantien varressa, maiseman solmukohdassa Majakosken
ympäristössä. Maatalousoppilaitoksen rakennukset
hallitsevat näkymiä joka suunnasta. Hienointa ja monimuotoisinta maisema on maatalousoppilaitoksen lähiympäristössä Majakosken rannassa. Historiallista kerroksellisuutta alueelle tuovat 1800-luvun maantiesilta
uuden sillan vieressä ja Virtasaaren perinnemaisema,
jota maatalousoppilaitoksen lampaat laiduntavat.
Maatalousoppilaitoksen navetat ja lehmälaitumet muodostavat kauniin kokonaisuuden Majakosken pohjoisrannalla.
Laidunalueita elävöittää vanha puusto. Erityisen hieno
on maatalousoppilaitoksen laitumien vieressä Summassaaren suuntaan kulkeva puukaistale. Sitä on hoidettu maisemallisesti. Vastaavia vanhan puuston saarekkeita on myös maatalousoppilaitoksen pohjoispuolisilla
pelloilla. Pohjoisesta tultaessa maatalousoppilaitoksen
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vanhimmat rakennukset näkyvät maamerkkinä kauas.
Korkeiden puiden sijaan istutuksissa tulisi tällä puolella suosia pensaita ja pieniä puita.
Maatalousoppilaitoksen vanhan koulurakennuksen,
Viispiippusen edessä rinteessä on myös portaat. Tällaiset ”paraatiportaat” olivat aikanaan tyypilliset talon julkisivun puolella. Portaat ovat nykyään jääneet
rinteen kasvillisuuden peittoon, mutta ne voisi hyvin
raivata esiin ja korostaa niitä istutuksilla. Summassaaren rantapelloille tyypillisiä ovat tien suuntaiset
pitkät näkymät ja peltoalueiden yli puuston lomasta
aukeavat järvinäkymät. Ranta on enimmäkseen melko
avointa, mutta varsinkin maatalousoppilaitoksen kohdalla puustoa voisi paikoitellen avata. Nykyisin nuorta
koivikko kasvavan rantakaistaleen kehittäminen joko
kosteikoksi tai rantaniityksi on suositeltavaa. Samalla
näkymät Summasjärvelle aukeaisivat nykyistä paremmin. Rantapeltoja elävöittävät vielä muutamat avo-ojat,
jotka tulisi mahdollisuuksien mukaan vastaijoiselle
Keski-Suomelle tyypillinen. Rakennuskanta on väjästi
tien varressa tai pienten mäkien päällä peltojen keskellä. Rannoilla on paljon lomarakentamista.

Pitkiä tien suuntaisia näkymiä sen sijaan ei ole samalla
tavalla kuin maisema-alueen pohjoisosassa. Tien varret
ovat metsäisempiä ja tiheämmin rakennettuja. Majakosken alueen ongelmakohta on siltojen eteläpuoleinen alue. Vanhan maantiesillan lähiympäristö olisi hyvä
pitää nykyistä avoimempana pensaikkoa raivaamalla.
Silta itsessään on arvokas historiasta kertova kohde,
jota kannattaa korostaa maisemassa. Tien suunnasta
suurta asfaltoitua parkkialuetta voi rajata istuttamalla
puurivistön tien ja parkkipaikan väliin sekä lisätä retkeilykalustoa.
Muut avoimena pidettävät alueet
1. Tarvaalan kylän eteläpää
Maisema-alueen eteläosa on tyypillistä kerralla raivattua pika-asutusaluetta, jonka maisemakuvassa ei ole
pidemmällä aikavälillä syntynyttä vaihtelua. Sellaisena
se tosin edustaa hyvin yhtä maiseman kerrostumaa ja
aikakautta, joka on pohjoiselle Keski-Suomelle tyypillinen. Rakennuskanta on väjästi tien varressa tai pienten
mäkien päällä peltojen keskellä. Rannoilla on paljon loma-asumista. Näkymät Summasjärvelle ovat tyypillisiä.
Pitkiä tien suuntaisia näkymiä sen sijaan ei ole samalla
tavalla kuin maisema-alueen pohjoisosassa. Tien varret
ovat metsäisempiä ja tiheämmin rakennettuja.
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2. Kallinjärven ympäristö
Kallinjärven ympäristö muodostaa maiseman toisen
ydinalueen. Kallinjärven rannat ovat olleet viljelyssä jo
1800-luvulta lähtien. Edelleen Kallinjärven ympäristö
on selkeästi oma alueensa, joka poikkeaa muusta Tarvaalasta niin maisemaltaan kuin tunnelmaltaankin.
Kallinjärveä kiertävän vanhan tien linjausta ei saa muuttaa ja tie olisi myös hyvä pitää hiekkapintaisena. Pellot
ovat Kallinjärven rannan ja järveä kiertävän tien välisellä
alueella. Tyypillisiä ovat järven rannalta toiselle aukeavat pitkät näkymät. Asutus on keskittynyt tien varteen
ja paikoitellen tie kulkee vanhojen pihapiirien läpi. Myös
uudempia omakotitaloja on vanhan joukossa. Monet
vanhimmat rakennukset ovat huonossa kunnossa ja niiden kunnostami-seen kannattaisikin panostaa, kun se
on vielä mahdollista. Rannassa on kauttaaltaan tiheä
lehtipuukaistale, jonka yli kuitenkin näkee tieltä, joka
kulkee rannan tasoa jonkin verran korkeammalla. Jatkossa rantaa kannattaa hoitaa nykyistä avoimempana,
säilyttäen puuryhmiä. Etelässä Kallinjärven ympäristö
liittyy saumattomasti Satosuon pika-asutusalueeseen.
Kallinjärven tien risteys olisi hyvä merkitä istuttamalla
risteykseen yksittäinen maisemapuu tai puuryhmä. Vesistön säännöstely vaikuttaa Kallinjärven maisemaan.

Avattavat näkymät
1. Näkymä Majakosken sillalta maatalous oppilaitokselle
ja Virtasaareen
Majakosken sillalta maatalousoppilaitoksen laitumille
aukeava näkymä on kenties koko Tarvaalan maisemakuvan kannalta leimallisin - ja kaikkien ohikulkijoiden
helposti saavutettavissa. Myös Virtasaaren kauniiseen
perinnemaisemaan aukeaa näkymä sillalta. Majakosken ympäristöä on hoidettu hienosti pitämällä sillan
puoleiset rannat avoimina. Virtasaaren puoleisessa niemenkärjessä on saareke vanhaa monilajista metsää.
Metsäsaareke tulisi tulevaisuudessakin säästää. Lehmälaidun voisi tosin jatkua myös metsälaitumena saarekkeelle.

Avattavat näkymät
1. Näkymät Summasjärvelle maatalousoppilaitoksen
pohjoispuolella
Perustamalla nykyisen nuoren rantakoivikon paikalle
kosteikko tai rantaniitty voitaisiin avata näkymiä Summasjärvelle. Nykyisellään maatalousoppilaitoksen
läheisyydestä ei juuri aukea näkymiä järvelle.
2. Kallinkosken pohjoisranta
Kallinkosken pohjoisrannan puusaarekkeita tulisi
kaventaa siten, että järvelle aukeaisi näkymä myös
Tuumalan itäpuoliselta peltoalueelta.

2. Summasjärven rantanäkymät
Summasjärvelle aukeaa näkymiä tieltä koko Tarvaalan
pituudelta. Erityisen hienoja näkymät ovat maisemaalueen pohjoispäässä ja toisaalta eteläpäässä sotien
jälkeen syntyneellä alueella. Näkymiä hoidetaan raivaamalla ja niittämällä rantoja vuosittain. Puusaarekkeet
säästetään. Maatalousoppilaitoksen kohdalla rantapuustoa voisi hieman avata. Mahdolliset näkymälinjat on
merkitty suunnitelmakarttaan.
3. Näkymät Kallinjärven rannalta toiselle
Pitkät näkymät rannalta toiselle ovat Kallinjärven alueelle
luonteenomaisia. Rannoilla kasvavaa luonteenomaista
puurivistöä ei kuitenkaan ole syytä poistaa. Tie kulkee
maisemassa niin korkealla, että näkymät aukeavat puukaistaleen ylikin.

Majakosken rantaan sijoittuva meijeri on osa katoavaa maaseutuperinnettä (SS)

Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen (POKE)
ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun sijoittuminen
Tarvaalaan antaa mahdollisuuksia kehittää innovatiivisella tavalla alueen kulttuuriympäriustöä. Hyviä
kokemuksia on saatu erilaisista opiskelijaprojekteista, joissa lähialuuet voivat olla esimerkiksi opetuskohteita tai kehittämis- ja kunnostussuunnitelmien
esimerkkialueita. Yhteistyö eri tahojen ja mahdollisesti jopa yrittäjien kanssa voisi olla yksi mahdollisuus
alueen kulttuuriympäristöarvojen säilyttämiseen.
Työvoimapoliitiset koulutukset ja lyhyemmät kurssit
voisivat käyttää aluetta kursseillaan. Osaltaan alueella on manhdollisuus myös näiden lukuisten kohteiden
kautta kehittää maaseutuun liittyvää matkailutoimintaa sekä tuotteistaa kulttuuriympäristöä. Makasiinimuseon toimintaa voitaisiin myös viedä eteenpäin,
sen maa- ja kalatalouteen liittyvät kokoelmat ovat
mielenkiintoiset ja varsin erikoisetkin.

Reuna-alueet
1. Summassaari
Summassaaren osin viljelemättömillä pelloilla ei ole
kovin suurta merkitystä maiseman kokonaiskuvalle. Sen
sijaan Summassaarella on merkitystä matkailukohteena, joka lisää kiinnostusta myös maatalousoppilaitoksen ympäristöön. Summassaaren hyvät luontopolut ovat
myös tärkeää ulkoilumaastoa Tarvaalan asukkaille. Summassaaren sillalta aukeaa hienoja näkymiä Tarvaalan
suuntaan ja Summasjärvelle. Sillan kupeessa kasvaa
myös poikkeuksellisen hieno vanha mänty, jonka kunnon
tarkastaminen ja mahdollisesti tukeminen pitäisi tehdä
mahdollisimman pian.

Osaa Tarvaalan pelloista on viljelty maisemakasveilla. (NÄ)
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Lanneveden Sampolan piha-alue, meneillään rakennuksen kunnostus vuonna 2006. Seuraavana edessä pihan parannus (AN)

Insinööri Anna Naukkarinen

Seurantalojen pihat
Seurantaloja on aktiivisesti kunnostettu viime vuosikymmeninä ja ne ovat saaneet uutta elämää. Hyvin hoidettu
piha on sekä viihtyisä kokoontumispaikka ja kesätapahtumien pitopaikka. Se viestii myös kylän aktiivista
asukkaista. POTKU-hankkeen suunnittelukohteina
Saarijärvellä vuosina 2006-2007 oli kaksi seurantalon
piha-aluetta: Nahjuksen seurantalo Kalmarissa, jonne
pihasuunnitelman laativat insinööriopiskelija Anna
Naukkarinen ja arkkitehtiylioppilas Nina Andersson
sekä Lanneveden Sampola, jonka suunnitelman laati
insinöörityönään Anna Naukkarinen. Suunnitelmiin voi
tutustua osoitteessa: www.ymparisto.fi> Keski-Suomi>
Palvelut ja tuotteet> Julkaisut> Muut julkaisut. Seuraavassa esitellään yleisellä tasolla, miten seurantalon
pihasuunnitelman teko etenee.

Kovimmalla kulutuksella olleet alueet kehittyivät tannernurmeksi tai kuluivat hiekalle ja soralle. Pääosin pihaa
koristettiin vain väliaikaisesti erilaisten tapahtumien
yhteydessä. Tekninen murros 1970-luvulla toi mullistuksen seurantalojen pihalle. Autot olivat yleistyneet ja tarvittiin entistä enemmän paikoitustilaa. Pihoja tasoitettiin
sorakentiksi, jotka myöhemmin päällystettiin asfaltilla.
Pihoihin on saatettu rakentaa uusia harrastusrakenteita,
joiden sijoittumisessa pihapiiriin ei usein ole katsottu
sen vaikutusta pihan kokonaisilmeeseen. Hyvällä suunnittelulla ja rakenteiden hallitulla sijoittamisella saadaan
seurantalojojen pihapiirien arvot säilymään ja luodaan
hyvää ympäristöä, jossa myös kulttuuriympäristön arvot
huomioidaan. Usein piha-alueiden suunnitteluun ryhdytään seurantalon kunnostuksen yhteydessä tai kunnostuksen valmistuttua.

Seurantalon pihan kehittyminen

Seurantalon pihan suunnittelu

Seurantalot pyrittiin rakentamaan luonnonolot huomioiden parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.
Rakennukset sijoitettiin pienilmaston lämpimiin kohtiin suojaan pohjoistuulilta. Suomalaisen seurantalon
pihalle tyypillistä on avoimuus ja istutuksien niukkuus.
Talo sijoitettiin usein pihan perälle ja piha jaettiin kolmeen osaan. Etupiha toimi tilaisuuksien kokoontumispaikkana ja siellä myös otettiin valokuvat. Pihan keskiosassa oli esitysalue, myöhemmin urheilukenttä. Talon
takapihaa käytettiin talouspihana. Ulkorakennukset
sijoitettiin pihan pohjois- tai itäreunoille suojaamaan
pihapiiriä. Piha tehtiin mahdollisimman vähän hoitoa
vaativaksi. Seurantalojen pihojen koristekasvit olivat
vaatimattomia, yleisimmin sinne istutettiin puurivi tai
pensasaita piha-aluetta rajaamaan. Pihaan saatettiin
myös laittaa syreenilehtimaja sekä yksittäisiä pensaita
portaiden viereen sisääntuloa korostamaan. Siellä
missä pihaan perustettiin kukkapenkkejä, hoitonurmia ja puistopolkuja, ovat ne usein hoidon puutteessa
hävinneet. Vanhimmissa seurantaloissa piha-alueelle
sijoitettiin hevospuomit sekä rakennettiin erilaisia
tilaisuuksia varten väliaikaisia rakenteita, kuten juhlaportteja tai lavoja. Aitarakenteilla ympäröitiin tontti, keskisuomalaisissa vanhoissa valokuvissa pihaa ympäröi
usein piste- tai lapeaita, myös kuusiaitoja istutettiin kansakouluista saadun mallin mukaisesti. Kovan kulutuksen ja hevostenlaiduntamisen vaikutuksesta pihoihin
muodostui monimuotoista, mutta vaatimatonta keto- ja
niittykasvillisuutta.

Pihasuunnitelma seurantalon pihalle voidaan laatia
seurassa itse alan ammattilaisten tuella tai palkata
tehtävään suunnittelija. Suunnittelun lähtökohtana ovat
käyttäjien tarpeet sekä pihapiirin historiallinen rakenne.
Hyvässä suunnitelmassa seurantalo ja piha muodostavat
tasapainoisen kokonaisuuden, joka liittää alueen osaksi
kylämaisemaa. Paikallisia piharakentamiseen ja kulttuuriympäristöön liittyviä erityispiirteitä ja perinteitä tulee
pihasuunnittelussa vaalia. Niiden pohjalta luodaan nykyajan vaatimuksiin soveltuvia piharatkaisuja. Myös pihan
hoitotasolle tulisi asettaa tavoitteet jo etukäteen. Pohdittavia kysymyksiä hoitotason määrittämisen yhteydessä
on, kuka pihaa huoltaa ja millaisia välineitä ja koneita
käytetään, millaisiin kustannuksiin vuositasolla on mahdollisuus varautua. Ennen suunnitteluun ryhtymistä selvitetään myös pihan nykytilanne ja sen kunto (esimerkiksi
erilaiset piharakenteet, kuten aidat ja liikuntarakenteet,
puuston kunto, maaperä, aikaisemmat istutukset). Erityistä huomiota kiinnitetään suunnittelun alkuvaiheessa
pihan käytössä esiintyneisiin ongelmakohtiin, joita voivat
olla esimerkiksi hulevedet, pihapinnoitteet tai liittymien
turvallisuus. Mikäli pihaan halutaan tehdä suuria muutoksia, tarvitaan yksityiskohtaiset piirustukset pihan
nykytilanteesta. Seurantalon pihan perinteisen luonteen
huomioimiseksi tulee selvittää pihan ja sen ympäristön
kulttuurihistoriallisia arvoja. Selvitetään onko olemassa
rakentamisen aikaista piha- tai istutussuunnitelmaa
sekä tutustutaan vanhoihin valokuviin kohteesta.
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Kasvillisuus ja istutukset

		

Kasvillisuuden avulla piha liitetään ympäristöönsä, sen
avulla voidaan suojata ja rajata pihaa. Kasvillisuuden
monipuolistaminen lisää myös ekologista kestävyyttä.
Usein seurantalojen piha-alue on avointa ja kuivahkoa
maastoa, jolle on kovan kulutuksen myötä syntynyt matala pienruohovaltainen kasvillisuuspohja. Pihan luontaista kasvillisuutta kannattaa säästää– se helpottaa
alueen hoitoa. Se usein kestää sekä kulutusta että myös
kuivuutta, eikä vaadi lannoitusta. Uusien nurmikenttien
perustaminen lisää vuosittaisia kustannuksia vaatimallaan hoidolla. Maaseudun seurantalon pihalle sopivia
kasvilajeja ovat kotimaiset, kestäväksi havaitut helppohoitoiset lajit. Puilla ja pensasistutuksilla sekä niiden
jäsentelyllä piha-alueella saadaan tehtyä paljon. Ilmettä
ja väriä saadaan valitsemalla kukkivia, marjovia tai vaikkapa syysväriltään kauniita puita ja pensaita. Niiden
valikoinnissa kannattaa huomioida maaperän ja kasvillisuusvyöhykkeiden lisäksi myös niiden muoto sekä
kasvutapa. Usein seurantalojen pihapiireissä nähdään
yksivuotisia kesäkukkaistutuksia, jotka on sijoitettu laatikoihin tai amppeleihin. Yleensä istutukset on sijoitettu
rakennuksen julkisivun edustalle ja pihan päätoimintaalueen yhteyteen (grillikatokset, pergolat, sisääntulo).
Jos päädytään luonteeltaan pysyviin kukkaistutuksiin,
suositaan niissä monivuotisia perennoja tai hyvin siementäviä yksi- tai kaksivuotisia lajeja. Istutukset voisivat
olla esimerkiksi kylän talojen pihapiireistä löytyviä perinteisiä lajeja. Kasvit tai niiden siemenet eivät saa olla
myrkyllisiä. Pihapiirin istutukset kannattaa myös suunnitella kukinnan mukaisesti- keväällä kukkivat sipulikukat
saavat seurakseen esimerkiksi kesä-heinäkuussa kukkivat juhannusruusut, malvat ja päiväkakkarat ja talvea
kohti johdattaavat leimut ja syysasterit. Myös (alkujaan)
luonnonvaraisilla kasveilla voidaan pihapiiriä kaunistaa,
esimerkiksi niittykasvillisuutta lisäämällä (olemasssa
mm. valmiita seoksia) ja sitä hoitamalla.

Pihatie ja pysäköinti

Pihateiden ja pysäköintialueiden kunnostamisessa ja
rakentamisessa on tärkeää huomioida esteettömyys.
Esteettömyyttä voidaan luoda erityisesti jyrkkien pihamuotojen tai pengerrysten välttämisellä sekä lisäämällä
erilaisia liuskoja ja kaiteita. Pihan kulkuväylien tärkeitä
ominaisuuksia ovat riittävä kantavuus, kulutuksen kestävyys, säänkestävyys ja talvikunnossa pidon helppous
sekä pinnoitteen korjattavuus. Huomioitava on myös
mahdollinen raskas liikenne. Tarvittavien autopaikkojen
määrää tulisi arvioida realistisesti yleisimmän käytön
mukaan, suurissa tilaisuuksissa voidaan lisäpysäköintiä osoittaa nurmi-tai muille alueille. Suositeltavia pihan
päällysteitä ovat hiekka ja sora. Nämä ovat hulevesiä
imeyttäviä materiaaleja sekä niille muodostuu tallausta
kestävää tannernurmea. Asfaltointi on usein lyhytikäinen ratkaisu, eikä kuulu perinteisen miljööhön.

Leikkipaikat ja ulkovalaistus

Ohjeita leikkipaikan suunnitteluun antaa Rakennustietosäätiön RT -kortiston RT 89- 10749 Ulkoleikkipaikat.
Ohjeet perustuvat leikkipaikkojen SFS-standardeihin,
joiden lähtökohtana ovat terveyttä, ympäristöä ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Ne koskevat sekä tehdasvalmisteisia että paikalla valmistettuja leikkikenttävälineitä. Standardit ovat koottu Leikkikenttävälineitä
koskevaan Suomen standardisoimisliiton SFS käsikirjaan numero 143.
Valaistuksella lisätään pihan käytettävyyttä ja turvallisuutta. Kulkuväylillä valaisimet pyritään sijoittamaan
siten, ettei katvealueita synny. Pihassa valaisuun riittää usein 2–4 metrin korkuiset valaisimet 8–15 metrin välein. Rakennusten läheisyydessä voidaan käyttää
matalampia pylväsvalaisimia. Lisäksi pihalla valaistaan
pihan käytön kannalta merkittävät alueet, kuten huoltotilat, pysäköintialueet jne. Kohdevalaistuksella voidaan
valaista yksittäisiä kohteita. Valaistusratkaisujen suunnittelu kuuluu sähköalan erikoissuunnittelijalle.

Pihan rakennukset
Pihapiirissä sijaitsevat aidat, portit, kaukalot ja mahdolliset katsomorakenteet tulisi myös sännöllisesti
tarkastaa, puhdistaa ja huoltaa. Korjaukset tulisi heti
kun niihin ilmenee tarvetta. Vanhojen rakennuksien osalta tulisi kunnostukset tehdä alkuperäisiä materiaaleja
ja tyyliä kunnioittaen. Korjaamiseen antavat ohjeita
Suomen Kotiseutuliiton Näin korjaamme seurantalon - opas sekä Museoviraston korjauskortisto (http://
www.nba.fi/fi/korjauskortit). Lisäksi korjausneuvontaa antavat Keski-Suomen museo sekä Keski-Suomen
ympäristökeskus. Muistomerkkien perushoito tulisi
tehdä vuosittain puhdistamalla se kevyesti irtonaisista
aineksista sekä varmistamalla ettei kasvillisuus tai muu
ulkoinen tekijä uhkaa muistomerkkiä ( puiden oksat
ja juuret, korkea kasvillisuus, talvella lumien ajo jne).
Mikäli pihaan tehdään uusia rakennuksia, tulisi ne sovittaa materiaalein ja värein pihan muiden rakennusten
tyyliin ja sopia pihan perinteiseen rakenteeseen (esimerkiksi sijoittelu). Uudisrakennuksiin on haettava rakennuslupa tai toimenpidelupa.

Pihan yleissuunnitelman laatiminen
Pihasta laaditaan yleissuunnitelma mittakaavaan
1:500 tai 1:200. Yleissuunnitelmassa esitellään miten
pihan toiminnot, kalusteet ja varusteet sijoitetaan. Siinä
esitellään pihan maaston muodot ja määritellään pintamateriaalit. Yleissuunnitelmaan kuuluu myös suunnitelmaselostus, jossa esitetään pihan kasvillisuuden
ja materiaalien käyttö ja tärkeimmät hoitotavoitteet
selityksineen. Suunnitelman perusteella voidaan päättää töiden toteutus ja aikataulutus. Yleissuunnitelmaa
voidaan tarkentaa toteutussuunnitelmaksi mittakaavassa 1:200 tai 1:100. Tarvittaessa yksityiskohdista
laaditaan erilliset piirustukset. Vaativissa osissa kannattaa konsultoida ammattilaisia, maanrakennustöiden
ja valaistuksen suunnitteluun tulisi käyttää erikoissuunnittelijoita. Lisäksi voidaan laatia määräluettelo, kustannusarvio, työselitys ja hoitotyöselitys. Laajan suunnitelman toteutus on järkevää jakaa useammalle vuodelle.
Näin säästetään kustannuksissa, eikä kuormiteta mahdollista talkooväkeä liikaa.
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Kunnantuvan kattoa kunnostetaan vuonna 2003 (SS)

Kotikulmat kuntoon
kennetun kulttuuriympäristön kohde on Kunnantupa,
joka kuuluu Saarijärven kirkon valtakunnallisesti arvokkaaseen kulttuurimaisema-alueeseen (Museovirasto,
1993). Päiväkummun päiväkoti ja Vanha Kansakoulu
ovat maakunnallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita. Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat kohteet on merkitty myös maakuntakaavaan. Muut kohteet ovat paikallisesti arvokkaita
rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.

Saarijärven kulttuuriympäristöohjelman yhtenä painopisteenä oli kaupungin omistamien kulttuurihistoriallisten rakennuksien hoitoon keskittyvä osuus, niiden
hoito-ohjelman laatiminen.
Saarijärven kaupungin kulttuurihistoriallisten rakennusten hoito-ohjelmaan tuli tässä vaiheessa mukaan
kymmenen kohdetta. Kohteet valikoituivat ensisijaisesti
sijaintinsa (keskusta-alue) ja eri aikakausien edustavuuden mukaan. Hoito-ohjelman kohteista vanhimmat
ovat valmistuneet 1800-luvun lopulla ja nuorimmat
sotien jälkeen. Ne edustavat monimuolisesti eri aikakausien rakennustekniikkaa sekä tyylisuuntauksia.
Useimmat kohteista edustavat puurakentamista sen
eri muodoissa. Monet näistä kohteista ovat saaneet
ajan mittaan myös uuden käyttötarkoituksen, joka on
aiheuttanut muutoksia vähintäänkin rakennuksen
tilaohjelmassa, mutta usein myös sen ulkoasussa.

Ohessa esiteltävien hoito-ohjelman ensimmäisten
kohteiden lisäksi kaupungin omistuksessa on myös
muita rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaita,
pääosin julkiseen rakentamiseen liittyviä kohteita. Huomattava osa näistä kohteista on koulurakennuksia.
Linnan koulu on maakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö, kun taas paikallisesti arvokkaita
toiminnassa olevia kouluja ovat Kalmarin, Kolkanlahden, Lanneveden, Mahlun ja Tarvaalan koulut sekä
keskustassa sijaitseva koulukeskus. Myös muita julkiseen rakentamiseen tai kunnalliseen palveluntuotantoon liittyviä rakennuksia on nostettu esiin arvokkaana
rakennusperintönä. Kaupungin omistamista kohteista
löytyy myös modernin arkkitehtuurin edustajia, jotka on
rakennettu sotien jälkeisenä aikana. Tällainen kohde on
esimerkiksi paikallisesti arvokkaaksi kohteeksi arvotettu kaupungintalo. Tosin sotien jälkeisen modernin arkkitehtuurin arvottaminen laajemmassa mittakaavassa
on maassamme vasta alkamassa.

Hoito-ohjelmaan mukaan tulivat tässä pilottivaiheessa
seuraavat kiinteistöt: Säästölä, Vanha Kansakoulu,
Päiväkummun päiväkoti, Kunnantupa, Mannilan päiväkoti, Paloasema, sairaalan vanha osa, rautatieasema,
Toivola ja Ranta-Toivola. Hankkeessa huomioitiin myös
Mahlun Maapallopatsaan alue, jonka omistaa Saarijärven kaupunki. Alueesta vastaa pääasiassa Saarijärven
museo. Maapallopatsaan alueelle tehtiin myös laajempi
kunnostussuunnitelma osana hankkeen kulttuurikylätosiota. Hoito-ohjelman on tarkoitus laajentua aikanaan
koskemaan myös muita kaupungin omistamia rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita, edellyttäen että
hoito-ohjelman malli osoittautuu toimivaksi. Ohjelmassa
mukana olevista kohteista rautatieasema-alueen sekä
Toivolan ja Ranta-Toivolan osalta on tehty suunnitelmia
alueiden ottamisesta uuteen käyttötarkoitukseen.

Miksi hoito-ohjelma?
Sarijärven kaupungin kohteiden hoito-ohjelma-ajatus
on varsin kauaskantoinen ja osa kaupungin strategiaa
tulevaisuutta varten. Yhtenä kuntien tehtävänä on
huolehtia rakennusperinnön hoidon paikallisista edellytyksistä ja myös toisaalta säilyttää paikallishistoriaa sen
nykyisille ja tulevillekin asukkaille rakennusperinnön
kautta. Historiallinen kerroksellisuus ja vanhat rakennukset toimivat osaltaan myös vetovoimatekijöinä,

Kaikki hoito-ohjelman kohteet on inventoitu Saarijärven
keskustan rakennusinventoinnissa vuosina 1986-1987
(inventoijina Päivi Andersson ja Eija-Liisa Lahnala). Mu
kana olevista kohteista valtakunnallisesti arvokas ra 55

Vanhan rakennuksen kunnostamiseen pätevät usein
vanhat tavat - korjaa se, mitä täytyy ja uusi se, mikä
on rikki. Kannattaako vanhoja eristeitä poistaa, vai
lisäisikö painuneen purun päälle vain uutta? Auttaisiko
jos vain tilkittäisiin raot seinissä ja laitettaisiin talveksi
liimanauha ikkunaan sekä villasukat jalkaan, sen sijaan
että lisäeristettäisiin ulkoseinät kauttaaltaan? Tämä
“vanhanaikainen” näkökulma auttaa myös kustannuksien hallinnassa- vanhaa arvostettaessa ja sitä
mahdollisuuksien mukaan säilytettäessä, ei myöskään
uusimiseen kulu rahaa kuten “kaikki uusiksi”- mallissa.
Uusiminen usein muuttaa myös rakennuksen ulkoasuasen iän tuomat arvot heikkenevät tai jopa katoavat.

joka parhaimmillaan synnyttää hyvää asuinympäristöä
ja lisää asukkaiden viihtyvyyttä. Osaltaan kulttuuriperinnön säilyttäminen lisää myös asukkaiden kotiseututietoisuutta ja sen arvostusta. Sen kautta on mahdollisuus
saada lisättyä myös vapaaehtois- ja järjestötoiminnan
määrää kulttuuriympäristötyön piirissä sekä aktivoi
asukkaita toimimaan oman ympäristönsä hyväksi. Saarijärven kaupunki toimii hoito-ohjelman myötä hyvänä esimerkkinä, jonka kautta edistetään paikallista ja jopa
alueellista rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön
hoitoa. Sitä kautta voidaan välittää tietoa hyvistä korjaus-,kunnossapito- ja käyttötavoista. Hoito-ohjelman
kautta pyritään myös tehostamaan ja säännöllistämään
hoitoa- varhaisessa vaiheessa havaitut vauriot ja niiden
korjaus säästää suurilta kunnostuksilta sekä “ylikorjaamiselta”. Näin voidaan ennakoida tulevien vuosien
korjauksia ja varautua niihin myös taloudellisesti.

Rakennuksen historiaan tutustuminen auttaa korjauksien suunnittelussa ja korjauksien edetessä myös
monessa ongelmassa. Kun tiedetään milloin rakennus
on tehty, voidaan ennakoida mm. rakenteellisia seikkoja tai käytettyjä materiaaleja. Yhtä tärkeää on selvittä
myöhemmissä muutostöissä, peruskorjauksissa ja laajennuksissa käytetyt materiaalut, esimerkiksi asbestia
on käytetty tiettynä aikakautena niin katoissa, seinissä
kuin putkienkin ympärille. Jos tietoa matriaaleista tai
kunnostusten historiasta ei ole, kannattaa viimeistään
tässä vaiheessa teettää kohteesta kuntotutkimus. Kunnostajan apuna ovat myös erilaiset analyysipalvelut, joita
kannattaa käyttää erityisesti maali- ja rappauspintojen
kunnostusta suunniteltaessa. Talon seinästä varovasti
irroitettu muutaman senttimetrin maalinäyte voidaan
lähettää maalitehtaille analyysiin. Sen myötä saadaan
tietoa aikaisemmista värikoostumuksista ja maalityypeistä. Perinteisten - tai edellisten kaltaisten- materiaalien käyttö korjauksissa poistaa myös materiaalien
yhteensopimattomuudesta aiheutuvat ongelmat.

Hyvin hoidettu kulttuuriympäristö toimii osaltaan myös
kulttuurimatkailun vetovoimatekijänä. Panostus rakennusperinnön hoitoon sekä myös maisemanhoitoon,
toimii osaltaan työllistävänä tekijänä. Käsityövaltaisten
korjaus- ja työtapojen myötä syntyy kysyntää tekijöille,
jotka hallitsevat perinteiset korjaustavat ja materiaalit. Se mahdollistaa paikallisten materiaalien kysynnän
lisääntymisen ja parhaimmillaan synnyttää jopa uusia
yritysideoita kysynnän myötä. Kun rakennusperintöä
hoidetaan säilyttävällä tavalla, korjaustoimenpiteet
tehdään alkuperäisten mukaisilla materiaaleilla. Rakennukset tehtiin aina modernin ajan alkuun saakka
- sisätiloihin asti- pääosin kotimaisista ja paikallisista
materiaaleista. Tämän perinnön jatkaminen on osa kestävää kehitystä, jossa ekologinen jalanjälki jää pieneksi
tuotteiden kuljetuskaaren ollessa lyhyt raaka-aineesta
lopputuotteeksi. Kulttuuriympäristön hoidon tarpeista
pohjautuvat materiaali- ja raaka-ainetoimittajat sekä jatkojalostajat (erikoissahat, hirsien toimittajat/-veistäjät,
muiden perinteisten materiaalien tuottajat) voivat olla
tulevaisuuden yrittäjiä Saarijärvellä.
Hoito-ohjelman kohteiden perustiedot ja ohjelmaan liittuvä kohteiden hoitolomake esitellään seuraavilla sivuilla. Aihetta lähestytään yleisellä tasolla, jolloin hoitoohjelmaan sisältyvää tietoa voivat hyödyntää myös
muut vanhojen rakennuksien omistajat ja kunnostajat.
Hoida vanhaa huolella

Punamultamaalin päälle lateksia ja näin käy. Tärkeää on selvittää
aikaisemmat maalikerrokset ja jatkaa samalla linjalla. (LB)

Vanhat rakennukset ovat säilyneet siksi, että ne on
tehty hyvin. Perinteisen puurakentamisen ominaisuutena oleva muuntautumiskyky auttaa myös kunnostuksissa. Jotta vanha rakennus saisi lisää elinikää, tulee
sen kunnostukset tehdä tarvittavalla huolella ja vanhoja materiaaleja kunnioittaen. Huolella ja hyvin tehdyllä
kunnostuksella säilytetään rakennusta vuorostaan
eteenpäin- seuraavalle sukupolvelle. 1940-1950-lukujen jälleenrakennuskausi jäi viimeiseksi käsityöläismäisen rakentamisen ja paikallisten perusraaka-aineiden
kaudeksi. Sen jälkeisen rakennuskannan hoidossa
kohtaamme rakennus- ja materiaaliteknisesti kokonaan
uudet haasteet, joiden aika on kohta edessämme.

Kaikki tehdyt kunnostukset ja korjaukset kannattaa
dokumentoida hoitokorttiin, huoltokirjaan tai muulla
tavoin, sillä tiedoista voi olla apua seuraaville kunnostajille. Erilaisia suunnittelupalveluita kannattaa käyttää
tarvittaessa, huomioitava on myös erilaiset kunnostuskohteitakin koskevat rakentamismääraykset. Rakennusvalvonnasta saa tietoa suunniteltujen kunnostuksien luvanvaraisuudesta- esimerkiksi rakennuksen värityksen
vaihtaminen vaatii luvan. Kannattaa olla yhteydessä
myös Keski-Suomen museoon, jos kohde on arvotettu.
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Arvioita, selvityksiä ja korjauksia
Rakennuksen kuntoa tutkitaan nykyisin monin eri tavoin ja kunnostuksiin liittyvää sanastoa vilisten. Oheinen
sanasto antaa apua, kun ammattilaisten kanssa keskustellaan rakennuksen kunnostuksesta.
Kuntoarvio on rakennuksen rakenteellisen kunnon
arviointi, joka perustuu silmämääräiseen havainnointiin rakenteita rikkomatta. Kuntoarviolla selvitetään
rakennuksessa olevat viat, vauriot, puutteet ja niiden
korjaustarve. Kuntoarviossa rakennusalan ammattilaiset tekevät arvion rakennuksen tämänhetkisestä
rakennus- ja LVIS-teknisestä kunnosta. Kuntoarvion
perusteella tulevat korjaustoimenpiteet ja niiden laajuus pystytään alustavasti määrittelemään, se auttaa
myös arvioimaan korjaustyöhön tarvittavia resursseja.
Kuntoarviossa tulee olla mukana energiaselvitys ja energiataloudelliset korjaustoimenpiteet mm. julkisivujen,
lattioiden ja yläpohjan korjausesityksien yhteydessä.
Kuntotutkimus on tarkempi tutkimus, jossa perehdytään
rakenteiden kuntoon rakenne- tai materiaalikohtaisella
tasolla. Siinä käytetään usein erilaisia teknisiä apuvälineitä ja analyysejä ongelmakohtien selvittämiseksi. Tutkimuksia voidaan tehdä rakenteita avaten tai niitä jopa
rikkoen, siinä voidaan tarvita myös useiden eri alojen
asiantuntijoiden osaamista rakenteen vaurion selvittämisessä. Tärkeää on selvittää kaikki mahdollisuudet
vaurion syntymiselle, sillä ne eivät ole välttämättä yksiselitteisiä. Kosteus- ja homevaurioiden tutkijalla tulee
olla kokemusta rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta, käsitys rakenteiden erilaisista mahdollisista vauriotavoista, erilaisista korjaustavoista ja –menetelmistä
sekä eri aikakausien rakentamistapojen tuntemus.
Kosteus- ja homevauriokartoitus voidaan tehdä rakennusosien kosteutta mittaamalla rakenteita rikkomatta
tai rakenteiden materiaalinäytteitä ottaen. Kuntotutkimus antaa myös toimenpide-esityksiä vaurioiden korjaamiseksi ja syiden poistamiseksi.
Energiakatselmus on energiakulutukseen ja –säästömahdollisuuksiin keskittyvä selvitys. Energiakatselmus
voi sisältää myös selvityksen veden- ja sähkönkulutuksesta ja niiden säästömahdollisuuksista. Katselmus tehdään usein kuntotutkimuksen yhteydessä. Vastaavia
katselmuksia on myös putkistoille ja sähkölaitteille.
Kuntoarvion ja mahdollisen rakennusteknisen kuntotutkimuksen jälkeen tehtävä kokonaisvaltainen kunnostussuunnitelma ohjaa kohteen kunnostustoimenpiteissä, antaa arvion tarvittavista materiaaleista,
työvoimasta ja kustannuksista. Sen myötä voidaan ennakoida myös mahdolliset kunnostuksessa tarvittavat
rakennus- tai toimenpideluvat. Tällaisia on mm. julkisivun ja kattokaltevuuden muutostyöt sekä lisärakentaminen. Tietoja eri korjaustöiden luvanvaraisuudesta
saa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta.
Huoltokirja
on
kiinteistökohtainen
asiakirjakokonaisuus, eräänlainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje. Huoltokirja sisältää kiinteistön perustietojen
lisäksi kiinteistön ylläpitoon liittyvät ohjeet ja tavoitteet
sekä seurantatietoja. Huoltokirja on on maankäyttö- ja
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rakennuslain 66§ mukaan laadittava kaikista rakennusluvan alaisista uudisrakennus- ja peruskorjaushankkeista. Huoltokirjan käytöstä on tehty RT-kortti. Kaikissa
selvityksissä ja korjausesityksissä tulee huomioida rakennuksen historia, aikaisemmat kunnostukset sekä
kohteen käyttäjät.

Kunnossapidosta restaurointiin
Kunnossapito on kiinteistön ylläpitoon kuuluva toimintaa, jossa kohteen ominaisuudet pysytetään uusimalla
tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että
kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu.
Vuosikorjaus on vuositalousarvioon sisältyvä tavanomainen kiinteistön korjaus.
Korjausrakentamisella tarkoitetaan kaikkea toimintaa,
jolla rakennuksen tai sen osien kuntoa ylläpidetään tai
parannetaan. Korjausrakentamista on esimerkiksi kunnossapito, kunnostus, peruskorjaus, saneeraus, perusparannus ja restaurointi. Korjausrakentamista on myös
uudistustyö, jossa vanhan tilalle rakennetaan nykyaikaisempi rakennelma, kuten myös rakennuksen käyttötarkoituksen tai käyttötavan muuttaminen.
Peruskorjauksella tarkoitetaan kohtalaisen suurena
hankkeena toteutettavaa korjausrakentamista. Peruskorjauksessa voidaan esimerkiksi korjata rakennusta, rakennuksen osia tai taloteknisiä järjestelmiä.
Perusparantaminen on korjausrakentamista, jossa
kohteen laatutaso nostetaan olennaisesti alkuperäistä
paremmaksi. Siinä voidaan esimerkiksi parantaa rakennuksen energiataloutta, liittää rakennus vesi- ja viemäriverkkoon tai varustaa se hissein. Siihen voi sisältyä myös kunnossapidolle tyypillisiä toimenpiteitä.
Konservoinnilla turvataan kohteen säilyminen ja ehkäistään sen jatkovaurioituminen. Konservointi pyrkii
säilyttämään kohteen autenttisuuden. Kohteessa tapahtuneet muutokset saavat jäädä näkyviin, sille tehdyt
toimenpiteet tulee olla tieteellisesti perusteltuja ja tutkittuja eikä sille pääosin tehdä peruuttamattomia toimepiteitä- vaurioituneet osat uusitaan vain jos korjaus ei
ole mahdollista. Tarkoituksena on säilyttää kohde sellaisessa kunnossa, että se voi välittää elämyksen ja sen
historiallisia vaiheita voidaan siitä tutkia ja lukea.
Rekonstruointia on rakennuksen tai rakennuksen
osan rakentaminen uudelleen säilyneiden osien ja /
tai asiakirjojen sekä tehtyjen tieteellisten tutkimuksien
perusteella. Rekonstruointia on käytetty Saarijärvellä
mm. Lumperon I Maailmansodan vallituksissa. Rekonstruoinnissa ei välttämättä voida käyttää kohteen rakentamisessa alkuperäisiä työmenetelmiä, esimerkiksi
esihistorialliselta ajan rekonstruktioissa.
Restaurointi, entistäminen tähtää rakennukseen
sisältyvien antikvaaristen ja arkkitehtonisten arvojen
ylläpitämiseen. Tavoitteena on usein rakennnuksen
oletetun tai tunnetun ulkonäön palauttaminen ns. “vanhaan asuun”.

Koputtele, raaputa ja suunnittele
Rakennusten säilyminen hyväkuntoisena edellyttää
säännöllistä tarkkailua ja kunnossapitoa. Rakennus tulisi tarkastaa vähintään vuosittain, mielellään kaksi kertaa- syksyllä ja keväällä. Rakennusta joudutaan usein
korjaamaan siitä yksinkertaisesta syystä, että huoltotoimia on viivytetty liian kauan tai se on jäänyt tekemättä kokonaan. Tärkeimmät hoitotoimenpiteet ovat suurimmaksi osaksi tavanomaista rakennusten ja alueiden
kunnossapitoa. Tarvittavat korjaustoimenpiteet tulisi
tehdä myös ilman käyttöä olevissa rakennuksissa.
Rakennuksen vaurioiden korjaamisessa on syytä edetä
harkiten ja huolellisesti. Hätiköimättä valittu oikea korjaus säästää sekä rahaa että rakennusta. Huonosti
korjatun vanhan rakennuksen ”jälkipyykki” voi tulla
kalliiksi, kun ensin joudutaan korjaamaan väärin tehdyt
korjaukset ja mahdollisesti niiden aiheuttamat lisävauriot –pahimmassa tapauksessa vanhaan taloon tehty
”peruskorjaus” voi aiheuttaa pari sataa vuotta hyvin
palvelleelle hirsirakennukselle nopean lopun.
Korjaustarpeita tulee esiin jatkuvasti, kun yhden saa
kuntoon niin kaksi seuraavaa on jo odottamassa. Kunnostusta suunniteltaessa tulisikin erottaa välittömässä
korjaustarpeessa olevat vähemmän kiireellisistä.
Muiden edelle meneviä korjauksia ovat aina vuotavat
katot, putkirikot sekä kosteus- ja homevauriot sekä kantavien rakenteiden vakavat vauriot. Perustusten vauriot
vaikuttavat koko runkoon, nopea vaurioihin puuttuminen on tärkeää.

Toisia rakennusosia ja materiaaleja on helppo huoltaa
ja korjata, joidenkin taas on vaikeaa. Mikään ei kuitenkaan ole mahdotonta. Rakennusosien huoltoväli on
eripituinen. Katon, vesikourujen ja syöksytorvien puhdistus tulisi tehdä keväin ja syksyin. Kunnossapitojakso
voi siis olla lyhyt, kunhan huoltotoimet ovat edullisia
ja helppoja toteuttaa. Suuntaa antavia rakennusosan
kunnossapitojaksoja on arviotu Rakennustietosäätiön
ohjekorteissa. Huoltovapaita rakenteita tai materiaaleja
ei ole olemassakaan, mutta toiset materiaalit ja rakennusosat kestävät kauemmin kuin toiset. Rakennuksen
rakenteiden ja materiaalien kunnon tarkkailun lisäksi
myös sähkö-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärijärjestelmät
tarvitsevat omat tarkastuksensa ja huoltonsa. Jokaisessa talossa kannattaa tarkkailla vesimittarin kautta
vedenkulutusta, mutta myös selvittää sen avulla,
vuotaako vesiputkisto tai -laitteisto. Mahdollisten kosteusvaurioiden selvittämiseen tarvitaan yleensä myös
rakenteiden avaamista jo tutkimusvaiheessa. Myös
home-epäilyt kannattaa antaa asiantuntijan tehtäväksitosin vanhoissa taloissa etuna yleensä on se, että luonnonmukaisilla materiaaleilla on taipumus kastumisen
jälkeen myös kuivua- kosteutta itseensä sisään sulkevia materiaaleja tai rakenteita ei niissä alkujaan ole
ollut. Homevaurioiden syy usein onkin myöhemmissä
peruskorjauksissa. Säästäminen väärässä paikassa,
kuten suunnittelukustannuksissa tai materiaaleissa, voi
aiheuttaa jo muutaman vuoden sisällä moninkertaiset
korjauskustannukset -kun korjataan korjauksia.
Sisätilat muutoksissa ja muodissa mukana

Kun rakenteellinen vaurio ensi kertaa havaitaan, kannattaa sitä seurata vähän aikaa -eteneekö se vai onko
se kerralla syntynyt. Vanhat rakennukset elävät ja liikkuvat, natisevat ja pakkasella paukkuvat, nurkissa saattaa
vetää. Maali voi rapista seinistä- mutta sekin voi johtua
pelkästään sopimattomista materiaaleista, jotka ovat
aiheuttaneet pintaan vaurioita- menemättä sen syvemmälle rakennuksiin. Myös perustukset voivat liikkua
roudan myötä, eikä suuremmasta tuhosta ole ihan aina
kyse. Jos vanhassa rakennuksessa on syntynyt viime aikana uusi vaurio, on etsittävä syitä viime aikoina rakennuksen tai sen ympäristön muuttuneista olosuhteista.
Uudet vauriot usein johtuvat uusista syistä.

Sisätilat ovat usein ensimmäisinä muutoksille alttiita,
vain harvassa rakennuksessa ovat säilyneet alkuperäiset sisätilat. Sisätilojen uudistaminen on aina ollut helpompaa kuin ulkotilojen, sisätilat myös kuluvat
nopeammin. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttuminen vaatii joskus jopa suuriakin muutoksia, olipa
se sitten vanhan koulun tai kaupan muuttuminen yksityiskodiksi tai kaupungin palvelujen sijoittuminen vanhaan rakennukseen. Näissä tapauksissa tulisikin kuunnella ensin rakennusta ja miettiä, voiko se vastata sille
suunniteltuihin tarpeisiin ilman laajamittaisia ja kalliita
muutostöitä. Jos se ei onnistu, kannattaa harkita enemminkin kohteen ottamista johonkin muuhun käyttöön.

Ensimmäisenä on kuitenkin löydettävä vaurion syy,
joskus korjaukseksi voi riittää, kun poistaa ongelman
aiheuttajan- kaikkea ei tarvitse laittaa uusiksi. Kun syy
on poistettu tarvittavilla toimenpiteillä, on usein hyvä
jälleen seurata tilanteen kehittymistä ennen merkittävien korjaustoimenpiteiden aloittamista. Ennen korjauksien aloittamista on hyvä tehdä korjaussuunnitelma
sekä selvittää eri vaihtoehdot korjauksille. Suuritöisin ei
välttämättä ole se toimivin vaihtoehto. Korjaa samoilla
materiaaleilla ja rakenteilla, kuin alkuperäinen on tehtyellei ongelma ole johtunut nimenomaan materiaaleista.
Huolehdi siitä, että korjaus on korjattavissa jatkossakin
ja ettei korjauksien yhteydessä vaikeuteta rakenteiden
ja rakennuksen tarkastettavuutta tai huollettavuutta.

Sisätilojen ennallistamista tai restaurointia tehdään
usein vain erilaisissa museokohteissa, mutta useat
vanhan rakennuksen omistajat ovat innostuneita
palauttamaan rakennuksen entisaikojen hengen myös
sisätiloihin. Sisätilat kertovat tapeteillaan, maalin
väreillä tai muilla tavoin eri aikakausien muodeista ja
ihanteista. Myös näitä ajallisia kerroksia purkamalla,
voidaan löytää käyttökelpoisia materiaaleja tai ideoita
kunnostukseen. Muovimaton alta voi paljastua puulattia, maalikerroksien alta voi kuoriutua upea vanerinen
väliovi. Sisätilojen kunnostuksen yhteydessä kannattaakin tarkastella tilojen nykyasua myös säilyttämisen
näkökulmasta- ehjät pinkopahvit voidaan säästää ja
uudistaa ne maalikerroksella, vanhat ovet, lattiat ja
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listoitukset ovat usein käyttökelpoisia tai korjattavissa.
Etuna säilyneissä vanhoissa materiaaleissa on niiden
laatu sekä niille tehdyt pintakäsittelyt. Lattioiden, ovien,
ikkunoiden ja erilaisten paneelien sekä listojen raakaaineena on ollut tiheäsyinen, painava ja vähäoksainen
puuaines, joka on aikanaan tarkkaan valikoitu. Ne tekevät puusta kovaa kulutusta kestävää, harvoin lohkeavaa. Myös niiden paksuus antaa mahdollisuuden hioa
ja maalata lattioita kymmeniä kertoja- ei niitä käytössä
puhki saa kulutettua. Ne voidaan kunnostaa huolellisella
käsityöllä, maalikerroksia poistamalla ja vaurioituneita
kohtia paikkaamalla. Vanhoissa rakennuksissa usein
myös vetää- se pitää villasukat pyörimässä, mutta myös
vaihtaa ilmaa sisätiloissa ja pitää lattiasienen loitolla.
Monesti paras tapa vedon vähentämiseksi on pienet
asiat: ikkunoiden eristäminen talviajaksi liimapaperilla
ja paksuilla verhoilla. Välipohjien eristeiden lisääminen
sekä hirsirakennuksessa hirsien välissä olevan sammaleen tai pellavan lisääminen siltä osin kuin se on painunut tai ajan mittaan tippunut sieltä pois. Eristemateriaalit tulisi olla joko samaa kuin alkuperäinenkin eriste
tai vastaavaa hengittävää materiaalia: pellavarivettä,
kutterinpurua tai paperista valmistettua selluloosaa.

käytössä ja vanhenevat - kohteen omistajan velvollisuutena on huolehtia sen kunnosta, hyvästä hoidosta
ja korjauksista. Niin uusissa kuin vanhoissakin rakennuksissa joudutaan tekemään vuosi- ja peruskorjauksiajo kymmenen vuoden kuluttua uuteenkin rakennukseen
joudutaan jo sijoittamaan rahaa erilaisiin isompiin ja pienempiin kunnostuksiin.
Miten kulttuuriperinnön korjaaminen sitten eroaa
kustannuksiltaan normaalista kunnostuksesta? Rakennusperinnön hoidon lisäkustannuksia ns. normaaleihin
kunnostustöihin ( eli tämänhetkisiin korjaustapoihin) verrattuna aiheuttavat ensisijaisesti vanhojen rakennuksien
kunnostuksessa tarvittavien materiaalien kustannukset
(esim. maalit, laastit, eristeet, erikoispuutavara) sekä
kohteiden käsityöläismäinen korjaustapa, joka lisää
kustannuksia korjaukseen kuluvan ajan myötä ostopalveluita käytettäessä. Korjaukset vaativat myös ammattitaitoisia työmiehiä (esimerkiksi hirsityöt). Joskus
ammattitaitoisen työvoiman löytäminen voi olla vaikeaa,
joten lisäkustannuksia voi aiheutua työvoiman matkakorvauksista. Ammattimaisten suunnittelupalveluiden
käyttö kaikissa suuritöisissä kunnos tushankkeissa on
tärkeää.

Aina 1950-luvun lopulle saakka suuri osa sisätiloissakin
käytetyistä materiaaleista olivat kotimaisia ns. luonnonmateriaaleja, jotka hengittivät samaan tahtiin talon
kanssa. Kannattaa siis kurkistaa lateksimaalin alle tai
lastulevyn taakse! Jos rakennus on eristeiden osalta
yhä edelleen “hengittävä” eli muovia tai muita kosteutta
sulkevia materiaaleja ei ole rakenteisiin lisätty, tulee
myös sisäpintojen materiaaleissa kosteita tiloja lukuunottamatta muistaa hengittävien materiaalien käyttö.
Pestävät muovitapetit ovat yhtälailla kosteutta eristävää
muovia, kuten myös muoviset lattiapäällysteet. Myös
lateksimaaleilla saadaan aikaiseksi eristävä kalvo. Muovimateriaalit haittaavat talon hengittävyyttä erityisesti
rakenteellisesti tärkeissä osissa, ulkopintoilla.

Lisäkustannuksia suunnittelussa voi aiheuttaa korkeintaan suojelullisten tai säilyttävien tekijöiden tutkimuksen aiheuttama normaalia suurempi tuntityömäärä.
Kohteiden suunnittelussa voidaan joutua selvittämään
suunnittelijalle tuntemattomien vanhojen rakenneratkaisuja tai vaihtoehtoisia korjaustapoja tai tyylillisiä seikkoja. Nämä tulevat usein esiin rakennusta nykyaikaistettaessa tekniikan tai käyttötarkoituksen muuttumisen
myötä. Muut rakennuksen kunnostuksiin liittyvät kustannukset ovat samoja uusilla ja vanhoilla rakennuksilla- oli
rakennus kulttuurihistoriallisesti arvokas tai ei. Vanhaa korjatessa pyritään se tekemään mahdollisimman
vähäisin korjaustoimin, tarpeetonta uusimista vältetään
ja vanhaa säilytetään mahdollisuuksien mukaan. Tämä
ajattelutapa on myöskin kestävän kehityksen mukaista.
Etuna on myös rakennusaineiden kotimaisuus –usein
jopa paikallisuus-, sekä korjaustöiden työllistävä vaikutus.
Myös säilyttävissä kunnostuksissa on usein olemassa
vaihtoehtoja - jos huopakaton alla on pärekatto, uusitaan huopakatto eikä tehdä kohteeseen uutta pärekattoa.Vaikka kunnioitetaan vanhaa, voidaan siis etsiä myös
vaihtoehtoja. Myös kilpailuttaminen kannattaa, niin materiaalien kuin urakkatöidenkin osalta. Osa kunnostustoimenpiteistä tehdään usein- ainakin osittain- kohteen
omistajan omana työnä (esimerkiksi maalaus). On huomioitava, että korjausvaiheen oikeilla kunnostustoimilla
ja materiaalivalinnoilla saadaan kertapanostuksella lopputulokseksi yhä edelleen terveellinen ja jatkossakin
pitkäikäinen talo. Vanhojen, kulttuuri- ja rakennushistoriallisten rakennuksien kunnostustöihin voi saada myös
erilaisia avustuksia, joita ei voi hakea uudemman talon
omistaja. Kunnostuksen työvoimakustannuksista voi
vaihtoehtoisesti yksityishenkilö hakea verotuksessa kotitalousvähennystä.

Roiskemaalaus on ollut yksi suosituimmista sisäseinien koristelutavoista. Se tehtiin koivu- tai varpukimpulla ripsimällä. (PS)

Kunnostuksellakin on hintansa
Kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitoo kuluu vuosittain
runsaasti rahaa, mutta erityisesti arvokkaan rakennusperinnön hoito on saanut ”kalliin korjauksen” leiman.
Varmasti vanhan muuttaminen uuden veroiseksi onkin
kallista, mutta vanhan säilyttävä kunnostus on harvoin
niin kovin kallista. Kaikki kiinteistöt kuitenkin kuluvat
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Elämää puussa

Hirsirakennuksien vauriot johtuvat yleisimmin perustusten liikkumisesta tai liiallisesta kosteudesta rakenteissa. Vaurioiden aiheuttajina ovat rakennusvirheet sekä
yhä useammin myös laiminlyödyt hoitotoimenpiteet
tai väärät korjaustoimenpiteet ja - materiaalit. Perustuksien liikkuminen johtuu pääosin maaperän ominaisuuksista tai hirsirakennuksen lahonneista hirsistä,
yleensä perustuksissa olevat ongelmat ovat paikallisia. Lahovauriot ovat tyypillinen ongelma vanhoissa
puura-kennuksissa. Ne johtuvat aina rakennusosan
(puuaineksen) liiallisesta, pitkäaikaisesta kosteudesta.
Lahovaurioita aiheuttavat erilaiset lahottajasienet, jotka
käyttävät ravinnokseen kosteaa puuta. Kosteusvaurioita syntyy taasen monellakin tapaa: rikkinäiset katemateriaalit, putkivuodot..Syyt voivat löytyä myös rakennuksen peruskorjauksesta tai muista korjaustoimista,
joiden myötä on voitu esimerkiksi sulkea rakennuksen
hengittävät pinnat muovi- tai muilla läpäisemättömillä
eristeillä ja materiaaleilla tai kosteiden tilojen eristykset
on tehty puutteellisesti tai väärin. Rakennuksen tuulettuvuuden estäminen vaikuttaa erityisesti ullakkotilojen
ja alapohjien lahovaurioiden syntymiseen. Puun kosteuden ollessa jatkuvasti sen kuivapainosta 30-80%
täytyy ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin, sillä todennäköisesti lahovaurio on jo alkanut. Puun kosteutta voidaan
mitata elektronisin kosteusmittarein.
Rakennuksen yleisin lahotyyppi on ruskolaho eli kutistumislaho, joka ilmenee puun pehmenemisenä
ja haurastumisena. Puuaines muuttuu punertavan
ruskeaksi, alkaa lohkeilemaan ja kutistumaan kasaan.
Lopulta puu murenee ruskeaksi puduksi. Runkoina olevissa lehtipuissa tavataan usein valkolahoa. Valkolaho
näkyy valkoisina alueina ja läikkinä puuaineksessa,
puuaines alkaa halkeilemaan vuosirenkaiden mukaisesti ja lopulta hajoaa kuitumaiseksi aineeksi. Kolmas
lahotyyppi on katkolaho, joka esiintyy yleensä vain hyvin
märässä, maahan tai veteen suoraan kosketuksissa olevassa puussa. Puun pintakerros yleensä harmaantuu
ja pehmenee. puun sisäosa voi tuntua kovalta, mutta
sen lujuus on kadonnut ja puu voikin rasituksessa katketa yllättäen poikkisyyhyn.

Orgaaninen aines kohoaa salakavalasti kivijalan yläpuolelle ja hiipii
kohti hirsirakenteita lisäten kosteutta ja lahottaen alimpia hirsiä. (SS)

Tyypillinen maavaraisen piharakennuksen ruskolahovaurio, jonka
myötä rakennus kengittämään eli alin hirsi vaihdetaan uuteen, terveeseen hirteen. Vaurio on aiheutunut jatkuvasta maasta nousevasta
kosteudesta. (SS)

Lahottajasienistä vain lattiasienen tunnistaminen on
tärkeää, sillä sen aggressiivinen leviämistapa ja vaurioiden laajuus sekä niiden korjaaminen on muita
lahovaurioita vaikeampaa. Lattiasieni saa alkunsa
yleensä rakennuksen kosteassa, tuulettamattomassa
tilassa, kuten alapohjassa tai kellarissa. Erityisen hyvin
lattiasieni leviää kosteutta eristäviä pintoja, kuten muovia tai eristemateriaaleja myöten. Usein sen aiheuttajana ovat alapohjaan tehdyt muutos- tai korjaustyöt,
jotka estävät alapohjan tuulettumisen ja rakenne on
niin tiivis, ettei kosteus pääse haihtumaan. Lattiasieni
levittäytyy myös lahoamattomien rakennusosien yli. Se
käyttää ravinnoksi puun lisäksi myös muita ligniiniä
sisältäviä rakennusmateriaaleja, kuten kuitu- ja lastulevyjä, pahvia ja paperia. Lattiasieni on aluksi vaaleaa,
hentoa rihmastoa. Vanhetessaan se voi muuttua harmaaksi tai kellertäväksi, siinä voi olla myös keltaisia tai
violetteja laikkuja. Lattiasienen itiöemä on usein litteä,
alustan myötäinen kasvusto, jossa on valkeat reunat ja
ruskehtava keskus. Lattiasienen ollessa kyseessä tulee
aina poistaa kaikki sienen saastuttama puuaines sekä
muut rakennusmateriaalit aina sienen kanssa kosketuksissa ollutta maa-ainesta myöten. Vaurioita korjattaessa
on myös syytä avata rakenteita riittävän suurelta alalta,
jotta saadaan varmuus sienen levinneisyydestä. Myös
pienimmät vauriokohdat on poistettava. Lattiasienen
rihmasto leviää myös muureihin, jotka tulee myös puhdistaa ja käsitellä. Lattiasienen pahin vihollinen on vetokissanluukut siis auki ja villasukat jalkaan. Rakennusta
säännöllisesti tarkkailemalla voidaan kosteusongelmat
myös havaita ajoissa- ennen lahosieniä!
Lahottajasienen tunnistaminen voi auttaa kosteus- ja lahovaurion korjauksen suunnittelussa, mutta sen tunnistaminen ei ole välttämätöntä. Lahovaurioissa tärkeintä
on löytää kosteuden aiheuttaja - vain sen poistamisella
voidaan pysäyttää lahovaurion eteneminen. Kun kosteuden aiheuttaja on poistettu, alkaa puu kuivumaan.
Laho ei etene enää kuivassa puussa, mutta käytännössä lahovauriot vaativat puun uusimisen. Lahovaurioista puuta ei siis saa jättää tiloihin, jossa kosteuden
lisääntyminen on mahdollista ja tilanteen seuranta vaikeaa.
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(NÄ)

Kunnantupa
Kunnantuvan tontilla toimi 1860-luvulta lähtien nahkuri
Erik Sillmanin verstas ja asunto sekä myöhemmin sekatavarakauppa. Tontilla sijainnut nahkurin verstas oli
rakennettu aivan rannan tuntumaan, sen ensimmäinen
kerros oli muurattu luonnonkivestä ja toinen kerros
hirsirakenteinen. Nahkurin verstaan viereen kauppias
Sillman rakensi sittemmin nykyisin Kunnantupana tunnetun rakennuksen, jossa toimi sekatavarakauppa.
1900-luvun alkupuolella otettu valokuva kertoo, että
tuolloin nykyinen kunnantupa oli jo saanut nykyisen muotonsa- poikkeuksena oli julkisen sisäänkäynnin sijoittuminen kadun puolelle. Sisäänkäyntiä suojasi neljän
pylvään kannattama ja rakennuksen suuntaisesti, kahden poikkipäädyn väliin rakennettu avokuisti. Katutasosta rakennukseen noustiin jyrkkien, kuistin sivulla olevien portaiden kautta. Suurikokoisen hirsirakennuksen
suunnittelijasta tai rakentajista ei ole tarkempaa tietoa.
Rakennus on hirsirunkoinen ja satulakattoinen. Se on
rakennettu louhituista luonnonkivistä tehdyn korkean
kivijalan päälle.
Saarijärven kansakoulu aloitti toimintansa Sillmanilta
vuokratuissa tiloissa vuonna 1869, jolloin rakennuksessa oli tyttöjen opetustilat. Saarijärven alakoulu toimi
rakennuksen salissa vuodet 1922-29. Nahkuri Sillmanin leski lahjoitti rakennuksen Saarijärven kunnalle
testamenttilahjoituksena 1917. Rakennuksen siirryttyä
kunnan omistukseen, ryhdyttiin kohteeseen suunnittelemaan peruskorjausta. Lahjoitukseen sisältyi myös koko
Sofianrannan Hongellin kauppakartano, joka myöhemmin on myyty. Maanviljelysseuran rakennusmestarina
toiminut Jalmari Kuronen suunnitteli Kunnantuvan peruskorjauksen vuonna 1930, joka muutti rakennuksen
ulkonäköä merkittävästi. Muutokset ulkoasussa ovat
vaikuttaneet erityisesti sisääntulojen ja kuistien uusimisen kautta. Hirsirungon päälle on tehty päällyrimavuoraus, joka on osin jaettu listoilla klassistisiin vyöhykkeisiin. Rakennuksessa on nykyään kolme umpikuistia
sisäänkäynteinä sekä rakennuksen päässä avokuisti. Ikkunat ovat 6-ruutuiset. Rakennuksen kivijalka peitettiin
betonilla. Katto säilytti muotonsa entisenlaisenaan frontoneineen, myös rakennuksen perusmuoto säilyi eikä
laajunnuksia tehty. Rakennuksen sisäosien tilaohjelma
on muuttunut alkuperäisestä. Kuron suunnitelmien mukaan rakennettiin uusi talousrakennus pihaan.
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Peruskorjauksen jälkeen rakennuksessa toimi Saarijärven kunnantoimisto aina vuoteen 1977 saakka. Nykyään
rakennuksessa toimii Saarijärven käsityökeskus. Kunnantupa on osa valtakunnallisesti merkittävään Saarijärven kirkon kulttuurimaisemaa yhdessä Sofiakodin
kanssa. Katto uusittiin vuonna 2003, jolloin siihen
asennettiin rakennuksen tyyliin sopiva saumapellikatto.
Nykyisin rakennus on jaettu kahteen osaan, toisessa
päässä toimii Saarijärven käsityökeskus ja toisessa
päässä on asuntotiloja sekä Kunnantuvan kokoustila. Kunnnantuvan ulkomaalaus joudutaan uusimaan,
jonkin verran joudutaan uusimaan myös vaurioituneita vuorauksen alaosan laudoitusta sekä kivijalan ja
vuorauksen välistä tippalistaa. Betonoidut perustukset
on maalattu aikanaan, sen pinta on jo huonossa kunnossa. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä maanpinnan
muotoihin, kivijalan ympäriltä olisi poistettava maata ja
huolehdittava, että rakennuksen ympäristö sade- ja sulamisvedet poistuvat oikein. Ra-kennuksen pihapiirissä
oleva hirsirakenteinen talousrakennus vaatii kunnostusta, aikaisempi pintakäsittely hirsipinnalle on tehty
lateksilla punamultamaalin päälle. Tämä kohde olisikin
priorisoitava, jotta kokonaisuus säilyisi. Osin lateksimaalin, osin rakennuksen aikaisemman käytön ja huollon tason myötä, on kosteus vaurioittanut rakennuksen
alimpia hirsikertoja. Jatkossa edessä on sekä rakennuksen kengitys ja aukkokohtien vaurioiden korjaus
sekä lateksimaalin poisto punamultamaalin päältä- se
onneksi on helppoa. Kohteen kunnostuksen yhteydessä
tulisi olla yhteydessä museoviranomaisiin sekä suunnitella kohteen kunnostus- ja mahdolliset muutostyöt
yhteistyössä valtakunnallisesti arvokkaalla alueella.
Toivola ja Ranta-Toivola
Toivolan vuokratalo oli aikanaan vanhasta käräjätuvasta peruskorjattu 1920-luvun lopulla, jolloin se sai uuden
käyttötarkoituksen yhteiskoulun opettajien asuntolana.
Koulutiloiksi yhteiskoululle oli ostettu tuomari Österlundin perikunnalta Toivolan talo. Toivolassa oli päärakennus
ja pieni käräjätupa. 1920-luvun kunnostuksissa rakennus laajennettiin koulutiloiksi. Päärakennuksen päähän
lisättiin voimistelu- /juhlasali ja kaksi luokkahuonetta.
Lisäksi Toivolan vanhaan osaan lisättiin luokkahuone
toiseen kerrokseen. Myös käräjätuparakennusta uusittiin, jolloin rakennus sai toisen kerroksen ja muutettiin
opettajien asunnoiksi rakennusmestari Jalmari Kurosen suunnitelmien mukaan. Rakennus sai klassistiset
piirteensä. Käräjätupa oli hirsipinnalla aina-kin 1940luvulle saakka ja maalattu punamultamaalilla. Keskellä
rakennusta oli umpikuisti pitsimäisin ikkunoin. Vuonna
1950 Toivolan alapuolelle rakennettiin uusi opettajien
asuintalo, Ranta-Toivola. Rakentajana toimi rakennusmestari R. Järvelä. Uuteen asuinrakennukseen tuli
neljä huoneistoa, se oli ajan hengen mukaisesti rapattu
karkeakivisellä kalkkisementtirappauksella. Samalla
tähän rakennukseen saatiin uusia opetustiloja ensimmäiseen kerrokseen. Pihapiiristä purettiin vanha koulurakennus vuonna 1969, kun uusi yhteiskoulu valmistui.
Toivola ja Ranta-Toivola ovat olleet peruskorjauksien
kohteena ainakin vuosina 1978 ja 1983. Kohteet olivat
paikkakunnan ensimmäisiä kunnan vuokra-asuntoja.
Kohteiden osalle on tehty uusia suunnitelmia, joten sille
ei tehty tarkempaa kartoitusta.

(SS)

(SS)

Vanha Kansakoulu
Kuntakokous päätti ensimmäisen kansakoulun perustamisesta vuonna 1868. Saarijärven ensimmäinen
koulu aloitti toimintansa seuraavana vuonna, toimien
aluksi vuokratiloissa. Kirkonkylän kansakoulurakennus rakennettiin Tarvaalan maanviljelyskoulun johtaja
O.W. Wadenstjärnan piirustusten mukaan Mansikkaniemen lukkarin puustellin maalle. Kansakoulun rakennuksen poikien puoli ja pitäjäntupa valmistui vuonna
1878 ja tyttöjen luokkahuone vuonna 1883. Koulu oli
hirsipintainen vuoteen 1914 asti, jolloin se vuorattiin
vaaka- ja pystysuuntaisiin vyöhykkeisiin perustuvalla
laudoituksella. Sen vuorauksessa ja koristeaiheissa
on nähtävissä 1800-luvun lopun kertaustyylien vaikutusta, jotka mahdollisesti ovat peräisin alkuperäisestä
O.W.Wadenstjärnan suunnitelmasta. Kertaustyylien vaikutuksen voi nähdä vyöhykelaudoituksen lisäksi mm.
ikkunan puitteissa, konsoleissa sekä monimuotoisissa
päätyikkunoissa. Rakennus on kookas ja aumakattoinen. Kahdella poikkipäädyllä varustetussa rakennuksessa on sisäänkäynti keskellä. Rakennuksessa on
hirsirunko, kivijalka on lohkokiveä, jota on muurattu,
umpikuistien rappuset on uusittu myöhemmin betonivalulla. Rakennuksessa oli aluksi myös pitäjäntupa,
vuosina 1908-1010 rakennuksessa toimi myös yhteiskoulu. Koulutoimintaa rakennuksessa oli vuoteen 1972
saakka, jolloin saatiin käyttöön uusi koulu ( kansakoulu,
kirjasto ja apukoulu, suunnittelijana arkkitehtitoimisto
Touko Saari). Samana vuonna rakennus kunnostettiin
kansalaisopiston tiloiksi.

Päiväkummun päiväkoti
Päiväkummun päiväkoti eli entinen kansakoulun alakoulurakennus rakennettiin kansakoulun läheisyyteen
(edellinen kohde) 1920-luvulla rakennusmestari Jalmari Kurosen piirustusten mukaan. Rakennus edustaa
1920-luvun uusklassistista rakentamista ja rakennuksen muotoaiheet ovat tyypillisiä Kurosen 1920-luvun
suunnitelmille. Hirsirunkoinen ja säännöllisen muotoisiksi louhittujen luonnonkivilohkareiden päälle rakennettu satulakattoinen rakennus on säilynyt hyvin
ryhdissään. Avokuistissa pylväsaiheineen sekä pienissä koristeikkunoissa saa pystyrimavuorattu rakennus
Kurosen klassismin ajan suunnitelmille tyypillisen ulkoasun. arkkitehtuuriaiheita, joita tulee vaalia jatkossakin.
Pääosa ikkunoista on kuusiruutuisia. Fasadipuolella on
tyypillinen klassistinen frontoni.

Pihapiiri muodosti 1920-luvulla valmistuneen Alakoulurakennuksen sekä piharakennuksien kanssa neliömäisen pihapiirin, jossa sijaitsi aikanaan kaksiulkorakennuksta koulujen väliin jäävillä sivuilla. Rakennuksissa
oli ulkohuoneet, navetta, talli,vajat ja halkosuojat. Pihamuoto on sittemmin hajonnut, sillä siellä sijainnut liiteri
paloi 1970-luvulla ja aittarakennus purettiin pihapiiristä
varsin kiivaan kansalaiskeskustelun jälkeen vuonna
1989. Aittarakennus siirrettiin talkoilla Lanneveden
Sampolan seurantalon pihaan, jossa se on yhä edelleen. Koulurakennusta on kunnostettu myös tämän jälkeen ja rakennus on hyvässä kunnossa sekä aktiivisessa käytössä yhä edelleen. Vanha Kansakoulu yhdessä
Päiväkummun päiväkodin eli vanhan Alakoulun kanssa
muodostavat maakunnallisesti arvokkaan rakennetun
ympäristön.

Pihapiirin seurattavia tekijöitä on kuistirakenteen betonoinnin yhteys puuosiin, jotta kosteutta ei pääse
kertymään niihin. Rakennuksen katto on hyvässä kunnossa ja roiskevesien ohjaus toimii hyvin. Välittömiä,
suuritöisiä korjaustarpeita kohteessa ei ole.
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Kohteen käyttötarkoitus on muuttunut sen siirryttyä
päiväkotikäyttöön. Rakennuksen sisätilat on kunnostettu tarpeenmukaisiksi ja rakennus on kaiken kaikkiaan ollut hyvässä hoidossa sen käytön myötä. Vanhan
kansakoulun rakennukset muodostavat sivistyshistoriallisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka rakennukset
edustavat hyvin aikansa suunnitteluperiaatteita. Lisäarvoa kohteelle tekee myös suunnittelija, Jalmari Kuronen,
jonka suunnittelutöitä on Saarijärvellä poikkeuksellisen
paljon. Myös rakennuksen ympäristöä on hoidettu, eikä
maa-ainesta ole kertynyt korkean kivijalan ympärille
merkittävissä määrin. Kohde on maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö.

Mannilan päiväkoti
Mannilan päiväkoti on rakennettu kertaustyylien aikana, jonka myötä Mannilan päärakennuksessa on
yhä edelleen nähtävissä ajan arkkitehtuurityylin vaikutteita. Ne näkyvät erityisesti uusrenessanssiin viittaavien ikkuna-aiheiden, vyöhykelaudoituksen ja kuistin koristeissa ja muodoissa. Pitkään hirsirunkoiseen
rakennukseen on sijoitettu kahden umpikuistin väliin
sisäänvedetty avokuisti. Kuistia on ilmeisesti muutettu jossakin vaiheessa. Kuistin yläpuolella on frontoni.
Myös tässä rakennuksessa on lohkokiviperusta sekä
harjakatto. Peltikatto on varsin uusi, eikä räystäslinjoissa näytä olevan ongelmia. Ikkunat ovat tyypilliset
1800-luvun lopun - 1900-luvun alkuvuosikymmenien
T-mallia. Lisäksi rakennuksen ullakkokerroksessa on
suorakaiteen muotoiset, pienet ullakkoikkunat, jotka
on lisätty todennäköisesti rakennukseen myöhemmin.
Pihapiiriin kuuluu myös pitkä poikkipäätyinen hirsirakententeinen piharakennus. Rakennus on vanha hirsinen, useassa osassa rakennettu nelihuoneinen katoksellinen riviaitta. Riviaitan päädyssä on koristeellinen
vellikello katolla, aittaosan katosta kannattavat pylväät
ja reunustaa nikkarityylinen kaide. Rakennusta kannattaa lohkokivirivi, joka on lisätty myöhemmin tasaiseksi
sokkeliksi. Riviaitan päätyosaan on lisätty kaksi pariovellista varastotilaa sekä kaksikerroksinen, vilja-aittatyyppiä oleva hirisrakennus poikkipäädyksi. Piharakennuksessa on vihreä aaltopeltikatto koko rakennuksen
mitalta. Nykykäytössään pihapiiri on muutettu lapsille
turvalliseksi ja avoimeksi, pihaa reunustaa puuaita.

Paloasema
Saarijärven nykyinen paloasema on hieno esimerkki
vanhan rakennuksen uudesta elämästä- käyttötarkoitusta muuttamalla vanha huoltoasema muuttui pelastustoimen päämajaksi. Paloaseman kiinteistö valmistui
vuonna 1952 Esson rakennuttamana. Viereisellä tontilla sijaitsi tuolloin vielä meijeri, toisella puolella Onnelan
tila. Samaan funktionalismin jälkikaikuja heijastelevia,
pyöristetyillä kulmilla varustettuja kivirakenteisia huoltoasemarakennuksia valmistui myös muualle maakuntaamme. Tiilirunkoinen rakennus sai päälleen pienikivisen kalkki-sementtirappauksen. Rakentamisajalle
tyypilliset arkkitehtuuriaiheet ovat vanhassa osassa
nähtävillä puhtaimmillaan- pyöreät nurkat ja eri tasoissa kulkevat ulokkeet, selkeät ja yksinkertaiset linjat.
Esson toiminta loppui aikanaan, uuden käyttötarkoituksensa rakennus sai vuoden 1978 muutoksessa. Paloasemaksi rakennus muutettiin insinööri Hannu Peuran
suunnitelmien johdolla. Hämmästyttävää on, kuinka
uskollisena suunnittelija pysyi rakennuksen perusmuodoille ja sen arkkitehtuurille aikakautena, jolloin rakennustaiteessa etsittiin täysin toisenlaisia muotoja. Rakennuksen muuttaminen uuteen käyttötarkoitukseen
on onnistunut erinomaisesti, ainakin visuaalisesti.
Rakennukseen on oivallisesti sovitettu myös lisärakentamista vuonna 1986 Rakennus on yksi hienoimmista
“arkipäiväisen” modernismin kohteista, jonka laajennuksissa ja peruskorjauksissa on esimerkillisellä tavalla huomioitu vanhimman osan arkkitehtuuri yhteensovitettaessa uutta rakentamista.

Rakennuksen muodot ja koristeaiheet on säilytetty varsin uskollisesti rakennuksen peruskorjauksissa ja se on
säilyttänyt arkkitehtuuriasunsa keskeisimmät piirteet.
Kohde on hyvässä kunnossa, sen edellisestä kunnostuksesta ei ole pitkää aikaa vielä kulunut. Rakennus on
paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Rakennuksen vanhimmassa huoltoasemaosassa on
pieniä vaurioita rappauksessa sekä maalipinnassa. Osa
vaurioista on syntynyt ajan kanssa, osa rappauspintaan
kohdistuneiden iskujen myötä. Vanhan huoltoaseman
sisääntulon katos on myös kunnostuksen tarpeessa,
siinä näkyvät kosteuden aiheuttamia vaurioita ja tummentumia. Palotorni on lisätty rakennukseen sen muutostöiden yhteydessä 1970-luvulla. Yksittäisistä rakennusosista se on huonoimmassa kunnossa. Tornissa on
nähtävissä huomattavia kosteuden aiheuttamia vaurioita. Sille tulisikin tehdä kuntotarkastus, jonka pohjalta määritellään kunnostustoimet. Torniin joudutaan
tekemään myös maalinpoisto ja uudelleemaalaus,
rakennusta ympäröivät säiliöt ym. ylimääräiset tavarat
tulisi siirtää pois, jotta saataisiin ylimääräinen kosteus
alaosista poistettua.
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Säästölä
Saarijärven Säästöpankin liikerakennus Säästölä on
rakennettu arkkitehti Yrjö Blomstedtin suunnitelmien
mukaan vuonna 1908-1909. Rakennuksen urakoi
kirvesmies Matti Tapper. Jugend-tyylinen rakennus oli
alkujaan hirsipintainen ja siinä oli lasikuisti nykyisen
sisäänkäynnin edessä. Rakennus vuorattiin 1920luvulla ja ulkoasu muuttui klassisempaan ja massiivisempaan suuntaan. Jugendin vaikutteet siirtyivät
kohti pelkistettyä klassismia. Rakennuksessa on alkuperäisten suunnitelmien mukainen aumakatto, alakerran ikkunat ovat säilyneet jugendin ajalta, vaikka niitä
ympäröineet koristelistat on kunnostuksessa poistettu.
Toisen kerroksen ikkunat ovat kaikki uusittu, sisäänkäynnin yläpuolella oli alkujaan yksi puolipyöreä, suurehko ikkuna ja päädyissä kaksi pyöreää ikkunaa yhden
suorakaiteen muotoisen molemmin puolin. Rakennuksen päädyissä oli aumakattoiset avokuistit, jotka on
poistettu. Pankkitoiminnan lisäksi Säästölässä pidettiin
kunnankokouksia ja jopa jumalanpalveluksiakin 192030-luvuilla. Venäläiset sotilaat, jotka tulivat vallitustöihin Saarijärvelle, asuivat myös Säästölässä vuonna
1916. Myöhemmin tiloissa toimi kirjasto ja Saarijärven
nuoriso- ja sivistystoimen toimistot.
Säästölän jugend-asua ensimmäisen kerran muutettiin
vuoden 1954, kun arkkitehti Olavi Kivimaan johdolla
tehtiin kohteessa korjauksia. Kivimaa oli myös Tarvaalan kertaustyylisen pappilan modernisoinnin suunnittelijana ja sen nykyasun luojana. Jo vuonna 1958
Säästölää uudistettiin jälleen, nyt muutostöiden suunnittelusta vastasi arkkitehti Erkki Kantonen. Rakennuksen nykyasu on varsin vaatimaton sen aikaisempaan
ulkoasuun nähden, nykyinen ulkoasu on tyylillisesti
moninainen, vuorauksen osalta rakennus muistuttaa
1950-luvun puurakennuskantaa, mutta kattomuodot
sekä ikkunat ovat säilyttäneet jugendin ominaispiirteet.
Sisätilat ovat pääosin uudistuneet. Rakennus on aktiivikäytössä, siellä on nuoriso- ja kulttuuritoimintaa. Sen
myötä rakennuksen peruskunto on hyvä, kohdetta on
säännöllisesti kunnostettu ja huollettu. Kohteella on
kulttuurihistoriallisia arvoja sen monimuotoisen historian myötä, se on myös maisemallisesti merkittävällä
paikalla valtakunnallisesti arvokkaan kirkkoympäristön
läheisyydessä. Kohde on paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde.
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Sairaala- terveyskeskus
Saarijärven ensimmäinen kunnansairaala valmistui
1899 nykyiselle keskusta-alueelle, vastapäätä Suojan
rakennusta. Puinen sairaala peruskorjattiin 1911 ja
vuonna 1934 siihen liitettiin erityinen synnytyslaitos.
Tilat jäivät kuitenkin pieniksi ja kaivattiin nykyaikaisempia sairaalatiloja kasvavaan kuntaan. Uuden sairaalan
rakentamista varten asetettiin toimikunta jo vuonna
1939, mutta sotien vuoksi sen rakentaminen siirtyi. Toimikunta teki kuitenkin asian eteen aktiivisesti töitä, ryhmän jäsenet tutustuivat erilaisiin sairaalatyyppeihin ja
–vaihtoehtoihin. Sairaalaa varten hyväksyttiin alkujaan
piirustukset jo vuonna 1948, mutta päätös purettiin
vuonna 1952. Päätöksen purkamisen myötä hyväksyttiin samalla arkkitehti Toivo Löyskän suunnitelma Saarijärven sairaalaksi. Kunnansairaala rakennettiin Heralan
tilan maista lohkotulle tontille, ensimmäinen rakennus
valmistui vuonna 1953 ja rakennus vihittiin seuraavana
vuonna, 1954.
Arkkitehti Löyskän suunnitelmat muistuttavat ajan
julkista rakentamista monin tavoin, rakennusmateriaalit ja niiden massoittelu muistuttaa 1940-1050-lukujen
taitteen koulurakentamista. Materiaalina oli rungossa
tiili, joka rapattiin roiskerappauksella ja maalattiin kellertävällä kalkkimaalilla - ajan kunnalistason julkisen
rakentamisen ideaalien mukaan. Myös kivijalan verhouksessa on käytetty ajanjaksolle tyypilliseen tapaan
tummaa liuskekiveä. Rakennuksessa on harjakatto,
jossa on tumma (musta) levymäinen pinnoite. Osa ikkunoista on uusittu, osassa ovat vielä vanhat kaksiosaiset ikkunat ( suhteella 2/3 + tuuletusikkuna 1/3).
Sisäänkäynti tapahtuu pylväin tuetun katoksen kautta.
Rakennuskompleksia on laajennettu ajan mittaan, pieniä muutostöitä on myös tehty. Käytön myötä on myös
rakennusta jatkuvasti huollettu, huomionarvoisena asiana on jatkossakin kalkkisementtirappauksen pienempiä korjauksia vaativat kohdat.
Sairaalakokonaisuuden yhteydessä on huomioitava
myös Terveystalo, joka rakennettiin osittain ruotsalaisin
lahjoitusvaroin. Se valmistui jo vuonna 1949. Terveystalolla toimi äitiys- ja lastenneuvolan lisäksi myös kasvatusneuvola ja mielisairaanhoitopiirin vastaanotto.

Rautatieasema ympäristöineen
Rautatie loi kokonaan uusia rakennuksia ja ympäristöjä,
joita ryhdyttiin rakentamaan Saarijärvellekin sotien
jälkeisenä aikana. Rautatieyhteys Äänekoskelta Saarijärvelle avattiin vuonna 1954. Jo 1870-luvulta lähtien
sekä asemarakennukset että radan varren muutkin
rautatieliikennöintiin liittyvät rakennukset oli tehty Valtion rautateiden omien arkkitehtien suunnittelemien
tyyppipiirustuksien
mukaan.
Asemarakennuksien
arkkitehtuurissa näkyvät kulloisenkin suunnitteluaikakauden tyylipiirteet, piirrustukset oli jaettu viiteen
eri luokkaan liikennepaikan vilkkauden ja matkustajamäärien perusteella. Rautatieaseman luokka näkyi
mm.asemarakennuksen koossa, rakennusten yksityiskohdissa ja sisustuksessa. Asemien kalusteet ja sisustukset rakennettiin myös tyyppipiirustusten mukaan.
Saarijärven asema-alue rakennuksineen valmistui J.V.
Ungernin ollessa Valtionrautateiden arkkitehtinä (vuosina 1925-1956) ja vastatessa sinä aikana rakennettujen
asema-alueiden rakennuksien suunnittelusta.
Rautatierakennukset tehtiin pääsääntöisesti puusta
myös sotien jälkeen. Rautatierakennuksia alueella onkin
helppo pitää varsin tyypillisinä 1950-luvun puurakennuksina, niin värityksensä kuin muotokielensä suhteen.
Ylimääräisiä koristeaiheita rakennuksissa ei ole- tyyli
on yksinkertaisen pelkistetty. Asema-aluella sijaitsevat
rakennukset ovat hirsirunkoisia, niissä on pystyrimavuoraus. Rakennuksissa on harjakatto ja vankka kivijalka. Huomattava on, että rakennukset on suunniteltu
ja rakennettu kestämään junien aiheuttamaa tärinää.
Perustukset onkin tehty erityisellä huolella ja hirsirunko
joustavana rakenteena kesti junien aiheuttamaa resonanssia. Rakennuksisssa on yksinkertaiset avokuistit.
Aluekokonaisuuteen liittyvät myös Valtionrautateiden
rakennuttamat työntekijöiden asunnot, joiden pihapiirissä on säilynyt myös talousrakennuksia. Radanvarteen
helminauhamaisesti sijoittuneet rakennukset ja pieni
asemapuistikko yhdisti erilliset toiminnot yhtenäisiksi
ympäristöiksi. Asema-alue on nykyisin jo hiljentynyt,
työntekijöiden asunnot ovat edelleen asumiskäytössä
ja alueella on jonkin verran kuljetusliikennettä. Rakennukset ovat pääosin kohtalaisessa kunnossa, kunnostusta kaipaavat rakennuksien ulkopinnat. Kohteiden
tarkastelu tässä vaiheessa jätettiin vähäisemmälle, sillä
alueelle on tehty uusia suunnitelmia eikö alueen rakennuksien jatkokäytöstä ole vielä tietoa. Jos rakennuksia
ryhdytään korjaamaan apuna on Museoviraston rautatierakennuksille suunnatut korjauskortit, joissa asemarakennuksien kunnostusta on käsitelty laajasti.
Maisemanhoitotöitä alueella tehtiin jo vuonna 2007
YTY2005 Saarijärven seutu- projektin myötä. Keskeisen
sijainnin vuoksi maisemanhoidollisia toimenpiteitä alueella voitaisiin yhä tehostaa. Asema-alue ei kuulu Museoviraston ja VR:n Rautatieasemasopimuksen piiriin.
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Maapallopatsaan alue
Koivukankaan tila kuulunut alkujaan viereiseen Ramsin
tilaan, joka annettiin Matti Rutaselle asuttavaksi 1930luvulla. Tontilla ei ollut aikaisempia rakennuksia, vaan
Matti raivasi ja rakensi itse. Matti rakensi tilalle kolme
asuinrakennusta, jotka yhä nykyäänkin ovat jäljellä
pihapiirissä. Alueen merkittävin rakennushanke oli
Matin taitellisen ambition ilmenenmä suuri betonista,
kivistä ja messinkilevyistä rakennettu Maapallopatsas.
Ensimmäinen, 1930-luvulla valmistunut asuinrakennus oli alkujaan vain yhden huoneen mökki. Sekä pikkumökissä että sen laajennusosassa oli lautakautto,
joka oli rakennettu vajaasärmäisistä, eri kokoisista
laudoista. Pihapiirin rakennuksista varsinkin Matin
asuinrakennus, 1930-luvulla rakennettu rakennus oli
jo huonossa kunnossa. Korjaukset Matti teki pääosin
sillä, mitä käteensä sai. Vaimoa odotellessa, hän päätti
valmistautua naisen taloon tulemiseen rakentamalla
avioparille sopivan talon. Tuolloin 1940-luvulla syntyi
pihapiirin alaosassa sijaitseva yksihuoneinen mökki.
Tämä mökki oli tehty huolella. Nurkat matti veisti tasanurkkaisilla salvoksilla ja palhosi seinät suoriksi. Emännän tarpeita varten varustettiin mökki eteisellä, jossa oli
kylmäkomero ja tarvittavat taloudenhoidon tilat, hellat
ja kunnolliset lasi-ikkunat. Katto oli huopakatto. Hellan
savuhormin Matti muurasi rakennuksen ulkopuolelle,
metsänpuoleiselle seinustalle. Viimeisiksi vuosikseen
Matti kuitenkin otti tuvan käyttöönsä ja hän myös kuoli
siellä vuonna 1964. Alueen kolmas rakennus valmistui
1950-luvulla, jolloin Maapallopatsas alkoi olla valmis.
Tälläkin kertaa Matti paneutui rakennuksen tekemiseen huolella ja rakensi hirsistä salvottua mökkiä putkään. Suoriksi palhotut hirsiseinät olivat tasanurkkaisia, tiivistetty valkosavella ja sammaleella sekä rievuilla.
Myös tässä yksihuoneisessa rakennuksessa oli ikkunat
sekä huopakatto. Maapallopatsaan alueesta on tehty
erillinen kunnostussuunnitelma hankkeessa.
Alueen vanhimman mökin laajennusosa on mökki on
huonoimmassa kunnossa, sen osalta kyseeseen tulee
enää vain sen purkaminen ja uudelleen rakentaminen (ennallistaminen), jos nykyasu säilytetään. Kaikissa asuinrakennuksissa edessä on huopakattojen
uusiminen. Rakennuksien hirsirungoissa ei ole kriittisiä
vaurioita. Keskeistä on myöskin alueen kasvillisuuden
perusraivaus. Kohteen pihapiirin hoidoksi suositellaan
vuosittaista niittoa, jolla ennallistettaisiin vanha niitty.

Hoitokortit
Kaupungin omistamien kohteiden hoidon pohjaksi
luotiin perustietokortti, jollainen täytettiin jokaisesta
ohjelmassa mukana olleesta kohteesta. Hoitokortissa
yhdistyy tieto rakennuksen kulttuuri- ja rakennushistoriallisista arvoista rakennuksen teknisiin perustietoihin.
Lisäksi kortin yhteyteen tehtiin yksinkertainen vuositarkastuslista, joka tulisi käydä läpi kerran vuodessa- sen
myötä pystytään seuraamaan sekä rakennuksen kuntoa että mahdollisten vaurioiden kehittymistä. Seurannan myötä pystytään myös resurssoimaan hyvissä ajoin
korjauksille tarvittavat taloudelliset apuvälineet tai
hakemaan esimerkiksi avustuksia kohteeseen.

Päreitä kunnostuskohteeseen on hyvä hankkia ajoissa (LB)

Perustietojen täyttämisen jälkeen sähköisessä muodossa olevaa korttia päivitetään vuosittain. Vuositarkastuksien yhteydessä havaitut vauriot, niiden korjaustoimenpiteet sekä kohteen perus- tai muut korjaukset
kirjataan korttiin. Kortissa olevia, vanhempia tietoja ei
kuitenkaan hävitetä uusia lisättäessä. Kortin ideana on
säilyttää erityisesti tiedot korjauksista, niiden tekijöistä
ja käytetyistä materiaaleista. Tarvittaessa voidaan
täältä tarkastaa, mitä milloinkin on tehty ja miten. Sieltä
voi löytyä syy johonkin rakennuksen ongelmaan tai se
voi auttaa tekemään tulevia ratkaisuja. Kortin myötä
voidaan pitkällä aikavälillä seurata myös rakennukseen
käytettyjä resursseja- kuinka paljon tai vähän on rakennusta jouduttu korjaamaan, millaisia korjaukset ovat
olleet luonteeltaan. Huomioitava on, että seuraavilla
sivuilla oleva hoitokortti on esimerkki- varsinainen sähköinen hoitokortti täytettynä ja kuvaliitteineen pitää
sisällään useampia sivuja ( n. 5 sivusta 10 sivuun).
Korttien käytön myötä ne kasvavat, kun vuosittaiset korjaustoimenpiteet kirjataan niihin.

Hoitokortti eroaa rakennuksen huoltokirjasta erityisesti
sen kulttuurihistoriallisten arvojen kokoamisen myötä.
Hoitokortissa yhdistyykin kulttuuriympäristöihin kohdentuvat inventointitiedot kohteen teknisiin tietoihin.
Kaikki hoito-ohjelmassa mukana olevat kohteet ovat
paikallisesti, maakunnallisesti tai valtakunnallisesti
arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita.
Jokaisen kohteen osalta on yhdistetty korttiin sekä
kohteen suojelullinen tilanne, kohteen inventointitiedot
(Keski-Suomen museo ja Museovirasto), kohteen lähialuetta koskevat muut kulttuuriympäristöarvot, joita
voivat olla mm. Museoviraston (1993) valtakunnallisesti arvokaiden rakennettujen ympäristöjen aluekohteet,
valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet (Ympäristöministeriö, Keski-Suomen
ympäristökeskus ja Keski-Suomen liitto), valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaat
perinnemaisemakohteet (Ympäristöministeriö, KeskiSuomen ympäristökeskus) sekä mahdolliset esihistoriallisen tai historiallisen ajan muinaisjäännöskohteet,
jos ne liittyvät kohteen ympäristöön. Myös näiden arvojen huomioiminen on tärkeää, kun suunnitellaan rakennuksen hoitoa.

Hoitokorttien toivotaan antavan rakennuksen kunnostuksiin kokonaisvaltainen näkemys, jonka myötä pystytään sekä seuraamaan säännöllisesti kohteen kuntoa
että tekemään kohteen kannalta oikeita kunnostusratkaisuja. Kortteja voi myös täydentää ja käyttäjät voivat
kirjata niihin myös muita huomioita kohteista. Samaa
mallia voidaan käyttää myös muiden, kuin kaupungin
omistamissa kohteissa sekä uudemman rakennuskannan hoidon järjestämisessä. Tärkeintä kuitenkin on,
että hoito- ja hoitokorttien ylläpito vastuutetaan hoidosta vastaavalle henkilölle. Hoitokorttien ylläpitoa tai
vuosittaisia tarkastuskäyntejä ei myöskään tulisi kokea
taakaksi, sen vuoksi on korttimallia yksinkertaistettu
mahdollisimman pitkälle. Hoitokortit eivät myöskään
anna suoraa vastausta kunnostustoimenpiteiden suorittamiselle, sillä jokainen rakennus ja jokainen kunnostus on aina erilainen. Ennakkoon ei pystytä arvioimaan
kaikkia tilanteeseen vaikuttaneita tekijöitä tai vaurioita.
Korteissa on kuitenkin osoitettu keskeisimpiä tiedon
lähteitä, joista usein saa apua. Myös rakennuskorjausneuvontaa kannattaa käyttää avuksi- Keski-Suomen
ympäristökeskus ja Keski-Suomen museo tarjoavat
neuvontaa kulttuurihistoriallisten kohteiden kunnostuksiin myös kunnille. Myös tässä julkaisussa on hyödyllistä perustietoa, joita voidaan hyödyntää hoitokortiston
yhteydessä.

Kohteen kehittämisen osalta tärkeää on myös kirjata
ylös kohteeseen tai sen lähialueeseen liittyvät kehittämishankkeet ja - suunnitelmat sekä erilaiset kohteeseen haetut ja saadut avustukset. Tämän tiedon kokoaminen auttaa sekä tulevissa hankkeissa että poistaa
päällekkäistä työtä. Kohteelle ulkopuolista rahoitusta
haettaessa on aina selvitettävä, onko kohde saanut jo
avustusta jostakin muualta vastaaviin toimenpiteisiin.
Kortista selviävät nämä tiedot helposti. Myös liittyminen erilaisiin EU-rahoitusta saaneisiin hankkeisiin on
tärkeää seurannan kannalta, niitä ovat voineet olla erilaiset työllisyys- tai kehittämishankkeet. Kannattaa kirjata korttiin myös toteutumattomat hankkeet ja niiden
hankesuunnitelmat- vaikka nyt niiden aika ei vielä ollutkaan, voidaan hankkeisiin tehtyä pohjatyötä hyödyntää muissa yhteyksissä. Jos mahdollista, sähköisessä
muodossa olevat suunnitelmat tulisi koota hoitokortin
liitetiedostoksi tai paperiversiot yhteen kansioon, jonka
sijoituspaikka löytyy hoitokortista.
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KULTTUURIHISTORIALLISTEN RAKENNUKSIEN HOITOKORTTI
Sivu 1 / 3
Saarijärven kaupunki
Rakennuksen nimi ja/tai kiinteistötunnus:
Osoite, sijaintitiedot:
Rakennuksen käyttäjän yhteystiedot:

RAKENNUSHISTORIA
Kaavatilanne, kaavamerkintä tai suojelutilanne
Suunnittelija ja / tai rakentajat
Rakennusvuosi
Pihapiiriin kuuluvat muut rakennukset (lukumäärä, käyttötarkoitus, valmistumisajankohta)
Pinta-ala, josta käytössä (lämmintä alaa)
Huoneiden lukumäärä, käyttötarkoitus
Alkuperäiset tai muut rakennuspiirrustukset (sijainti)
Rakennuksen alkuperäinen käyttötarkoitus
Rakennuksen nykyinen käyttötarkoitus
Kulttuurihistoriallinen tai muu arvo (valtakunnallinen, maakunnallinen, paikallinen arvoluokka)
Alueen historia, aluearvot ( kulttuurimaisema (RKY), maisema-alue, muinaisjäännökset)
Kohteen rakennushistoria
Muut kohteeseen tai alueeseen liittyvät hoitokortit

RAKENNUSTEKNISET TIEDOT -päivitetään korjauksien yhteydessä
Rakennuksen runko
hirsi

rankorakenne

betoni

tiili

muu ______________________________________

Perustukset ja alapohja
maavarainen laatta
pilari
perusmuuri
nurkkakivet
muu ___________________________
betoni
luonnonkivi
muu, mikä______________________________________________________
multapenkki
rossipohja
muu, mikä _____________________________________________________
Alapohjan eristeet: ____________________________________________________________________________________________
Välipohja
puurunko
betoni
ontelolaatta
muu __________________________________
Välipohjan eristeet: __________________________________________________________________________
Seinien eristeet: _____________________________________________________________________________
Sisäseinien verhous: _________________________________________________________________________
Yläpohja
ullakko
tuulettuva harjakolmio
muu _____________________________________
Yläpohjan eristeet: ____________________________________________________________________________
Kattotyyppi
satulakatto

auma/mansardi /taitekatto

pulpettikatto

tasakatto

muu______________________

Katemateriaali ja pinnoite
puu (päre, lauta)
tiili (savitiili, betonitiili)
huopa (kolmiorima, palahuopa...)
saumapelti
profiilipelti
muu,mikä (esim.asbestihuopa, turve..) ____________________
Katteen pintakäsittely ja /tai väri:_______________________________________________
Aluskate tai alemmat vanhat katekerrokset : _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ulkovuorauksen materiaali (t)
lauta
tiili
rappaus (K,KS,S)
betoni
lasi
ei ulkovuorausta
muu,______________
pystyrima
lomalaudoitus
vaakapaneeli
pystypaneeli
Ulkovuorauksen värit (kaikki kerrokset, myös vanhat)_________________________________________________________________
Ulkovuorauksen viimeisin käytetty maali (valmistaja ja värikoodi): _______________________________________________________
Ulkovuorauksen maalityyppi (esim. öljymaali, keittomaali, alkydimaali....): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Kuistien ja katoksien lukumäärä (kpl):_____________
Kuistien perustukset ja sokkeli: __________________________________________________________________________________
avokuisti, kpl ______
umpikuisti, kpl_______
katos, kpl______
Kuistien materiaalit (rakenne, katto, portaat):_______________________________________________________________________
Kuistien ulkovuoraus ja pintakäsittely: ____________________________________________________________________________
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Ikkunoiden määrä (kpl):________________
Ikkunoiden mallit (esim. 6-ruutuinen, T-malli...):_____________________________________________________________________
sisäänpäin aukeava
ulospäin aukeava
1- kertainen ikkuna
2-kertainen ikkuna
3-kertainen ikkuna
Ikkunan erikoiskäsittely (esim. lämpölasi, karkaistu): _________________________________________________________________
Ikkunapokien materiaali,pintakäsittely, kitti __________________________________________________________________________
Ulko-ovet, kpl:__________________
1-ovinen
2-ovinen
muu______________________________
Ovirakenne (peiliovi, lasiovi, muotoprofiili...): ________________________________________________________________________
Ovimateriaali (täyspuu, vaneri, mdf, teräs +lasi....): ___________________________________________________________________
Pintakäsittely tai pinnoite, väri:____________________________________________________________________________________
Ilmanvaihto
painovoimainen
Lämmitys
vesikierto
öljy

koneellinen
keskuslämmitys

sähkö

kaukolämpö

muu, mikä
uunit
pelletti

muu, mikä
turve

maalämpö

muu, mikä

Tulisijat (kpl) ____________________
puuhella
puusauna
pönttöuunit
kakluunit
avotakka
muu_____________________________
Hormit _______________________________________________________________________________________________________
Säilytettävät sisätilat (esimerkiksi vanhat kiinteät rakenteet, pinkopahvit, paneloinnit, listoitukset...) :
Keitiö:________________________________________________________________________________________________________
Eteis- ja käytävätilat:____________________________________________________________________________________________
Sali /olohuone/ keskustila: ______________________________________________________________________________________
Kellari ja sauna ym. tilat:_________________________________________________________________________________________
Muut huoneet: _________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Laajennusosat, pinta-ala ja käyttö, laajennusvuosi ja suunnittelu, urakointi: _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Laajennusosan rakenne, materiaalit:_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Peruskorjausvuodet ja -toimenpiteet (myös suunnittelijat, tekijät/urakoitsijat): _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Hälytys- ja sammutusjärjestelmät, pelastussuunnitelmat: _____________________________________________________________
Muut korjaukset ( vuosikorjaukset, muut korjaukset, myös uudet laitteet) Päivitettään AINA toimenpiteiden yhteydessä: __________
______________________________________________________________________________________________________________

PIHAPIIRI JA YMPÄRISTÖ
Pihapiirin kiveykset ja aidat: ______________________________________________________________________________________
Muut säilytettävät rakenteet : ____________________________________________________________________________________
Piha-alueiden kasvillisuus, puusto : ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Hoidosta vastaava taho: _________________________________________________________________________________________

LISÄTIEDOT JA HUOMIOT
Muut kohteeseen liittyvät hoitokortit
Tehdyt rakennustekniset selvitykset (esim. kosteusvaurio), hoitosuunnitelmat (myös lähialuetta koskevat)
Rakennuksen kunnostukseen ja hoitoon liittyvät suositukset ja ohjeet
( esimerkiksi suojelumerkinnän vaatimukset, Museoviraston korjauskortit, RT-kortit, muut ohjeet)
Muita huomioita (ongelmat, käyttö...)
LIITTEET
Karttaote
Rakennuspiirrustukset (jos sähköisessä muodossa tai niiden sijaintitieto)
Valokuvat kohteesta ja sen ympäristöstä
Rakennuksen hoitoon liittyvät selvitykset, arvioinnit, analyysivastaukset
ym.
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VUOSITARKASTUSLISTA - täytetään vuosittaisella kohteen tarkastuskäynnillä
Sokkelin korkeus maan pinnasta (väh. 30-40cm):
kyllä
ei,______________________________________________________
Perustuksien painumat:
ei
kyllä___________________________________________________________________________
Näkyvät vauriot perustuksissa ja sokkelissa: _________________________________________________________________________
Pintamaan muoto, kasvillisuus :____________________________________________________________________________________
Sade- ja roiskevesien ohjaus, salaojat: ______________________________________________________________________________
Kissanluukkujen kunto (tarkasta myös että auki/kiinni):
Ilmanlaatu (aistivarainen tarkastelu, ummehtuneisuus):
Alapohjan painumat:

ei

hyvä
hyvä

kohtalainen
kohtalainen

huono,_________________________________
huono, ________________________________

kyllä, _____________________________________________________________________

Julkisivun vuorauksen kunto, vauriokohdat: __________________________________________________________________________
Julkisivuvuorauksessa nähtävät kosteat kohdat tai kosteusvauriot (tummemmat kohdat, pullistumat, laho): _____________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Julkisivun maalipinnan kunto:

hyvä

kohtalainen

huono, _______________________________________________________

Kattorakenteen painumat, raystäslinja:
hyvä
kohtalainen
huono,_____________________________________________
Katemateriaalin kunto:
hyvä
kohtalainen
huono, vauriot: __________________________________________________
Katemateriaalien saumakohdat, jiirikohdat:
hyvä
huono, vauriot: _________________________________________________
Katemateriaalin mahdollinen maalipinta:
hyvä
kohtalainen
huono, vauriot: ____________________________________
Räystäslaudoitus :
hyvä
kohtalainen
huono, vauriot: ________________________________________________________
Savupiipun kunto:
hyvä
Savupiipun pellitykset:
hyvä

kohtalainen
huono, vauriot: ____________________________________________________
huono, vauriot: __________________________________________________________________

Sadevesikourut, kiinnikkeet ja syöksytorvet:
Sadevesikourut ja -kaivot puhtaat:
kyllä

hyvä
ei

kohtalainen

Ikkunoiden maalipinnan ja kittauksien kunto:
hyvä
kohtalainen
Puuosien kunto (karmit ja tippalistat):
hyvä
kohtalainen
Pellitykset ( ehjät, tiiviit, maalipinta)
hyvä
kohtalainen
Karmin ja seinän liitoskohdat, ikkunan alapuoliset puuosat:
hyvä

huono, vauriot:_______________________________
huono
huono,kunnostettava (kpl)_________________________
huono
kohtalainen
huono, vauriot: ____________________

Ulko-ovien kunto (puuosat, maalipinnat, lukot ja helat): ________________________________________________________________
Portaiden kunto:_________________________________________________________________________________________________
Kuistirakenteet (puuosat, kaiteet, ikkunat): __________________________________________________________________________
Ulkovalaistus (toimiiko kaikki, onko ulkoisia vikoja):
hyvä
huono, korjattava:_______________________________________
Välipohjan yleiskunto ( painumat, tummentumat-kosteus):
Välipohjan eristeet, lämpö:
hyvä
kohtalainen

hyvä
huono, __________________________________________
huono,___________________________________________________

Yläpohja painumat rakenteissa:
ei
kyllä,___________________________________________________________________
Kosteusvauriot (sisäkaton väri, läiskät, eristeen väri, haju):
ei
kyllä,______________________________________________
Vesikaton alusrakenne, läpimenot ja tuuletus:
ei
kyllä,_______________________________________________________
Piharakenteiden kunto (aidat, kiveykset, muut), huomautettavaa:________________________________________________________
Puuston kunto rakennuksen läheisyydessä, poistettavat puut tai oksat, muu poistettava kasvillisuus: ___________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Muuta huomautettavaa: _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Vuositarkastuslista seurannan apuna
Osana hoitokorttia on ylläoleva vuositarkastuslista. Vuositarkastuslista tulostetaan tyhjänä mukaan ja täytetään paikan
päällä. Listan mukaan on helppo tarkastaa rakennuksen
kunto sekä vuoden aikana tapahtuneet muutokset. Hyvä
kunto tarkoittaa sitä, ettei toimenpiteitä tarvita. Kohtalainen
kunto tarkoittaa, että vaurioitumista on alkanut tapahtumaan, mutta osan kunnostusta ei vielä tarvita. Arvioinnissa
käytetään kohtaa huono, jos rakennusosa tarvitsee välitöntä
tai viimeistään seuraavana vuonna tapahtuvaa korjausta.
Huonokuntoisen osan korjaus tulee viedä välittömästi tiedoksi kunnostuksista vastaavalle taholle tai sen kunnostukseen
tulisi osoittaa taloudellisia resursseja seuraavalle vuodelle.
Jos osaa ei voida välittömästi korjata, tulee se vähintäänkin
suojata väliaikaisesti jatkovaurioitumisen estämiseksi.
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Vuositarkastusta tehtäessä kannattaa mukaan ottaa
kopio joko rakennuksen julkisivupiirrustuksista tai esimerkiksi tulostaa kortin liitteenä olevat kuvat mukaan
kohdekäynnille. Vauriokohdat voidaan merkitä suoraan
kopioon, näin esimerkiksi muistetaan mitkä rakennuksen
ikkunoista kaipaavat kunnostusta tai millä kohtaa esiintyi
lautavuorauksen lahovaurio. Kun korjaustoimenpiteet on
tehty, kirjataan ne rakennuksen varsinaiseen hoitokorttiin. Sinne myös kirjataan vuosi ja kunnostusajankohta,
korjauksen tekijä, suoritetut toimepiteet sekä niihin käytetyt materiaalit (kohta: Muut korjaukset). Aikaisempia
merkintöjä ei poisteta. Näin saadaan myös pienemmistä
korjauksista koottua niiden historia, jolla voi olla merkitystä myöhempien korjaustoimepiteiden osalta.

Sisätilojen suloa

POTKU-hanke järjesti Saarijärvellä kaksi kertaa
Sisätilojen suloa-työpajan 2007, jonka aineisto on
tähän koottuna. Sisätiloissa käytettyjen maalien valmistuksessa ja käytössä on ollut alueellisia tai jopa paikkakuntakohtaisiakin eroja. Näissä perinnemaaleissa
kaksi keskeisintä ainesosaa ovat sidosaieena käytetty
vernissa sekä pigmentit eli erilaiset hienojakoiset värijauheet. Pigmentit ovat voineet olla luonnosta saatavia
maavärejä, kuten punamultaa, tai synteettisiä eli teollisesti valmistettuja. Maalista riippuen tarvitaan lisäksi
tärpättiä, piimää, maitoa, kananmunia tai muita tuttuja
aineksia. Kansanmaalarit olivat mestareita maalaamaan arkipäiväisillä välineillä pinkopahvitapetteja ja
ootraamaan ovia sekä lattiapintoja. Maalausvälineinä
heillä oli erilaisia varpuja, linnunsulkia, pellavatukkoja, hevosenkarvapensseleitä tai vaikkapa vain oma
nyrkki. Myös katoissa olevia pinkopahveja saatettiin koristemaalata, varsinkin varakkaimpien tilojen saleissa.

Pigmenttijauheiden sekoituksessa pätevät väriopin
lait: perusväreistä sekoittamalla. Mustaa tai vastaväriä
lisäämällä saa murrettuja sävyjä. Kun saat väripigmentin hierrettyä tahnaksi, lisää sitä haluttu määrä
valkoiseen ja sekoita hyvin.
3. Lisää tahnaan sideaineeksi vernissaa ja ohenna se
tärpätillä. Kuivumisen nopeuttamiseksi lisää myös sikkatiivia muutama tippa. Mitä enemmän lisäät vernissaa
tai tärpättiä, sen vähemmän maali peittää. Varmista
oikea väri koemaalauksella. Voit myöhemminkin lisätä
pigmenttitahnaa joukkoon. Sulje maalipurkki hyvin, sillä
se säilyy maalauskelpoisena pitkään.

Näissä maaleissa on muistettava mitata kaikki käytetyt pigmentit esimerkiksi talousvaakaa apuna käyttäen.
Grammamäärät kirjataan ylös, sillä uutta maalierää
tehtäessä ei muutoin saada samanlaista lopputulosta!
Suositeltavaa on tehdä kerralla koko tarvittava määrä.
Öljymaali
Öljymaaleja käytettäessä on muistettava, että ne tummuvat ja kellertyvät kuivuessaan. Niiden ominaisuutena on myös kestävä ja kova pinta. Ne kuivuvat hyvin
hitaasti, aina 12 tunnista useaan vuorokauteen. Öljy
toimii maalin sidosaineena ja tärpätti ohenteena. Ohenteen määrä ratkaisee maalin paksuuden ja rasvapitoisuuden. Kaikkien öljymaalien pohjana on valkoinen
pasta, johon lisätään halutun väristä pigmenttiä.
Paljaan puupinnan pohjamaali (pasta)
1 osa tärpättiä
1 osa vernissaa tai pellavaöljyä
pigmenttinä sinkki – tai titaanivalkoinen
(sinkkivalkoinen peittää paremmin)
sikkatiivia liraus (max.1-2%) ,nopeuttaa kuivumista
Öljymaalin valmistus
1.Titaani- tai sinkkivalkoista pigmenttiä otetaan lasiastiaan haluttu määrä. Siihen sekoitetaan vernissaa joukkoon niin paljon, että sekoitettaessa siitä muodostuu
paksua tahnaa. Sekoitusvaihe on tehtävä hyvin. Ainekset hierretään tahnaksi niin, ettei pastassa ole rakeita
tai kokkareita vaan se on tasaista.
2. Samanlainen tahna tehdään vernissasta sekä niistä
pigmenteistä eli väreistä, joita lopputulokseen haluat.
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Temperamaali
Temperamaaleiksi nimitetään öljyn, vahan, munan,
puusepänliiman, vehnäjauholiisterin ja hartsien erilaisia vesiseoksia. Seossuhteita muuttamalla saadaan
halutunlainen kuultavuus, kovuus tai tarttuvuus erilaisiin alustoihin. Temperamaaleilla on maalattu sisätiloja,
vaikkei sitä nykyään ”sisämaaliksi” mielletäkään. Sitä
on käytetty öljymaalin ohella mm. sisäovissa, paneeleissa, listoissa ja huonekaluissa. Temperamaali imeytyy
puuhun ja tarttuu vanhetessaan lujasti kiinni. Se ei lohkeile kosteuden vaihdellessa kuten öljymaali. Työssä
edetään niin, että aloitetaan voimakkaalla värillä, jota
ohennetaan tai vaimennetaan kerroksittain. Maalin
kuivuttua kerros harjataan ennen seuraavaa käsittelyä,
maali saa lisää kiiltoa ja väri syvyyttä. Munatempera ei
peitä pinnan virheellisyyksiä. Maali pilaantuu helposti,
se tehdään juuri ennen käyttöä. Maali on päällemaalattavissa 3 vuorokauden kuluttua ja kokonaan kuiva se
on noin 10 vuorokauden kuluttua.
Temperamaalin valmistaminen
1 tilavuusosa kananmunaa ( keltuainen ja valkuainen)
1 tilavuusosa pellavaöljyvernissaa tai hartsiliuosta
1 tilavuusosa vettä
Pigmenttejä
Määrät on helpoin mitata, kun halkaiset munan veitsellä
sitä rikkoessasi, jotta saat kaksi puolikasta. Kaada kananmuna sekoitusastiaan vernissan kanssa ja vatkaa
yhteen niin, että kananmuna ja vernissa muodostavat
emulsion. Tähän voi käyttää esimerkiksi kannellista lasipurkkia, jossa ainekset ravistetaan yhteen tai vispilää.
Kun ainekset ovat emulsoituneet lisätään vähitellen
vesi, koko ajan voimakkaasti sekoittaen. Pigmentit
sekoitetaan pieneen määrään vettä tasalaatuiseksi,
löysäksi massaksi, joka lisätään maaliin. Temperamaalia voidaan ohentaa vernissalla tai vedellä. Apuaineena
voidaan käyttää laimennettua etikkaa tai sikkatiivia,
kuivumista nopeuttamaan.

Liimamaali
Liimamaali on ollut edellisillä vuosisadoilla yleinen
mattapintainen maali seinä- ja kattopinnoissa sisätiloissa. Parhaimmillaan liimamaali on paperipinnoilla
(pinkopahvi), mutta sillä voidaan maalata myös kuivaa
puupintaa. Entisaikaan käytettiin luuliimaa, mutta
nykyisin voidaan liimamaalin valmistukseen käyttää
myös kasvipohjaista selluloosaliimaa eli tapettiliisteriä.
Se on koostumukseltaan lähellä eläinliiman gluteiinia.
Liimamaali soveltuu parhaiten lämpimien sisätilojen
maalaukseen, mutta myös vanhoissa kirkoissa, jotka
ovat kylmillään, on liimamaali säilynyt hyvänä.
Liimamaalin valmistus
5 litraa vettä
10 kilogrammaa liitua
250-300 grammaa kuivaliimaa
Pigmenttejä tarvittaessa.
Määrä riittä noin 10 neliömetrille.
Maalaamista edeltävänä päivänä: vedellä täytettyyn
astiaan lisätään liitujauho ja sekoitetaan. Nahka-, luutai sellusoosaliima (jauheena), turvotetaan pienessä
määrässä kylmää vettä. Maalauspäivänä liimahauteesta kaadetaan ylimääräinen vesi varovasti pois ja seos
sulatetaan lämpimässä vesihauteessa liedellä. Kun
liima on muuttunut juoksevaksi, se kaadetaan värin ja
liidun joukkoon, koko ajan sekoittaen. Kokeile liimamaalin tarttumista pohjaansa ennen isompien pintojen
maalaamista ja muista, että liimamaalin värisävy vaalenee huomattavasti sen kuivuessa!
Näitä kahta seuraavaa maalia käytettiin erityisesti
ootrauksessa maalien läpikuultavuuden vuoksi. Niillä
saa myös muihin puu-ja paperipintoihin läpikuultavan
pinnan. Maalien kanssa täytyy olla nopea, sillä ne kuivuvat nopeasti. Päälle kannattaa vielä laittaa suojaava
lakka tai vernissakerros maalin kuivuttua, sillä maaleilla itsellään sitä ei ole koostumuksensa vuoksi. Maalit
tulee myöskin käyttää saman tien.
Piimämaalin valmistus
Piimää tai viiliä
Pigmenttijauheita
Pigmenttijauhe sekoitetaan piimään tai viiliin siinä suhteessa, kun se saavuttaa halutun värin. Pigmenttien
sekoituksessa valitaan ne värit, jotka ovat lähimpänä
haluttua puulajia. Maalaaminen on tehtävä joutuisasti,
sillä tämä on nopeaa kuivumaan, lisäämällä vähän piimää, voi kuivuneen värin pehmentää ja jatkaa maalaamista.
Kaljamaalin valmistus
1 pullo I olutta (n.3dl), kotikaljaa tai muuta olutta
1-2dl väripigmenttiä
(2rkl natriumbentsoaattia, jos haluat maalin säilyvän
pidempään)
Tämän maalin kanssa täytyi olla taitoa mukana, sillä kaljamaali oli ohutta ja aloittelijalta se valui helposti. Pinnan kuivuttua se siveltiin vernissalla.
Maito- eli kaseiinimaalin valmistus
Maidosta ja liitujauhosta sekoitettiin sisäuuneissa usein
käytetty maali, mutta sillä maalattiin myös sisätilojen
kuivia puupintoja. On huomattava, että kalkki peittää
vasta kuivana, joten maali näyttää aina liian ohuelta
siveltäessä.
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Perinteinen maitomaali tehdään
50 litrasta rasvatonta maitoa
50 litrasta kalkkitahnaa
- väripigmenttiä, esim. keltaokraa lisätessä seokseen
saadaan keltainen pinta, punamullalla punainen.
Kaseiinimaalia on käytetty myös ulkotiloissa, sementtitiiliä kattopinnoilla on uudistettu eräällä kaseiinimaalin
versiolla, jossa on:
50 litraa rasvatonta maitoa tai piimää
10 kg sementtiä
10 kg punamultaa
Ainekset sekoitetaan, maalin koostumusta voi vahvistaa
vernissalla kuten keittomaaliakin, jos maalattava pinta
on huono. Yksi litra riittää pinnan karkeudesta riippuen
3-5 neliömetrille. Maitomaali on yhtä kestävää kuin
keittomaalikin sekä yhtä peittävää. Höylättyyn puuhun
kaseiinimaali tarttuu paremmin kuin keittomaali, eikä
pinta tahraa. Maalia pitää muistaa sekoittaa välillä, sillä
sementti ja pigmentit laskeutuvat astian pohjaan.
Patinointi osakorjauksiin
Patinointi voi olla tarpeen, jos esimerkiksi sisätiloissa on
jouduttu uusimaan pieni pätkä panelointia tai lattiaa ja
se ikäänkuin ”hohtaa” uututtaan. Voi olla tarpeen ”patinoida” pinta esimerkiksi lakkauksen tai maalauksen
jälkeen. Tällöin edellinen pinta on rikottaan ensin hiomalla. Patinan teet sisätiloissa seuraavasti:
½ Vernissaa
½ Tärpättiä
Mustaa pigmenttiä
- lisäksi voi laittaa pieni määrä kunnostettavan pinnan
vastaväriä eli komplementtiväriä. Pinnan vaaleusaste
on myös otettava huomioon. Patinointiaine levitetään
siveltimellä ja liika maali pyyhitään pois rievulla.
Uunien pintakäsittelyt
Uuneja maalattiin perinteisen kalkkimaalin lisäksi myös
maitomaalilla, jolla siveltiin uunin kyljet joka vuosi suursiivouksen yhteydessä. Useat maalikerrokset kivi- tai
tiilipinnalla muodostivat paksun, laastimaisen pintakerroksen. Ainekset uunin maitomaaliin:
maitoa (rasvaton käy)
liitujauhoa.
Maitoon sekoitettiin liitujauhoa niin paljon, että siitä
tuli löysä velli. Tämän jälkeen seoksen annettiin seistä
tunti tai pari, jotta liitujauho sekoittui joukkoon. Mitä
löysempi velli oli, sitä vähäisempi oli sideaineen määrä.
Maalaus tehtiin ristiin rastiin uunin pintaa sivelemällä,
niin että maalia tuli joka paikkaan tasaisesti. Lopputulos paljastui vasta maalin kuivuttua- joskus oli tarpeen
tehdä toinen kerros päälle.
Toinen tunnettu uuninmaalin resepti kestää enemmän
hankausta ja siinä on enemmän sideainetta. Maali ei
kuitenkaan kestä uudessa tiilessä. Siihen tarvitaan:
5 kg liitua
0,5 kg ruisjauhoja
6 l piimää
125 g tapettiliisteriä
Aineet sekoitetaan ja annetaan seistä aineiden “tekeytymisen ajan”. Ennen maalaamista sekoitetaan vielä
kerran.

Kulttuuriympäristötyötä käytännössä- tutustumassa Isoaholassa perinnemaiseman hoitamiseen Metsien kätköistä koulutuksessa (SS)

Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelman tarkoituksena on innostaa ja rohkaista saarijärveläisiä osallistumaan kulttuuriympäristöään koskevaan toimintaan ja kehittämiseen. Kulttuuriympäristöohjelma kokoaa yhteen ajatuksia
siitä, kuinka kulttuuriympäristön hyväksi voidaansaarijärvellä lähivuosina toimia. Usein erilaiset ohjelmat ja niiden
tavoitteet jäävät käytännön toimien ylkopuolelle, mutta jo Saarijärven ohjelmatyön lähtökohdat olivat erilaiset: huomiota: tavoitteena oli saada hoito-ohjelma sekä kyläkohteita aktiivihoidon piiriin. Jotta kehittämistoimet toteutuisivat, edellytyksenä on erityisesti kunnan ja sen asukkaiden sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen. Tämän julkaisun
yhtenä tehtävänä on ollut tutustuttaa saarijärveläiseen kulttuuriympäristöön ja erilaisiin hoidon mahdollisuuksiin.
Kulttuuriympäristöohjelmaosiossa on yleisellä tasolla nostettu esiin erilaisia toimenpiteitä, joiden kautta voidaan
kehittää ja edistää kulttuuriympäristön säilymistä sekä huomioida painopisteen mukaisesti myös mahdollisuudet
matkailun näkökulmasta.
Pääpaino tässä ohjelmassa on saarijärveläisillä toimijoilla, joiden tukena ovat niin maakunnalliset kuin valtakunnallisetkin toimijat. Saarijärven kulttuuriympäristöohjelmaa tukee Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista (Keski-Suomen ympäristökeskus, 2005). Saaijärven kulttuuriympäristöohjelman tavoitteet
on koottu neljän pääteeman alle. Niiden yhteydessä on esitelty tavoite, toimijat sekä tavoitteeseen pääsemisen
keskeisimmät toimenpiteet. Koska ohjelma on tehty pitkälle aikavälille, siinä ei ole esitetty yksittäisiä toimenpiteitä.
Ohjelmassa on kuitenkin esitetty muutamia toimia vuosittain järjestettäväksi, liittyen ensisijaisesti kaupungin, kylien
ja matkailupalvelujen yhetistyön lisäämiseksi ja tiedon jakamiseksi. Näiden tapaamisien kautta voidaan tukea mm.
kylien kulttuuriympäristön hoitoa tai synnyttää uusia matkailullisia palveluita.
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelma on jaettu neljään osa-alueeseen, jotka ovat:
1. Kulttuuriympäristöohjelma ja hoidon edistäminen
2. Tiedon saavutettavuus, kulttuuriympäristökasvatus
3. Kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien hoito-ohjelma
4. Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa- kulttuurikylät ja matkailu
Lisäksi lopussa on yhteen koottuna vuosittaisiksi toimenpiteiksi suunnitellut tapahtumat ja yhteistyöelimien kokoontumiset. Erityisesti kulttuurimatkailun kehittäminen on Saarijärvellä kyliin liittyvä teema, jolla voitaisiin edistää
alueiden elinvoimaisuutta ja tarjota erilaisia matkailumahdollisuuksia. Saarijärven keskustan alue on jo vetovoimainen ja tarjoaa runsaasti nähtävää, mutta myös kyliltä poikkeuksellisen runsaasti kohteita ja palveluita, joita
voitaisiin maaseutukulttuurin esittelyssä hyödyntää. Vahvuutena Saarijärvellä on sen maine kulttuuripitäjänä.
Kuvataiteisiin ja musiikkiin kohdentuva tapahtumatuottaminen perinteisesti ollut täällä keskeisessä asemassa,
nähtävää täällä on runsaasti tarjolla. Luonto ja kansallispuisto antavat seudulle merkittävää lisäarvoa- ne yhdistettynä kulttuuriympäristöön ja vahvaan museo- sekä tapahtumatuottamisen perinteeseen voidaankin Saarijärveä
pitää yhtenä Keski-Suomen vireimmistä ja kiinnostavimmista paikkakunnista. Toisaalta tämän kaiken keskellä pienenä heikkoutena osin havaittavissa nykyajan kiireen ja arjen vaatimukset, jotka ovat vähentäneet osallistumista
ja yhteisöllistä toimintaa. Sen lisämiseksi onkin ehdotettu kulttuuriympäristökasvatuksen ottamista mukaan kulttuuriympäristöohjelmaan. Kun alueen arvot huomataan ja oma ympäristö näyttäytyy uudella tavoin, sen eteen myös
työskennellään yhdessä sekä osallistutaan sitä koskevaan keskusteluun. Paavon poluilla, taikalastujen joukossa
tulee pitkäjänteisesti työskennellä säilyttääksemme tämän meidän historiastamme kertovan monimuotoisuuden.
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KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMA JA HOIDON EDISTÄMINEN
Saarijärven kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen käytännön tasolla on suuri haaste. Kulttuuriympäristön hoito
on suurin haasteistamme, sillä se ratkaisee, mitä säilyy seuraaville sukupolville. Kulttuuriympäristön hoito on pääosin
omistajiensa vastuulla, joten voimavaroja tulisi suunnata heidän toimintansa tukemiseen, neuvontaa, hoidon edistämiseen sekä erilaisten asiantuntijoiden ja avustusjärjestelmien hyödyntämiseen.
TAVOITE
Kaupungin
hoidetaan

TOIMIJAT
rakennusperintöä kaupunki

TOTEUTUS
-- Kulttuuriympäristön liittäminen osaksi kunnan toimintasuunnitelmia, tavoite-ohjelmia ja
kehittämisstrategioita.
- Hoito-ohjelma otetaan käyttöön ja se selkeästi vastuutetaan, myös uusia kohteita lisätään
ohjelman piiriin.
- Vahvistetaan kunnan kiinteistöjen hoidosta vastaavan henkilökunnan tietoisuutta rakennusperinnön arvoista ja hoidosta sekä kulttuurimaisemista.

Kunnostusta kestävää kehitystä
tukien.

kaupunki
asukkaat
kyläyhdistykset
yrittäjät

- Uuden luomisen rinnalle vaihtoehdoksi vanhan säilyttäminen, vaaliminen, ylläpito ja kunnostaminen. Se kuuluu kulttuurisesti kestävään kehitykseen jatkaen tietojen ja taitojen
siirtymistä sukupolvelta toiselle. On siis sekä kulttuurillisesti että taloudellisesti kestävää
kunnostaa rakennus muuttuneeseenkin käyttötarkoitukseen yhtä laadukkaasti kuin se on
alkujaan rakennettukin. Tätä toimintamallia tulee tukea ja viedä eteenpäin, jotta luodaan
hyvä, viihtyisä ja terveellinen elinympäristö. Vain pitkäikäisistä rakennuksista muodostuu
rakennuskulttuuria
- Ekologisuuden kannalta vanhan kunnostamisessa voitaisiin tukea myös esim. vanhojen
rakennusosien kierrätystä ja innovoida niiden hyödyntämistä. Suositaan paikallisia valmistajia, tekijöitä ja kotimaisia (lähi-) materiaaleja, joilla on pitkä elinkaari ja pienemmät kuljetuskustannukset.

Maisemanhoidolla viihtyisä
maisema

kaupunki
yhdistykset
asukkaat
hankkeet
oppilaitokset
yrittäjät
metsänomistajat
maatalousyrittäjät
metsänhoitoyhdistykset

- Erityisesti Saarijärven matkailun painopistealueiden maisemakuvaan kiinnitetään huomiota ja sitä säännöllisesti hoidetaan matkailullisten arvojen lisäämiseksi. Vuosittain
tarkastellaan alueiden maisemanhoidon tarve ja resurssoidaan työvoimaa sinne joko
erilaisten yhteistyöhankkeiden, kyläyhdistysten tai kaupungin oman toiminnan kautta.
Yleiseen viihtyisyyteen tällä alueella kiinnitetään eritysitä huomiota ( katokset, penkit ym,
korjaukset ja maalaaminen sekä roskien keräys). Maisema pyritään säilyttämään avoimena ( pusikoiden raivaus, näkymien avaus, reittien hoito esim. Runebergin polku)
- Arvokkaiden kulttuurimaisema-alueiden kuten Saarijärven reitin maisemanhoitosuunnitelman tekeminen, rakennustapaohjeistus näille alueille sekä rakennuspaikkojen
sijoittaminen maisemallisin ja historiallisin perustein.
- Hoitosuunnitelmien toteutuksessa voidaan kohdentaa entistäviä, kunnostavia hoitotoimia
aluekokonaisuuksille laajapohjaisena asukasyhteistyönä.
- Metsänhoidossa maiseman huomioiminen, erityisesti tiealueiden, kaukomaisemien ja
kultturimaisemien ollessa kyseessä. Maisemapainotteiset metsäsuunnitelmat.

Ohjataan hyvään
rakentamiseen ja oikeaan
kunnostukseen arvokohteissa

kaupunki
muut viranomaiset ja asiantuntijat

- Ohjataan rakentajia mm. täydennysrakentamisen osalta ja kulttuurimaisema-alueilla.
- Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa kiinnitetään huomiota rakennusten sijoittumiseen maaston sekä paikallisen kulttuuriympäristön ominaispiirteistä vahvistavaan
suuntaan.
- Kunnostajia ja rakentajia ohjataan hyvän ympäristön synnyttämiseksi
- Opastetaan kunnostajia vanhojen rakennuksien arvoja säilyttäviin kunnostuksiin ja uudisrakentamisessa huomioidaan jo olemassa oleva ympäristö ja rakenta-misen perinteet.
Museoviraston korjauskorteista saa hyvän avun!
- Huomiota kiinnitetään myös erilaisiin maatalouselinkeinoon liittyneisiin, mutta nykyisin
käytöstä poistuneisiin rakennuksiin, joilla myös maisemallinen merkitys. (ladot, riihet, aitat,
viljankuivurit , maitolaiturit jne). Kunnossapito on osa kulttuurimaiseman hoitoa, uusien
käyttötarkoituksien löytäminen. Rappeutuva rakennuskanta toimii ympäristöänsä vastaan.
Kulttuuriympäristön arvokohteiden hoito otetaan huomion kohteeksi.
- Kunnostuskohteille suunnataan suoraa avustusneuvontaa, ohjataan tarvittaessa asiantuntijoiden puoleen (ympäristökeskus, K-S Museo, muut)

Kylät ovat houkuttelevia asuinja matkailuympäristöjä

kyläyhdistykset
asukkaat
yrittäjät
kaupunki

- Kunnan johdolla esim.kerran vuodessa kokoontuvat työryhmä. Yhteiskokoontumisen
tarkoituksena olisi keskustella kylien kulttuuriympäristön hyödyntämiseen, matkailuun,
hoitoon ja kehittämiseen liittyvistä suuremmista linjoista. Kyläläiset miettisivät ja listaisivat
hoitoa vaativat kulttuuriympäristökohteet kylältä (maisemanhoidon tarpeet, rakennuksien
kunnostus). Tarvittaessa ohjataan kylien kohteita mukaan erilaisiin hankkeisiin tai muiden
toimien piiriin.
- Kyläläiset toteuttaisivat itse kulttuuriympäristön hoidon toimia, vaikkapa yksi kohde per
vuosi tavoitteena.
- Maisemanhoitoa voidaan tehdä myös kylän yhteisin voimin keskeisillä kylämaisemaalueilla. Tiemaisemien hoidossa yhteyttä tulee ottaa ensin Tiepiiriin ja sopia asiasta heidän
kanssaan, lisäksi kahvi- ja muihin pieniin kustannuksiin voi hakea ns. sponsoreita. Laajempia maisemanhoidollisia tavoitteita toteuttavia hankkeita voi myös toteuttaa, esim. toimintaryhmän tuella

kaupunki
virkamiehet
alan järjestöt

- Ohjataan niittyjen, metsälaidunten, ketojen jne. omistajat Keski-Suomen ympäristökeskukseen, TE-keskuksen maaseutuosastolle tai ProAgria Keski-Suomeen, jotka toimivat
yhteistyötahoina ja asiantuntijoina hoitosuunnitelmien teossa
- Oppilaitosyhteistyötä perinnemsisematiedon edistämiseksi ja esittelykohteiden hoidon
tukemiseksi.

Kyläkohtaisten kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmien
laatiminen jokaisella
aktiivikylällä.
Vuosittainen kylien kulttuuriympäristö- kokous / yhteistyöelin

Tuetaan perinnebiotooppialueille tehtävien hoitosuunnitelmien tekoa.
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TIEDON SAAVUTETTAVUUS, KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS
Tietoa voi olla joskus vaikea löytää - usein sen löytää vain jos tietää mistä sitä etsii. Koululaitoksella on keskeinen merkitys varsinkin lasten ja nuorten kulttuuriympäristökasvatuksessa. Oppiminen elämyksien ja kokemuksien kautta sekä niitä
jakamalla ovat merkittävässä roolissa. Myös aikuisille suunnattua koulutusta tarvitaan lisää. Keskeistä on myös päättäjien,
viranomaisten ja aikuisten tiedon lisääminen päätöksenteon pohjaksi, joka vaikuttaa niin kunnallisessa toiminnassa kuin
yksilötason ratkaisuissakin.
Kulttuuriympäristöä koskevan uuden tiedon saavutettavuuteen kannattaa kiinnittää huomiota ja tärkeä merkitys on myös
erilaisilla yleisötapahtumilla ja tiedoittamisella. Erilaiset koulujen ja muiden toimijoiden yhteiset, elämykselliset toiminnot ,
kuten työnäytökset ja kohdekäynnit tekevät kulttuuriympäristöstä konkreettisemmin ymmärrettävän asian. Se voisi näkyä
tapahtumatuottamisessa ja erilaisissa tavoiteohjelmissa yhtenä painopisteenä. Suuri osa kulttuuriympäristö kohteista on
yksityisten ihmisten vastuulla, joten kulttuuriympäristökasvatuksella ja tiedon välittämisellä on suuri merkitys. Niiden kautta
voidaan innostaa ihmisiä toimimaan kulttuuriympäristön hyväksi.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

kunta
yhdistykset
koulut
asukkaat
paikallistiedotus

- Kulttuuriympäristöohjelma tulisi ottaa mukaan osaksi kuntatyötä, tehdä
se tutuksi myös päätöksenteosta vastaaville luottamusmiehille kunnan
virkamiesten lisäksi.
- Kulttuuriympäristö pidetään esillä keskusteluissa, mm. paikallislehdissä
voidaan nostaa juttusarjana esiin erilaiset kulttuuriympäristökohteet

Kulttuuriympäistöön liittyvän
viranomaisosaamisen kehittäminen

kunta
kehittämisyhtiö
toimintaryhmä
verkostot
hankkeet

- Erilaiset maakunnalliset koulutustilaisuudet ja seminaarit antavat lisäarvoa ammattitaidolle sekä luotaavat ajantasaisia aiheita.
- Kulttuuriympäristöön liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan kunnan sisällä, myös omia koulutuskokonaisuuksia tai asiantuntijaluentoja
voitaisiin järjestää kunnan henkilöstölle
- Kulttuuriympäristön kehittämistoimintaan kiinnitetään huomiota, mm. EUhankkeiden ja kunnan kehittämishankkeiden kautta.
- Kulttuuriympäristökohteita koskevassa päätöksenteossa huomioidaan
kohteen erityisominaisuudet ja niitä pyritään tukemaan.

Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen mukaan monipuolisesti paikallista aineistoa ja oppilaita osallistavia
työskentelymenetelmiä

koulut
koululaiset
opettajat
yhdistykset

- Osallistuminen vuosittain kouluille suunnattuun Keski-Suomen kulttuuriympäristö-kilpailuun tai Euroopan rakennusperintöpäiviin. Opettajien osallistuminen kulttuuriympäristökasvatuksen verkostoihin, esim. Suomen
Tammi.
Kulttuuriympäristökasvatukseen
uusien
aineistojen
luominen,
ympäristökasvatus-hankkeisiin osallistuminen tai niiden kehittäminen paikallisista lähtökohdista
- Tuetaan uusien menetelmien käyttöönottoa, innostetaan koulujen ulkopuoliseen toimintaan
- Myös ammatillisessa ja aikuiskoulutuksessa huomioidaan kulttuuriympäristökasvatuksen merkitys

Tiedotus ja tiedon saavutettavuus, informaation kokoaminen yhteen

kunta
viranomaiset
asiantuntijat

- Tiedotetaan erilaisista avustuksista ja myös kunnan virkamiehiä opastetaan
niiden käyttöön ja ohjeistukseen.
- Ajantasaisesta tiedonsaannista huolehditaan, tiedon hankkiminen on
kuntalaisille tehty helpoksi. Sähköistä mediaa hyödynnetään kulttuuriympäristötiedon jakamiseen. Kulttuuriympäristön hoitoon liittyvä tietopiste,
josta saisi tietoa avustuksista ja tuista, niiden hakemisesta, korjauksesta
ja hoitotoimista sekä yhteystiedot myös maakunnallisiin ja valtakunnallisiin
toimijoihin ja asiantuntijoihin

Kulttuuriympäristöohjelman
man tiedon hyödyntäminen

tarjoa-

Lisätään tietoa perinne- ja kulttuuri- kunta
maisemista sekä niiden tuista
maaseutuelinkeino
järjstöt, yhdistykset

- Edistetään ja lisätään yhteistyötä sekä tiedottamista kunnan kautta maanomistajien ja asiantuntija-/viranomaistahojen välille.
- Ohjataan hakemaan tukia sekä maaseutukulttuuriin liittyvien kohteiden
hoidossa: maisema-alueet, perinnemaisemat, vanhat rakennukset ja rakennelmat. Perinnemaisemien omistajien neuvonta ja hoitosuunnitelmat

Kulttuuriympäristökohteiden
sainen tieto ja inventoinnit

- Moderni rakennusperintö pyritään inventoimaan ja sen arvot huomioidaan
- Opinnäytteitä ym. mahdollista hyödyntää sekä kulttuuriympäristön hoi-dossa että kulttuurimatkailun kehittämisessä. Tutkimusaiheita voidaan ehdottaa suoraan oppilaitoksille tarpeiden mukaan
- Kulttuuriympäristökohteita otetaan pilotti- ja koulutuskohteiksi esimerkiksi
hankkeissa
- Lisätään poikkitieteellistä ja monialaista yhteistyötä, etsitään yhteistyöväyliä
esimerkiksi IT-alan tai taiteen toimijoiden parissa

Koulutua
Tutkimus

ajanta- kunta
K-S museo
Saarijärven museo
K-S ympärisökeskus
hankkeet
korkeakoulut
oppilatokset
yhdistykset
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KAUPUNGIN KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAIDEN RAKENNUKSIEN HOITO-OHJELMA
Saarijärven kaupungin kulttuurihistoriallisten rakennuksien hoito-ohjelma huoltokortteineen on uusi ja edistyksellinen tapa
pitää huolta kulttuuriperinnöstä. Aikaisemmin vain erityisille arvoalueille, kuten Jyväskylän Seminaarinmäelle sekä pienempiin
kaupunginosiin on tehty vastaavia ohjeistuksia tai erilliskortteja. Hoito-ohjelman käyttöönotto on hidas prosessi ja se vaatii
aluksi runsaasti myös täydentävää työtä, kun kootaan yhteen aikaisempien kunnostuksien tietoja. Usein nämä tiedot varsinkin
vanhempien kohteiden osalta vaativat työtä, sillä ne voivat olla useaan eri paikkaan sijoitetuissa arkistoissa.
Onnistuessaan prosessi kuitenkin tulee tarjoamaan sekä taloudellisia etuja että myös laadullisia hyötyjä rakennusperinnön
näkökulmasta. Se auttaa myös ennakoimaan seuraavien vuosien kunnostustarpeita ja näin pystytään niihin myös varautumaan.
Hoito-ohjelmaan kannattaa ajanmittaan ottaa mukaan myös maisemanhoito arvoalueilla ja liittää ohjelmaan vihersuunnitelmia
ja maisemanhoitosuunnitelmia. Ohjelman toteuttamiseen vaaditaan innostuneisuutta ja kiinnostusta rakennusperinnön hoitoa
kohtaan, sillä sen vaatimukset ja tavoitteet ovat toiset kuin normaalissa kunnossapidossa. Ongelmana eivät useinkaan ole
toimenpiteiden toteutus vaan suunnitelmien puute, se on toimenpide johon kannattaakin tulevaisuudessa panostaa.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

Hoito-ohjelma otetaan käyttöön ja sen kaupunki
koordinointi vastuutetaan

- Hoito-ohjelman ylläpito ja vuositarkastukset ohjelman kohteissa vastuutetaan
- Kohteiden vuosittaisiin kustannuksiin varaudutaan, kohteet priorisoidaan
kunnostustarpeiden mukaan. Huomioidaan myös mahdollisuudet erilaisten
avustuksien hakemiseen esimerkiksi lisäselvitystarpeiden tulllessa ilmi. Myös
mahdollisuudet erilaisten hankkeiden hyödyntämiseen pidetään mielessä.
- Kohteiden kunnostuksia priorisoitaessa, tulee ensimmäisenä huomioida kunnostuksien kriittisyys, ei kohteen arvoluokka tai käyttö. Tällä hetkellä ensisijaisina kunnostuskohteina ovat esimerkiksi Kunnatuvan piharakennus sekä
paloaseman torni.
- Hoito-ohjelman kohteisiin tulee käyttöön otettaessa lisätä kaupungilla oleva tieto aikaisemmista perus -ja muista korjauksista sekä koota yhteen esimerkiksi
vanhat rakennuspiirustukset ja suunnitelmat.

Asiantuntija-apua käytetään kohteiden kaupunki
kunnostuksien laadun takaamiseksi
viranomaiset
asiantuntijat

- Kunnostuksiin hankitaan tarvittaessa apua rakennusperinnön hoidon asiantuntijoilta ( Museovirasto, Keski-Suomen museo, Keski-Suomen ympäristökeskus),
sillä kohteissa on mm. valtakunnallisesti arvokkaita.
- Tarvittaessa ostetaan ulkopuolisilta asiantuntijoilta lisäpalveluita kohteen kunnostussuunnitelmien tueksi
- Kootaan perinnerakentamiseen liittyvää kirjallisuutta ja muita aineistoja hoidosta vastaavan henkilön tueksi. Esimerkiksi Museoviraston Korjaus-kortit ovat
oivallinen apuväline
- Hoidosta vastaava taho osallistuu rakennusperinnön hoitoa koskeviin koulutuksiin

Korjaukset tehdään rakennukseen
sopivin, laadukkain materiaalein

kaupunki

- Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennuksien kunnostuiksessa tärkeää
on valita sopivat materiaalit ja tehdä korjaustoimet huolella. Jos tähän ei ole
mahdollisuutta, pyritään vaurikohta suojaamaan väliaikaisesti, kunnes on saatavissa tarvittavat materiaalit tai tekijät. Huonosti tehty korjaus tulee kalliiksi.
- Kunnostuksissa pyritään säilyttämään kohteen alkuperäinen asu mahdollisimman pitkälle.

Kunnan hoito-ohjelman toteuttaminen kaupunki
toimii esimerkkinä paikallisille asukkaille kulttuuriympäristön hyvästä ja
asiantuntevasta hoidosta

- Kunnostus- ja hoitotoimia osoitetaan kohteisiin jo hyvissä ajoin.
- Hoidettu rakennusperintö ja kunnan omistamat kohteet toimivat hyvän hoidon
esimerkkinä. Samalla se synnyttää rakennusperinnön hoidon asiantuntijuutta.
Sitä voidaan hyödyntää mm. kunnostusneuvonnassa

Hoito-ohjelmaa tarkastetaan ja
päivitetään vuosittain

- Hoito-ohjelmaan lisätään kohteita kun tarpeita ilmenee. Huomiota tiulisi jatkossa kiinnittää myös sotien jälkeisiin, modernin rakennusperinnön kohteisiin.
- Uusien inventointien myötä aineistoja täydennetään. Hoidosta vastaava tulee
olla selvillä tekeillä olevista selvityksistä ja arvioinneista
- Vuosittain voitaisiin järjestää erilaisten tahojen kanssa yhteistyöpalaveri
kohteisiin liittyen, myös erilaisia kunnostuskatselmointeja kannattaa hoidon
tueksi tehdä mm. museoviranomaisten kanssa.

kaupunki
K-S museo
Saarijärven museo
K-S ympärisökeskus
hankkeet
korkeakoulut

Kaupungin omistamille vajaakäyt- kaupunki
töisille hoito-ohjelman rakennuksille
etsitään aktiivisesti niille sopiva käyttöä

- Vajaakäyttöisten rakennuksien osalta pyritään ratkaisemaan tilanne mahdollisimman nopeasti. Tyhjillään oleva rakennus on alttiina ilkivallalle ja se jää
usein myös huoltotoimien ulkopuolelle.
- Rakennukselle pyritään löytämään uusi käyttö niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähäisiä muutostöitä.

Kohteiden ympäristön hoito

- Hoito-ohjelmassa mukana olevien kohteiden ympäristöön ja maisemanhoitoon
tulisi myös ajan mittaan panostaa. Kohteita tulisikin hoitaa kokonaisvaltaisesti.
Esimerkiksi pihasuunnitelmat ovat yksi tapa.
- Kohteiden pihapiiirien muiden rakennuksien huolto on yhtä tärkeää, myös
ympäristön siisteys vaikuttaa niin viihtyvyyteen kuin rakennuksen säilymi-seenkin.
- Hyvällä suunnittelulla ja kaavoituksella tuetaan myös ympäristön säilymistä

kaupunki
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KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ VETOVOIMAA -KULTTUURIKYLÄT JA MATKAILU
Parhaimmillaan kulttuuriympäristö tukee kunnan kehittymistä, hyödyttää elinkeinoelämää ja matkailua sekä tuo niille
lisäarvoa. Kulttuuri- ja luontomatkailu voivat olla tulevaisuussa matkailun painopisteitä, niiden kehittämisessä on hyvä
olla etulinjassa. Saarijärven kylissä on potentiaalia, useissa niistä on enemmän vierailun arvoisia kulttuuriympäristökohteita kuin monissa Keski-Suomen pienimmissä kunnissa.
Kulttuurimatkailun kehittämisessä tärkeää on kohdentaa voimavarat yhteen- matkailupalvelut, kunta ja kylät yhdessä.
Hyvänä esimerkkinä Välimeren maat, joissa matkatoimistot ovat luoneet paketteja teemoittain tai kylittäin, joille riittää
kysyntää vaikka kohdemäärä olisi pienempi tai laadultaan heikompi. Näiden pakettien tuottaminen niin kotimaan kuin
ulkomaan matkailijoille on haaste, johon kannattaisi tarttua. Kylät tarjoavat monenlaista teemaa ja palvelua, innokkaita tekijöitä ja sivutoimisia yrittäjiä. Varsin pienellä jatkokehityksellä saataisiin toimivia kokonaisuuksia, varsinkin
jos ne yhdistetään luontoaktiviteetteihin ja –kohteisiin. Vaihtoehtona on myös näiden kohdekokonaisuuksien kehittäminen virtuaalisissa ympäristöissä.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

Kulttuurimatkailun vetovoimatekijöiden kehittäminen

kaupunki
viranomaiset
asiantuntijat
toimintaryhmä
kehittämisyhtiö
EU-rahoitustahot

- Tuetaan kulttuuriympäristöä säilyttäviä elinkeinoja ja selvitetään kulttuurimatkailun
vahvistamisen mahdollisuuksia.
- Kulttuuriympäristöohjelman tarjoamaa tietoa jatkojalostetaan kunnan sekä elinkeinoelämän käyttöön.
- EU-hankerahoitusta ja erilaisia avustuksia hyödynnetetään ja niistä tiedotetaan aktiivisesti eri toimijoiden keskuudessa; kulttuurimatkailua kehitetään EU-rahoituksen
avulla sekä erilaisin yhteistyötavoin

Kulttuurikylät ja niiden toimijat Kaupunki
osaksi aktiivista alueiden kehit- käynnistäjänä
Matkailupalvelut
tämistä
Kylä- ja muut yhdisKulttuuri- ja luontomatkailun ke- tykset
hittämistä tukevan verkoston syn- hankkeet
yrittäjät
nyttäminen
kehittämisyhtiö
Vuosittaiset
kulttuurikylä- toimintaryhmä
tapaamiset tai oma työryhmä

- Matkailupalvelut ja alueiden kehittäminen huomioon vanhoilla, einvoimaisilla kyläalueilla. Yhteistyötä kunnan, kohteiden omistajien, kulttuuritoimijoiden, ohjelmatuottajien, yhdistysten ja matkailuyrityksien välillä lisätään.
- Kuntaan kulttuurimatkailuverkosto, joka voisi toimia yhteistyössä mm. uusien tapahtumien, ohjelmapalveluiden ja erilaisten osaamisalueiden kehittäjänä ja tiedon levittäjänä. Esimerkiksi vuosittaiset “kulttuurikylä” tapaamiset kaupungin ja matkailutoimen kanssa. Ohjelmapalveluiden ja kesätapahtumien kehittäminen ja vastuuttaminen
yhdessä. Selvitetään vuosittain kylien kulttuurintuottamisen mahdollisuudet ja asukkaiden sekä yrittäjien resurssit. Kohtaavatko ne matkailupalveluiden tarpeiden kanssa
ja voivatko kylät tuottaa niitä palveluita, joille on kulloinkin kysyntää? Kultturikylien
kohde- ja tapahtumatuottamiselle yhteinen “pooli”
- “Pooli” toimii myös sisällöntuottajana matkailupalveluille, esimerkiksi jos tuotetaan internet- tai muita media-aineistoja. Kyläläiset ovat parhaat “tuottajat” kokoavat parhaat
tarinat kylältä sekä kylähistorian mielenkiintoisimmat osiot- tuotteistamisen tai mediatoteutuksen hoitaa alan ammattilaiset kootusti yhdistäen aineistot kaikilta kyliltä. Toisaalta havaitaan myös tarpeet esim. palveluissa. voidaan synnyttää mm. sivutoimisena
tai yhteisöllisinä palveluina.
- Esille myös kylien kulttuuriympäristön hoidon tarpeet, voidaan etsiä niiden toteuttamiseen taloudellisia ja työvoimaresursseja yhdessä (avustukset, hankkeet, yhteistyökuviot) .

Uusia palveluita ja tuotteita kulttuurikylien pohjalta

- Luodaan uusia tuotteita palveluja, jotka pohjautuvat kylien olemassaoleviin mahdollisuuksiin (kohteet, historia, tarinaperinne kylien “teemat”).Jokainen mukana oleva
kylä saa myös oman “teemansa”, jotta päällekkäisyyttä ei tule.
- Uudet teknikat ja kohderyhmät, internetin hyödyntäminen erityisesti kansainvälisessä
markkinoinnissa. Esim. Lonely Planet-tyyliin > eksoottista ja omaleimaista, puhdasta
luontoa ja alkuperäistä kulttuuria.
- Erikoisryhmille suunnattuja matkailupaketteja (kohteet, palvelut ja majoitus, ohjelma);
esteettömyys (llikuntarajoitteiset), leirikoulut, ulkolaiset kohderyhmät, TYKY-paketit.
- Mukaan myös käsityö- ja lähiruokatuottajat sekä muut pienyritykset kylillä, jotka voisivat kylän “teeman” ympärille synnyttää tuotteita, esimerkiksi Lannevedellä myytäisiin
Kyyran Jussin taikatroppia tai Laihan lihakeittoa, Kalmarissa Nahjuksen paitoja ja Mahlulla Maapallopatsaan kuva-aiheista tehtyjä koruja. Ketjutetaan kokonaisuuksia ja luodaan paketteja, jotka viihdyttävät matkailijoita päivän tai viikonlopun. Sesonkiaikoina
voitaisiin järjestää päivittäisiä ohjelmapaketteja kohtuuhintaan, esimerkiksi Päivä ITEtaiteilijana, materiaalina betoni ja sammaleet, Saarijärven reitin varrelle opastettu kirkkomatka (maavaellus + soutu matkan varrelle jäävine kertomuksineen) tai lumikengillä
vaellus Pyhäkankaalle.

Tyhjilleen jääneiden tai vajaakäyttöisten rakennusten käytön kehittäminen

kaupunki käynnistäjänä
kylä- ja muut yhdistykset
hankkeet
yrittäjät
kehittämisyhtiö
toimintaryhmä

kaupunki
omistajat
asukkaat
yhdistykset
matkailusektori

- ko. rakennusten käytön edistäminen, esimerkiksi kartoittaa kohteiden soveltuvuus
jonkin asteiseen matkailukäyttöön tai majoitus-/ yrityksien toimitiloiksi kesäaikaan.
Nykyisin kiinnostavat myös “perinteiset”majoitukset, joissa kesälomalainen huolehtii
itse veden kannosta, puiden pilkkomisesta jne. Ei tarvitse olla “viiden tähden honkahuvila”.
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Kylät ovat houkuttelevia asuinja matkailuympäristöjä
Kyläkohtaisten kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmien
laatiminen jokaisella
aktiivikylällä.

kyläyhdistykset
asukkaat
yrittäjät
kaupunki

- Kunnan johdolla esim.kerran vuodessa kokoontuvat työryhmä. Yhteiskokoontumisen
tarkoituksena olisi keskustella kylien kulttuuriympäristön hyödyntämiseen, matkailuun,
hoitoon ja kehittämiseen liittyvistä suuremmista linjoista. Kyläläiset miettisivät ja listaisivat
hoitoa vaativat kulttuuriympäristökohteet kylältä (maisemanhoidon tarpeet, rakennuksien
kunnostus). Tarvittaessa ohjataan kylien kohteita mukaan erilaisiin hankkeisiin tai muiden
toimien piiriin.
- Kyläläiset toteuttaisivat itse kulttuuriympäristön hoidon toimia, vaikkapa yksi kohde per
vuosi tavoitteena.
- Maisemanhoitoa voidaan tehdä myös kylän yhteisin voimin keskeisillä kylämaisemaalueilla. Tiemaisemien hoidossa yhteyttä tulee ottaa ensin Tiepiiriin ja sopia asiasta heidän
kanssaan, lisäksi kahvi- ja muihin pieniin kustannuksiin voi hakea ns. sponsoreita. Laajempia maisemanhoidollisia tavoitteita toteuttavia hankkeita voi myös toteuttaa, esim. toimintaryhmän tuella

kaupunki
matkailupalvelut
sisällöntuottajat
IT-yritykset
kylät
yrittäjät

- GeoCashe- tai muita multimudiaan liittyviä aarteenmetsästyskohteita voitaisiin tuottaa
yhteistyössä esimerkiksi matkailupalvelujen tai yrittäjien kanssa. Kymmenenkin kätkökohdetta kunnassa herättää jo mielenkiintoa ja kohteiden metsästys vie jo yhden päivän- jonka
ihmiset viettävät Saarijärvellä. Aarrekohteet hyvin esille ja vaihtuvat esimerkiksi vuosittain.
Kätköpaikat matkailullisesti kiinnostaville alueille, kätköissä voisi olla esimerkiksi Saarijärvi-tavaraa tai vaikkapa pullakahvi-kuponki. voitaisiin levittää koko pohjoisen Keski-Suomen
alueelle esimerkiksi yhteistyössä Viitasaaren seutukunnan kanssa.
- Kylämuseot ja ykistyisetkin kokoelmat kootusti internettiin, vaikkapa kymmenen esinettä
per kokoelma tarinoineen (museologian Suuri museo-ajatuksen- J. Vikuna- mukaelma)
- Bkuethooth-järjestelmän tai muiden multimediatapojen hyödyntäminen kohde-esittelyissä, virtuaalinen matkaopas tai kyläturinoitsija joka ladattavissa tai suoraan katseltavissakuunneltavissa internetin kautta. Myös esimerkiksi 3D-mallinnuksella voitaisiin luoda virtuaalisia tiloja/ kohteita jostakin “huippukohteesta” tai luoda vaikkapa tietokonepeli liittyen
Saarijärven muinaishistoriaan tai asuttamiseen...

Vuosittainen kylien kulttuuriympäristö- kokous / yhteistyöelin

Lisäkiinnostavuutta internetin
kautta.

KULTTUURIYMPÄRISTÖOHJELMAN VUOSITTAISIA TOIMENPITEITÄ
Kulttuurimatkailun kehittämisen
ryhmä

yhteistyö-

kaupunki
Saarijärven museo
Saarijärven seudun matkailupalvelu
kylät
yrittäjät (erityisesti kyläalueilta)
yhdistykset
oppilaitokset
hankkeet
ym.

- Perustetaan kylämatkailua tukeva yhteistylöryhmä, jossa
kehitetään kulttuurimatkailusisältöjä ja kohteita. Tavoittena saada matkailu”kyliä” ja uusia tuotteita
- Kokoontuu vähintään kerran vuodessa, jolloin sovitaan
mm. tapahtumista ym. yhteismarkkinoinnin kehittämiseksi, myös sisällöntuotannon apuväline
- Yhteistylryhmässä voidaan kartoittaa myös kohteiden
käytön kannalta tarvittavia kunnostustoimia ja oheismateriaalien tuotannon tarvetta.

Hoito-ohjelman päivitys ja vuositarkastukset

kaupunki

- Kohteiden vuositarkastus esimerkiksi keväällä, kunnostuksien toteuttaminen
- Kirjataan tehdyt kunnostukset, resurssoidaan seuraava
vuosi

Kulttuuriympäristöön ja sen hoitoon liittyvät
tapahtumat, kulttuuriympäristökasvatus

kaupunki
Saarijärven museo
yhdistykset
koulut, oppilaitokset
hankkeet

- Vuosittaiseksi tavaksi voitaisiin otta esim. tapahtuman
järjestäminen Euroopan Rakennusperintöpäivien aikana, ehkäpä vuosittaiseen teemaan liittyen. Tapahtuman
järjestäminen vastuutettaisiin keväällä- voisi määräytyä
teeman mukaan. Järjestäjinä esim. kylä-tai nuorisoseurat,
luonnonystävät, Saarijärvi-Seura, museo, kaupunki, koulut.. tapahtumat voisivat olla moninaisia punamultamaalin
keittotalkoista, kulttuurikierroksiin tai vaikkapa resiinaajeluun.
- Myös kesätapahtumien ohessa voitaisiin painottaa joitakin ohjelmia kulttuuriympäristöteemaan.
- Kulttuuriympäristö-teemainen tiedottaminen esimerkiksi
viisi kertaa vuodessa- mitä meillä ja muualla tapahtuu ja
on tapahtunut, seminaaritiedoitus, kohdetietoja jne.

Kulttuuriympäristön hoidon kohteiden kartoitus, maisemanhoidon toimet ja yhteisölliset kohteet

kaupunki
Saarijärven museo
kylät
yhdistykset ja yhteisöt
oppilaitokset
korkeakoulut
hankkeet
työvoimatoimistot

- Ensisijaisen tärkeää on kuitenkin kartoittaa vuosittain
hoitoa tarvitsevia koteita tai alueita. Myös kyläyhdistyksien
ja muiden yhteisöllisten kohteiden huomioiminen tässä
kartoitustyössä tukee kuntakuvaa.
- Esimerkiksi erilaisissa hankkeissa on mahdollista toteuttaa hoidon toimenpiteitä, myös työllistämistöiksi ne
sopivat. Suuremmille kokonaisuuksille voidaan miettiä
myös hanketta.
- Selvittää kannattaa myös mahdollisuudet oppilaitosyhteistyöhön, jossa kohdetta hoidetaan tai sen hoidon
suunnitelmat tehdään opiskelijatyönä. Päättötyöaiheiden
tarjoaminen korkeakouluihin ja oppilaitoksiin vuosittain

Sähköisten aineistojen tuottaminen

- uusiutuminen pitää yllä jatkuvaa kiinnostavuutta. Vuosittain voitaisiin tuottaa pienessäkin mittakaavassa uutta aineistoa, esimerkiksi teemojen kautta, tai esitellä yksi kylä
kerrallaan internet-sivustoilla.
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Tukea kulttuuriympäristön hoitoon
Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Rakennusperinnön hoidon avustus on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin ja
kohteiden säilyttämiseen edellyttämiin selvityksiin. Avustusta ei ole tarkoitettu normaaliksi ylläpidoksi katsottaviin
toimenpiteisiin, käyttömukavuuden parantamiseen tai rakennuksen siirtämiseen. Avustusta myönnetään ensisijaisesti
rakennnuksen ulkopuolisiin korjauksiin, joissa tulee säilyä
rakennuksen ja alueen ominaisluonne ja historiallinen aitous. Avustusta voi hakea päärakennuksen lisäksi pihapiirin muihin rakennuksiin. Korjauksissa on mahdollisuuksien
mukaan noudatettava perinteisiä työtapoja ja käytettävä rakennukseen sopivia materiaaleja. Avustusta myöntää KeskiSuomen ympäristökeskus vuosittain, hakuaika päättyy vuosittain 31.10. Avustusta voivat hakea kohteiden omistajat;
yksityiset, yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat. Lisäksi
avustusta voidaan hakea myös erilaisiin selvityksiin, esimerkiksi kunnat kulttuuriympäristö-selvityksiin, kunnostussuunnitelmiin tai rakennussuojelukohteiden hankkimiseen.
Lisätietoa:
Keski-Suomen ympäristökeskus
www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakent... >
Rakennusperintö ja k... > Rahoitus ja avustukset

Perinnebiotooppien hoidon erityistuki on tarkoitettu perinnebiotooppien hoitoon. Sitä voivat hakea viljelijöiden lisäksi
rekisteröidyt yhdistykset. Perinnebiotooppien hoidon aloittamiseen ja kohteiden kunnostamiseen voivat maanviljelijät sekä rekisteröidyt yhdistykset hakea ei-tuotannollisten
investointien tukea, joka on perinnebiotooppien hoitotukea
korkeampi. Kaikkia tukimuotoja voi hakea myös vuokratulle
alueelle, joka mahdollistaa maaseutukylien lähiympäristöjen
maisemanhoidon ja perinnebiotooppien hoidon myös muilla
kuin omilla mailla. Erityistukea ja ei-tuotannollisten investointien tukea haetaan alueelliselta TE- keskukselta erillisellä
hakemuksella. Sen liitteeksi laaditaan alueen hoitosuunnitelma. Hakuaika on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Lisätietoa:
Saarijärven kaupunki
www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenerityistukienoppaat.html
Keski-Suomen T&E-keskus, maaseutuosasto
www.te-keskus.fi/keski-suomi
Keski-Suomen ympäristökeskus, Luonto ja kulttuuriympäristöt -yksikkö
www.ymparisto.fi > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu >
Maatalousalueiden lu... > Maatalouden ympäristötuki

Museoviraston entistämisavustus
Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin
korjaustöihin. Avustussumma vaihtelee rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja korjaustöiden laajuuden mukaan.
Vuosittainen hakuaika päättyy 31.10. Museovirasto haluaa
tarkistaa korjaussuunnitelmat ja valvoa töitä. Hakemuksessa on esitettävä kohteen historia, hankesuunnitelma,
kustannusarvio, valokuvat ja mahdolliset piirustukset. Avustuksen piiriin kuuluva entistäminen voi olla rakenteen korjaamista tai vahvistamista. Vain erityisen perustelluista syistä
ja poikkeustapauksissa tuetaan uusimista (esim. vesikaton
uusiminen). Avustusta ei myönnetä perusparannukseen.
Lisätietoa:
Museovirasto, www.nba.fi/fi/entavustus
Keski-Suomen museo, www.jkl3.fi/ksmuseo/

Verohelpotukset ja -vähennykset kotitalouksille
Kotitalousvähennyksenä voi vähentää yrittäjältä ostetun korjaus- ja remonttityön määrästä osan verotuksessa. Vähennys
on henkilökohtainen, vuonna 2006 vähennys oli 1 150 €. Kotitalousvähennyksien enimmäismäärä kannattaa tarkastaa
vuosittain. Jos työhön on saatu muuta yhteiskunnallista
tukea, ei vähennystä voi tehdä.
Lisätietoa:
Verohallinnon palvelupuhelin 020 466 011 tai www.vero.fi

Seurantalojen korjausavustusSuomen Kotiseutuliitto
Seurantalojen korjausavustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen sekä maamiesseurojen,pienviljelijäin
yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten, marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten, maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten,
puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien vapaaseen
kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjauksia
varten. Hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta. Hakemuslomakkeita ja tarkempia ohjeita saa tulostettua Suomen
Kotiseutuliiton verkkosivulta sekä tilaamalla Suomen Kotiseutuliitosta.
Lisätietoa:
www. suomenkotiseutuliitto.fi
Tukea maisemanhoitoon ja perinnemaisemien hoitoon
Maatalousluonnon ja maiseman hoidon pääasiallinen rahoituskanava on maatalouden ympäristötuen erityistuki.
Tuet uudistuivat vuosina 2007 ja 2008. Tukimuodot ovat
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen sekä
perinnebiotooppien hoito. Luonnon ja maiseman hoidon edistämisen erityistukea voivat hakea ainoastaan maanviljelijät.
Tukea voi hakea esimerkiksi pellon ja metsän tai pellon ja
tien välisen reunavyöhykkeen tai metsäsaarekkeen hoitoon.
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Työllistämistuki
Työvoimatoimisto myöntää tukea yksityisille työnantajille
työvoiman palkkaamiseen.
Lisätietoa:
Alueen työvoimatoimisto
Työsuhdepalvelupuhelin: 0200 66122 tai www.mol.fi
TE-keskus : www.te-keskus.fi
Korjausavustukset
Korjausavustusta voi hakea mm. vanhusten ja vammaisten
asuntojen korjaamiseen, liikkumisesteiden tai asuntojen terveyshaittojen poistamiseen, kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sekä suunnitelmallisen
korjaamisen edistämiseen, kuten kuntotutkimuksiin. Korjausavustuksia haetaan pääsääntöisesti siltä kunnalta, jonka
alueella korjattava rakennus sijaitsee.
Lisätietoa :
Saarijärven kaupunki
www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet >
Korjausavustukset
Energia-avustukset
Energia-avustuksilla parannetaan asuinrakennusten energiataloutta ja vähennetään energian käytöstä aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä. Avustusta myönnetään mm.
laiteinvestointeja varten, kun asunnon lämmitysjärjestelmä
uusitaan päästöttömällä tai vähäpäästöisellä järjestelmällä.
Lisätietoa:
Saarijärven kaupunki
www.ara.fi > Avustukset > Korjaus- ja energia-... > Energiaavustus

Korkotuki perusparantamiseen
Valtio tukee perusparannustöitä korkotuella, joita myönnetään
vuokratalojen, asumisoikeustalojen, asunto-osakeyhtiötalojen
sekä omakotitalojen perusparantamiseen. Korkotuen myöntää
Valtion asuntorahasto, joka myös päättää vuotuiset hakuajat.
Tuki on haettava ennen töiden aloittamista.
Lisätietoa:
www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet
Euroopan Unionin rakennerahastojen tuet
EU-rahoitusta voi saada tavoiteohjelmien mukaisille hankkeille.
Ohjelmakaudella 2007-2013 toteutetaan Keski-Suomessa
neljää EU-ohjelmaa, ne ovat Länsi-Suomen Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -ohjelma, Manner-Suomen Euroopan
Sosiaalirahaston (ESR)-ohjelma, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma sekä Suomen elinkeinokalatalouden
toimintaohjelma. EU-hankkeisiin liittyvästä rahoituksesta ja
hankkeisiin liittyvästä neuvonnasta maakunnallisella tasolla
vastaavat Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen TE-keskus sekä
Keski-Suomen ympäristökeskus.
Tietoa EU-rahoituksesta Keski-Suomessa:
yleiset tietosivut: www.eurahoituskeskisuomi.fi
Keski-Suomen liitto: www.keskisuomi.fi
Keski-Suomen TE-keskus: www.te-keskus.fi/keski-suomi
Keski-Suomen ympäristökeskus: www.ymparisto.fi > keskisuomi > EU-rahoitus
Toimintaryhmien EU- rahoitus paikallishankkeisiin
Paikallislähtöisessä kehittämistyössä keskeisenä toimijoita
ohjaavana tahona on Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry,
joka toteuttaa LEADER- ohjelmaa pohjoisen Keski-Suomen kuntien alueella. Toimintaryhmällä on oma seudullinen ohjelmansa, jonka painopisteisiin hanketoiminnan tulee suuntautua.
Hakuaika on jatkuvaa, mutta määräytyy EU-ohjelmakausien
mukaisesti. Viisarista saa apua ja neuvontaa hankeasioissa.
Lisätietoa:
Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry
www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry
Avustukset ympäristökasvatushankkeille
Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia järjestöille, kouluille, kunnille ja yksityisille mm.
kulttuuriympäristön vaalimista edistäviin valtakunnallisiin
ympäristökasvatushankkeisiin. Ympäristökasvatushankkeissa
voidaan tuottaa mm. uudenlaisia opetussisältöjä tai –toimintatapoja. Hakuaika on vuosittain 31.10. mennessä.
Lisätietoa:
www.ymparisto.fi > Palvelut ja tuotteet > Rahoitus ja avustukset > Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Säätiöt ja rahastot
Maassamme on useita kulttuuria ja taidetta tukevia sätiöitä ja
rahastoja, joilta voi hakea tukea apurahojen myötä erilaisille
tutkimus-, tallennus- ja muille hankkeille. Yleensä apurahat
myönnetään yksityiselle henkilölle, työryhmälle tai yhdistykselle säätiön määrittelemien perusteiden pohjalta. Hakuajoista
kuulutetaan erikseen. Keski-Suomen rahasto tukee maakunnan alueella tehtävää tutkimusta ja kulttuurityötä.
Lisätietoa : Säätiöpalvelu, www.skr.fi
Museoiden harkinnanvaraiset avustukset- Museovirasto
Museovirasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia museoille, jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin.
Avustusta voi hakea mm. museorakennusten kunnostukseen,
jonka tavoitteena museokokoelmien säilytysolosuhteiden
parantaminen tai toiminnan edistäminen. Hakuaika päättyy
31.10. vuosittain.
Lisätietoa:
Museovirasto / Museotoimen kehittäminen
Puh. (09) 40 501 tai www.nba.fi
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Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet
–Opetusministeriö
Opetusministeriö myöntää kuntien kulttuuritoimintalain
mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen,
valtionosuutta saavien museoiden sekä valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin. Hakuaika 31. 12. mennessä.
Lisätietoa: Opetusministeriö, Helsinki.
Puh: (09) 160 04 tai www.minedu.fi/OPM/Avustukset/

Rakennusperintö, rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön inventoinnit ja tutkimus, rakennusperinnön hoito, lausunnot, entistämisavustukset
Keski-Suomen museo /rakennustutkija
Kilpisenkatu1, PL 634, 40101 Jyväskylä
puh: 014- 624 928
www3.jkl.fi/ksmuseo/
Rakennusperinnön hoito, rakennusperinnön hoidon
avustukset, Euroopan rakennusperintöpäivät, korjausneuvonta.
Keski-Suomen ympäristökeskus /
Luonto- ja kulttuuriympäristöt yksikkö
Ailakinkatu 17, PL 110, 40101 Jyväskylä
puh. 020 490 110
www.ymparisto.fi>keski-suomi
Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, entistämisavustukset, hoito-ohjeet ( korjauskortit):
Museovirasto /rakennushistorian osasto
Sturenkatu 4, Kulttuuritalo, PL 169, 00511 Helsinki
puh. 09-40501
www.nba.fi/korjkortit
Muinaisjäännökset, inventoinnit, muinaisjäännösten
hoito:
Keski-Suomen museo /maakunta- arkeologi
Kilpisenkatu1, PL 634, 40101 Jyväskylä
puh: 014- 624 928
www3.jkl.fi/ksmuseo/
Museovirasto / arkeologian osasto
Nervanderinkatu 13, PL 913, 00101 Helsinki
puh: 09-40501
http://www.nba.fi/fi/arkeologia
Perinne- ja kulttuurimaisemat, erityistuet:
Erityistukilausunnot, perinnemaisemien hoitosuunnitelmat, maisema-asioiden lausunnot
Keski-Suomen ympäristökeskus /
Luonto ja kulttuuriympäristöt-yksikkö
(ks.yllä)
Maisemanhoito, erityistukineuvonta, suunnitelmat
ProAgria Keski-Suomi
Kauppakatu 19, PL112, 40101 Jyväskylä
puh. 020 747 3300
www.proagria.fi
Erityistuet, maatalouselinkeino
Keski-Suomen TE-keskus /maaseutuosasto
Cygnaeuksenkatu 1, PL 44, 40101 Jyväskylä
puh. 010 60 24500
www.tekeskus.fi
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Kulttuuriympäristön hoidossa mukana

KARIN PÄRE JA PUU
Karin Päre ja Puu on puutuotteisiin ja perinnerakentamiseen 		
erikoistunut perheyritys Toivakasta.
Meiltä saat laadukkaat, kotimaisesta puusta tehdyt päreet, paanut ja tuohet vanhan tai uuden rakennuksen kattamiseen. Tulemme myös tekemään kattourakkasi
tai pisteaitasi paikan päälle - perinteisin menetelmin valmiiksi saakka. Olemme
kattaneet ammatitaidolla useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja
			 Työn osuus on kotitalousvähennyskelpoista.
museokohteita.
Järjestämme tilauksesta ryhmille pärekatto- ja pisteaitakursseja.
Meiltä saat myös käsintehdyt puiset lahja- ja yritystuotteet painatuksella.
Tiedustelut:
Karin Päre ja Puu, Toivakka
puh. 0400- 232 593
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- Ekopine Wood mäntyöljykyllästetty puutavara
- Ekopine puunsuojaöljyt
- MäntyEko mänynestesaippua
- Luonnon Pineeni tärpätti
- Ekopine Biovoiteluaineet
Ekopinen tuotteista puun mäntyöljykyllästys on ekologinen ja kestävä vaihtoehto korjaus- ja rakennuskohteisiin,
jossa puulta vaaditaan kestävyyttä vaihtelevissa kosteusolosuhteissa ja kovassa kulutuksessa. Ekopine Puunsuojaöljyt ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto puun suojaamiseen ja pintakäsittelyyn erityisesti ulkotiloissa.

Ekologista ja turvallista puunsuojaa
- kotimaisella mäntyöljyllä

www.ekopine.fi
ekopine@ekopine.fi

EKOPINE
Hiekkakiventie 7
90240 OULU
Puh. 044-3271 603

Äänekoski

Kiviurakointi M. Nurmi

Valmistamme Kurun harmaasta graniitista ympäristö- ja
viherrakentamisen lohkopintaisia kivituotteita sekä teemme
kivityöt erilaisiin käyttökohteisiin.
Tuotteisiimme kuuluvat tukimuurit, kivestä valmistut sisääntulo- ym. tolpat,
perustuskivet, rappukivet, pihalaatat, pollarit, reunakivet sekä kiviaidat
luonnonkivestä - myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Meiltä saat myös suunnittelu- ja asennuspalvelun kohteeseen. Kuulumme
Pirkanmaan rakennusperintötaitajarekisteriin. Ota yhteyttä ja kysy lisää!
Kiviurakointi M. Nurmi
Katinnotkontie 5,
35100 Orivesi
Puh./Fax. 03 334 0958, Gsm. 040 587 6144
nurmi.markku@kiviurakointi.inet.fi

Jämsä

Keski-Suomessa:
JH-Palvelu,Laukaa
Puh.040 511 6940
juhani.hyvonen@pp.nic.fi

