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Johdanto
Metsässä kulkeva
harmaa aita
tekee mielen
alakuloiseksi.
Mutta ehtimiseen
selvenevät näköalat.
Rannoilla ja
aitovierillä
elävät
muinaisuus ja nykyhetki
sulassa sovussa.
(Einari Vuorela, Puut ajattelevat 1967)
Kulttuuriympäristö on muotoutunut ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta vuosituhansien aikana. Keuruun sijainti ja luonnonolot ovat luoneet ne edellytykset, joilla
alueen asukkaat ovat aikojen saatossa muokanneet ja rakentaneet omaa ympäristöään.
Kulttuuriympäristön muotoutumiseen on vaikuttanut ennen kaikkea se, miten yhteisöt
hankkivat elantonsa. Pyyntielinkeinot, karjanhoitoon ja viljelyyn keskittyneet maatalouselinkeinot sekä esimerkiksi vesi- ja metsävaroja hyödyntävät teollisuuselinkeinot ovat
jättäneet merkkinsä maisemaan.
Kulttuuriympäristö on meitä ympäröivää elävää ja rikasta historiaa, joka kertoo
meille kuinka edelliset sukupolvet ovat eläneet. Kun kulttuuriympäristön muotoutumisen perusteita tuntee, voi nähdä lähiympäristössäkin menneisyyden jäljet. Kulttuuriympäristö ei ole kuitenkaan vain historiaa ja vanhoja rakennuksia. Se on myös nykyarkkitehtuuria ja kaupunkirakenteita valtateineen, voimavirtajohtoineen ja graffiteineen. Kulttuuriympäristö on jokapäiväistä elinympäristöämme, joka muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. Joka päivä tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat huomisen kulttuuriympäristöön –
lastemme kulttuuriperintöön. Ympäristön lukutaito auttaa hyvien päätösten teossa.
Tämän julkaisun tarkoituksen on olla tietopaketti Keuruun kulttuuriympäristöstä,
toimintaohjelma vuoteen 2010 ja opettajan kirja kulttuuriympäristökasvatukseen. Opettaja voi muokata kirjan tehtäviä omalle oppilasryhmälle ja eri oppiaineisiin sopiviksi.
Muille lukijoille ympäristökasvatuksen tehtäväideat ja koko kulttuuriympäristöohjelma
antavat toivottavasti kimmokkeen katsoa omaa ympäristöään uusin silmin.

Kulttuuriympäristön osaalueet. Näkyvään ympäristöön liittyy myös paljon aineetonta kulttuuriperintöä.
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1. Lähtökohtia

K euruun kulttuuriympäristöohjelman tavoitteena on
- paikallistuntemuksen lisääminen ja oman ympäristöön tukeutuvan identiteetin
muodostaminen
- ympäristön lukutaidon ja havainnoinnin kehittäminen
- eettisen, esteettisen ja ekologisen ympäristösuhteen luominen
- oman roolin löytäminen toimijana ja ympäristönsä kehittäjänä
- Keuruun kulttuuriympäristön esiintuominen suhteessa laajempaan viitekehykseen.

Keuruun kulttuuriympäristöohjelma on koottu osana KULTU 1 ja 2 –hankkeita vuosina
2004-2005 Hankkeiden rahoittajina olivat EAKR, Keski-Suomen liitto, Hankasalmen
kunta, Keuruun kaupunki, Uuraisten kunta ja Äänekosken kaupunki.
Kulttuuriympäristöohjelmatyön lähtökohtana on ollut koota yhteen tieto Keuruun
kulttuuriympäristöstä, luoda ohjelma kulttuuriympäristön hoidolle Keuruulla ja koota
kulttuuriympäristökasvatuksen materiaali keuruulaisille kouluille. Keuruun kulttuuriympäristöohjelmaan on poimittu yhdeksän teemaa, joiden kautta esitellään Keuruun
kulttuuriympäristö. Teeman esittelyä on täydennetty kuvien ja karttojen avulla. Lisäksi
jokaiseen teemaan liittyy ympäristökasvatustehtäviä. Julkaisun lopussa on Keuruun
kulttuuriympäristöstrategia 2005-2010.
Työtä Keuruulla on ohjannut valmisteluryhmä, jonka jäseninä ovat olleet Pertti
Ikäheimonen ja Marko Kankare (kaavoitustoimi) Taina Lahtinen-Joensalmi (ympäristönsuojelutoimi), Markku Viinikka (rakennusvalvonta), Eero Laskujärvi (maataloustoimi), Pekka Männistö (ala-asteet), Hanna Kinnunen (yläasteet ja lukiot), Sirkka Lehikoinen
(päiväkodit), Virva Asp (vapaa-aikatoimi) Kyösti Vehmaskoski, (ympäristölautakunta),
Leena Jaatinen (Keuruun matkailutoimisto), Helena Kukkamo (Keurusselän seura ry),
Jouko Pihlainen (Keurusseudun Luonnonystävät ry), Liisa Lappi (Suur-Keuruu/Keuruun kylät).
Lisäksi on kokoontunut opettajaryhmä, joka on pureutunut erityisesti ympäristökasvatuksen tehtävien valmisteluun. Ryhmän jäseninä ovat olleet Elina Kallio (ala-asteet/
Lavikko), Tarja Rotola-Pukkila (ala-asteet/Kaleton), Hanna Kinnunen (yläaste/lukio /
Kirkonkylä), Sirkka Lehikoinen (varhaiskasvatus/Kuuselanrinne). Sinikka Jokihaara
(varhaiskasvatus/Haapamäki), Päivi Rantanen (Keuruun museo), Hanne Rokkonen (Keuruun museo), Anna-Riikka Hirvonen (Keuruun museo) ja Pekka Männistö (ala-asteet/
kirkonkylä).
Kulttuuriympäristöohjelman on koonnut suunnittelija Virva Savolainen. Maisemaalueinventointeja on tehnyt maisema-arkkitehtiylioppilas Matleena Muhonen, kasvatustehtäviä ja taustatekstejä harjoittelija (ympäristökasvatus) Mirjami Kolehmainen ja
karttoja harjoittelija (paikkatieto) Jani Nissinen Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
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Valmisteluryhmässä mietitään kulttuuriympäristöohjelman tavoitteita kevättalvella 2004. (VS)

(Viereinen sivu)
Keuruun keskusta 1950luvulla. (Keski-Suomen museo) ja 2000-luvulla. (MK)

Keuruulaisten kanssa kulttuuriympäristön tulevaisuutta Oma kulttuuriympäristömme -työpajassa
10.6.2004 pohtivat petäjävetiset ja multialaiset (SS)
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1.1. Kulttuuriympäristökasvatus
Kulttuuriympäristökasvatuksen tavoitteet ovat samat kuin koko kulttuuriympäristöohjelmalla. Kulttuuriympäristöön liittyviä aihekokonaisuuksia ja tavoitteita on jo nyt koulujen opetussuunnitelmissa ja ne liittyvät useisiin oppiaineisiin. Oman kulttuuriperinnön aktiivinen tutkiminen ja tunteminen tarjoaa kasvavalle lapselle tärkeitä kiinnekohtia. Se auttaa kokemaan ympäröivän maailman ja yhteiskunnan tutuksi ja omaksi, ei
vieraaksi ja kylmäksi. Oman kulttuurin tunteminen antaa kehittyvälle nuorelle välineet
jäsentää informaatiokaaosta. Kulttuuriympäristöohjelman tehtävät antavat uusia ideoita ja taustatietoa opetukseen. Kulttuuriympäristöohjelma tarjoaa tuntumaa arkiympäristöön ja sen arvoihin.
Kulttuuriympäristökasvatus rakentaa kykyä havaita ihmisen vaikutus ympäristössä.
Ihmisten aiheuttamat suuretkin ekologiset muutokset asettuvat ajattelussamme luonnontilaan viimeistään siinä vaiheessa, kun kukaan ei enää muista, millaista oli ennen
niitä. Hyvä esimerkki on esi-isiemme osin jo rautakaudella toteuttama peltojen raivaus.
Se muutti aikanaan luontoamme todella paljon, mutta nykyisin pellot mielletään osaksi
suomalaista luontoa. Usein lähes unohtuu, että pelto on maanviljelytyön tulos.
Ympäristöherkkyys on herkkyyttä huomata se, mitä ympäristö kertoo ihmisen ja
luonnon välisestä suhteesta nyt ja eri aikakausina. Kulttuurin ja luonnontieteen yhdistäminen opetuksessa avaa oivallisia polkuja lähiympäristön haltuunottoon ja kehittämiseen. Ihmisen ja luonnon välinen suhde sekä eri aikakausien suunnittelutavoitteet ovat
nähtävissä ympärillämme, jos niitä vain osaa lukea.
Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmassa esitetään eri oppiaineiden oppimistavoitteet ja opetuksen sisällöt. Kulttuuriympäristöön liittyviä aihekokonaisuuksia, joiden oppimistavoitteet sisältyvät useisiin oppiaineisiin ovat kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys, joka sisältää oman aineellisen ja henkisen kulttuuriperinnön ja
kotiseudun kulttuurin tuntemista sekä vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä tulevaisuudesta, sillä taas tarkoitetaan ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja
sosiaalisesti kestävän kehityksen toiminnan toteutumista omassa koulussa ja elinympäristössä. Keuruun kaupungin opetussuunnitelmista on koottu kulttuuriympäristöön liittyviä tavoitteita sekä opetussisältöjä (liite 1). Opetussuunnitelmissa on jo nyt paljon
sellaisia tavoitteita ja opetussisältöjä, jotka keskeisesti liittyvät kulttuuriympäristöön tai
joiden opettamisessa kulttuuriympäristö voidaan hyvin ottaa välineeksi mukaan.
Tehtävät on tarkoitettu tueksi ja ideapankiksi kulttuuriympäristökasvatukseen. Niitä
ei tarvitse toteuttaa kaikkia, vaan tehtävistä voi valita sopivimmat, niitä voi jakaa pienempiin osiin ja soveltaa eri luokka-asteiden tarpeisiin. Tarkastelussa voi painottaa
tarpeen mukaan menneisyyttä tai ajankohtaista ja tulevaa kulttuuriympäristöä. Tehtävien tuloksista järjestetään näyttely Keuruun museolla keväällä 2006.
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TUTUSTU K
UL
TTUURIYMPÄRISTÖÖN
KUL
ULTTUURIYMPÄRISTÖÖN
Tutki:

kasveja
värejä
ikkunoita
kattoja
materiaaleja
perustusta
salvoksia
ovia
heloja ja muita yksityiskohtia
rakennustyyliä
miltä ajalta rakennus on
mistä rakennuksen iän huomaa

Tutustu:
rakennustekniikoihin
kaavaan
kaavamerkintöihin
arkipäivän esineisiin
työkaluihin
astioihin
kulkuvälineisiin
elämäntapaan
asukkaisiin
entisiin asukkaisiin
tilan akustiikkaan laulamalla

mittaa, valokuvaa, piirrä, maalaa, muotoile savesta, rakenna pienoismalli, piirrä pohjapiirros, tee kartta, mieti, mistä eri värejä on
saatu, keitä punamultamaalia, tunnista rakennukset, luokittele rakennukset (asuinrakennus, liikerakennus, julkinen rakennus jne.),
mieti, mihin rakennuksia on käytetty, laadi kaava, valmista roolileikki, kerää tarinoita ympäristöstä, kirjoita oma satu, joka tapahtuu
tässä paikassa, kirjoitelma tai runo, sanoita laulu

TOIMI
Tee:

banderolli
juliste
lentolehtinen tai esite
näytelmä
internetsivut
kirjallinen lausunto mielipiteestäsi
kaavamuistutus
itse hyvää ympäristöä

Järjestä:

mielenosoitus
katuperformanssi
tapahtuma aiheesta
talkoot

kokoa paneelikeskustelu, kirjoita vetoomus, kerää nimilista, osallistu kaavoituksen tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin, valita hallintooikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen, kirjoita lehden mielipidepalstalle, vieraile kaupungintalolla/kaavoitustoimistossa, ota
yhteyttä museoon, Museovirastoon tai ympäristökeskukseen, tutustu julkaisuihin ja kirjoita kirja-arvostelu, vieraile kulttuuriympäristökohteessa
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2. Teemat
2.1. “Seinähirtten tummunut kulta”- rakennusperintömme
Keuruulla inventoitua vanhaa rakennuskantaa on keskisuomalaisittain runsaasti. Sadat rakennusinventointikohteet kertovat paitsi alueen suuresta koosta, myös vankasta
kulttuuritaustasta, pitkästä asutushistoriasta ja elinkeinojen kehityksestä sekä alueen
luonnonympäristön ominaispiirteistä. Vanhan rakennuskannan runsauden lisäksi
huomattavaa on valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden määrä. Se on osoitus Keuruun vahvasta ja monipuolisesta kulttuuriperinnöstä, joka on säilynyt näihin päiviin asti.
Keski-Suomen maakunnasta Keuruun seutu erottuu kulttuurialueeksi, jolla on kauas
ulottuva oma historiansa. Seutu on keskiajan alusta kuulunut Satakuntaan, josta juontuvat monet sen kulttuurin ominaispiirteet. Alueella on oma tyypillinen Suomen puhtaimmaksi murteeksi sanottu murteensa. Maa- ja metsätalouskulttuuri pohjautuu osin hämäläisiin, osin savolaisiin vaikutteisiin. Kaskenpoltto savolaiseen tapaan jatkui seudulla
vielä varsin myöhään. 1800-luvun lopulla Haapamäen kehittyessä merkittäväksi risteysasemaksi rautatiekulttuuri toi rakennusperintöön oman leimansa. Rautatien ja jo
varsin varhain kehittyneen tiestön myötä kehittyivät myös poikittaiset kulkuyhteydet
Keski-Suomen ytimeen Jyvässeudulle sekä Vaasan suuntaan.
Keuruun rakennusperinnön merkittäviä ominaispiirteitä ovat useat kirkot, 1800luvulta alkanut rautatierakentaminen ja pitkät juuret omaavat maatilakokonaisuudet
sekä henkilöhistoriaan liittyvät rakennukset. Näitä esitellään kulttuuriympäristöohjelmassa omina lukuinaan.
Rakennusperintömme koostuu eri ikäisistä rakennuksista. Eri tarkoituksiin rakennutuista rakennuksista on koottu esimerkkejä, jotka kertovat keuruulaisesta rakennusperinnöstä.
( viereinen sivu)
Vanhat ovet ovat kuin koruja. Kansallisromanttinen
tyylisuunta näkyy vanhoissa keuruulaisissa ovissa –
rautatierakentamisen tyyli
vaikutti myös esimerkiksi
koulujen ovenpielien tyyliin. Uusi ovi muuttaa aina
tunnelman.
Kuvat vasemmalta:
Haapamäen
asemarakennus (MK)
Haapamäen
vanha yhteiskoulu (MK)
Haapamäen
vanha yhteiskoulu (MK)
Liukon
talon aitta (SS)
Pihlajaveden
kotiseutumuseo (LB)
Talousrakennuksen
ovia (MK)
Pihlajaveden
aseman koulu (VS)
Keuruun
rautatieasema (SS)
Ovi Haapamäeltä (MK)
12
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2.1.1 Asuinalueita
Yhdelle perheelle tarkoitetut omakotitalot tulivat osaksi suomalaista rakennusperinnettä noin 100 vuotta sitten. Maalaistaloissa samassa talossa saattoi elää useampikin sukupolvi ja työväki saman katon alla. Omakotitaloa ympäröi yleensä piha ja puutarha.
Puutarhan ympäröimää yksittäistaloa pidettiin ihanteellisena asumismuotona jo 1900luvun alussa. Ajatuksella oli sosiaalinen ulottuvuus, jolla haluttiin parantaa kaupunkien
työväestön asumisolosuhteita. Omakotitalojen tyyppipiirustuksia on julkaistu 1920-luvulta lähtien.
Ennen toista maailman sotaa syntyi pientaloasutusta Haapamäelle, kun rautatieläiset
rakensivat asuintaloja. Omakotitalojen rakentaminen Keuruulla käynnistyi laajemmin
vasta 1940-luvulla jälleenrakentamisen myötä. Välirauhan aikaan ensimmäisille asuntotiloille pystytettiin Keuruun Pappilanniemeen ns. ruotsalaistalot. Nimitys johtuu siitä,
että Ruotsin valtio lahjoitti Suomeen valmiita talopaketteja, joita asukkaat saivat korvausta vastaan lunastaa itselleen. Pappilanniemen ruotsalaistalot olivat puolitoistakerroksisia ja ne olivat ehkä Keuruun ensimmäiset esivalmistetut puutalot, “pakettitalot”.
Pappilanniemi oli aikaisemmin ollut pappilan karjan laitumena.
Keuruullekin nousi 1940- ja 1950-luvuilla sodan jälkeisen jälleenrakennuskauden
myötä uusia omakotitaloja enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Nämä puolitoistakerroksiset harjakattoiset, puiset tyyppitalot ovat useimmille suomalaisille tuttuja. Niistä
syntyi yhtenäisiä ns. rintamamiestaloalueita. Joidenkin alueiden ilme on säilynyt ehjänä
ja joidenkin ilme on hyvin muuttunut. Myös piha-alueet ja puusto ovat viimein kasvaneet täyteen kukoistukseensa.

Myös Haapamäellä ja ympäristössä on 50-luvun
tyyppitaloalueita. Suoran
tien varteen “noppamaisina” asettuvat talot ovat
isojen tonttien keskellä.
Sisäänkäynnit ovat perinteisesti pihan puolella.
(Keski-Suomen taajamaviistokuvaus 2002.)
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2.1.2. Seurantaloja
Keuruullakin yhdistystoiminta virisi 1800-luvun loppupuolella. Työväenyhdistysten,
maamiesseurojen ja nuorisoseurojen kokoontumistiloiksi rakennettiin seurantaloja
monille kylille. Seurantalot ovat olleet tärkeitä kokoontumispaikkoja - usein koulun
ohella kylän ainoita yhteisiä tiloja. Keuruun säilyneistä seurantaloista useimmat ovat
edelleen kokoontumiskäytössä. Monien omistajayhdistykset ovat vaihtuneet, mutta kokoontumistilan tarve on säilynyt. Maakunnallisesti arvokkaita seurantaloja Keuruulla
on Haapamäen Suoja, joka on rakennustyyliltään klassistinen entinen suojeluskuntatalo
sekä Karhunkylän (Karhulankylän) työväentalo, joka edustaa tyypillistä työväentalorakentamista aivan 1900-luvun alussa.
Pohjoislahden nuorisoseuran taloa kunnostettiin
vuonna 2005 YTY 2000 projektissa. Ikkunakoristeet ovat erikoiset (LB)

Karhulankylän (Karhunkylän) työväentalo on vuodelta 1909. Se on myös
YTY 2000 -projektin kunnostuskohde (LB)

Haapamäen Suoja on aktiivisessa käytössä. Komeassa talossa mm. näytetään elokuvia ja pelataan
bingoa. (SS)
15

2.1.3 Kouluja

Keruun ensimmäinen yhteiskoulu, Haapamäen yhteiskoulu valmistui vuonna
1909 rautatien länsipuolelle. Rakennus toimi kouluna vuoteen 1966 saakka.
Nykyään koulua ylläpitää
Haapamäen Yhteiskoulun
Perinneyhdistys ja koulua
on kunnostettu viime vuosina mm. YTY 2000-projektin avulla.
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Koulut ovat usein näkyvin ja monesti ainoa osa julkista rakentamista maaseudulla.
Koulujen pystyttäminen ja ylläpitäminen on ollut kunnan suurimpia rakennusurakoita,
joihin asukkaat ovat lahjoituksin ja talkoilla osallistuneet. Keuruulla kansakoulu aloitti
toimintansa Häggmanin (Valkolan) kaupassa vuonna 1869. Kouluja toimi muun muassa
Lehtiniemen talossa, Päkärin torpassa ja Pihlaiston talossa (Vanha apteekki), ennen kuin
vuonna 1898 maalaiskansakoulujen tyyppipiirustusten mukainen koulurakennus valmistui kirkonkylään.
Valtio ohjasi koulujen rakentamista tyyppipiirustuksin aina 1880-luvulta 1950-luvulle saakka. Keuruun monet koulut on kuitenkin rakennettu vanhoista hirsistä tai omalla
mallilla, esimerkiksi Haapamäen kansakoulun koristeaiheet ovat samanlaista kansallisromanttista mallia kuin saman ikäisissä rautatierakennuksissa. Lisää kouluja rakennettiin tasaisesti, kunnes jälleenrakennus ja suuret ikäluokat pakottivat 1940-50 –luvuilla
entistä vilkkaampaan koulurakentamiseen. Jo ennen sotia koulutalojen vaatimukset
olivat monipuolistuneet: tarvittiin myös koulukeittoloita, oppilasasuntoloita ja tiloja
oheistoiminnoille. Sotien jälkeen koulurakennuksen perikuvaksi tuli harjakattoinen,
rapattu ja vaaleaksi maalattu tiilitalo ulkoilu- ja urheilukenttineen. Keuruulla tästä
poikkeaa esimerkiksi lautaverhoillut Karimon koulu ja Kalettoman koulu (molemmat
1951).

2.1.4 Teollisuuteen ja elinkeinoelämään liittyviä rakennuksia
Vesivoima on ollut Keski-Suomessa edellytyksenä varhaiselle teollistumiselle. Koska
Keuruu sijaitsee korkealla vedenjakajaselänteiden tuntumassa, ei alueella juuri ole
suuria koskia suurteollisuutta silmällä pitäen. Keuruun koskissa vesivoima riitti vain
vähäisen teollisuuden tarpeisiin. Koko Keurusseudun varhaista teollistumista leimasi
tämä piirre: alueella syntyi vain vaatimatonta oman alueen tarpeet täyttävää pienteollisuutta. Runsasmetsäisen pitäjän sahateollisuuden nousu jäi haaveeksi. 1800- ja 1900lukujen vaihteessa taloudelliset vaikeudet, epäedulliset suhdanteet ja hankala sijainti
kaukana merisatamista kaatoivat Keuruun keskisuuret sahat. Sahateollisuuden ympäristöjä ei juurikaan ole säilynyt Keuruulla. Haapamäen sahan pitkä punatiilestä rakennettu piippu räjäytettiin Talvisota-elokuvaa kuvattaessa.
Keuruun vanhinta teollisuustoimintaa ovat olleet vesivoimalla käyneet myllyt, joihin yhdistyi viljan jauhamisen lisäksi muita toimintoja kuten villakankaan käsittelyä eli
tamppausta. Mylly-ympäristöjä on säilynyt Keuruulla. Vanhimmaksi myllyksi mainitaan Korkeakosken mylly Jukojärvellä. Mylly on mainittu vuonna 1636 myllyveroluettelossa. Nykyinen myllyrakennus on Keuruun Sähkö Oy:n vuosina 1916-1918 rakentama.
Vuonna 1919 laitoksesta toimitettiin sähköä ensimmäisen kerran Keuruun historian
aikana. Jauhatusta ja sähköntuotantoa jatkettiin 1960-luvulle saakka.
Muita säilyneitä myllyjä ovat 1800-luvulla rakennetut Ristaniemen mylly Haapamäellä ja Ala-Kankimäen jalkamylly Karimolla. Valkialahden ja Suolahden kylässä oleva
Tiusalan mylly on rakennettu 1913. Paikalla on ollut 1700-luvulta saakka vesiratasmylly.
1900-luvun alussa Keuruulla oli terva- ja tärpättiteollisuutta. Varhaisempi hautatervan tuotanto ei ollut Keuruulla yleistä, mutta kun tervaa oli opittu kuivatislaamaan,
perustettiin Pihlajavedelle, Keuruulle, Ampialaan ja Haapamäelle tervatehtaat. Keuruu oli merkittävä terva-alue tämän teollisuuden toisena kukoistuskautena. Tervateollisuuden kehitysmahdollisuudet olivat kuitenkin rajalliset, sillä raaka-aineen – tervaskantojen ja vähempiarvoisen puun – saatavuus asetti rajat toiminnan laajentamiselle.
Tervan tuotanto pysyi pienteollisuutena ja ensimmäisen maailmansodan jälkeen Neuvosto-Venäjältä tullut tuontiterva teki tuotannon kannattamattomaksi. Useammat Keuruun tervatehtaista jatkoivat kuitenkin toisen maailmansodan loppumiseen saakka.
Kirkonkylässä on säilynyt tervatehtaan keskustislaamorakennus Tehtaantien varressa.
Tervatehtaan toiminnan lakattua rakennuksessa on toiminut Keuruun Osuusmeijeri,
juustopakkaamo ja huonekaluliike.
Menestyneempää teollisuustoimintaa, joka toimii edelleen ja joka on tuottanut arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ovat Finnforest Oy:n Tiwin tehdas sekä Otavan kirjapaino. Tiwin tehdasalue sijaitsee Varissaaressa Keuruun keskustan länsipuolella. Tehdasrakennukset sijoittuvat lähelle rantaa, asuinrakennukset Kolhontien varteen. Lääketehdas Orion aloitti toimintansa Varissaaressa 1940-luvulla, jolloin tehdas- ja asuinalue
rakennettiin pääasiallisesti arkkitehti Aarne Ervin suunnitelmien pohjalta. Vuonna 1960
alueelle rakennettiin lastulevytehdas ja yhtiön nimi muuttui Tiwi Oy:ksi. Myös arkkitehti Laila Niemioja on suunnitellut tehdasrakennuksia alueelle 1950-60-luvuilla. Tiwi Oy
on ollut yksi suurimpia Keuruun työnantajia ja vaikuttanut siten paikkakunnan kehitykseen. Alueella on paikallista teollisuushistoriallista ja maisemallista sekä vähintään
maakunnallista rakennushistoriallista arvoa Aarne Ervin ja Laila Niemiojan suunnittelemana teollisuusmiljöönä. Alueelle on tullut myös uutta tehdas- ja varastorakentamista.
Otavan tehdasaluetta vastapäätä lahden toiselle puolelle sijoittuu Tiwin lastulevytehdas. Tehdasaluetta alettiin rakentaa vuonna 1954, ja kirjapaino aloitti toimintansa
1955. Alueelle rakennettiin vuoteen 1955 mennessä tehdasrakennukset sekä 10 satulakattoista neljän perheen asuintaloa, kaksi vierastaloa, neljä työnjohtajille tarkoitettua
kahden perheen asuinrakennusta sekä paikallisjohtajan asunto. Pääosa rakennuksista
on arkkitehti W. G. Palmqvistin suunnittelemia. Alue muodostaa rakennushistoriallisesti
yhtenäisen ja merkittävän kokonaisuuden maisemallisesti tärkeälle paikalle. Alueella
on merkittävää teollisuus- ja sivistyshistoriallista arvoa Kustannusyhtiö Otavan tehdasalueena.
Pienteollisuuteen liittyvää rakennuskantaa on säilynyt kirkonkylässä. Lapinsalmen
ja valtatie 23:n väliin jäävä Keuruun Sukka Oy perustettiin v.1922. Sukkatehdas toimi
pihapiirissä olevassa tehdasrakennuksessa ja siihen liittyi konttori- ja sukkavarasto sekä
asuin- ja varastorakennuksia. Lapinsalmentielle näkyvän kaksikerroksisen laatikkomai17

Ristakosken mylly sijaitsee
näkyvällä paikalla tien varressa. (MM)
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sen rakennuksen paikalla on toiminut Keuruun ensimmäinen kunnansairaala v.18891922. Perheyrityksenä toimineen tekstiilitehtaan pääasiassa 1920-luvulta peräisin olevat satula- ja aumakattoiset rakennukset ovat nykyisin asuin- ja varastokäytössä, osaa
rakennuksista on jossain määrin ylläpitäen kunnostettu.
Metsävaltaisena alueena Keuruulla on jäljellä metsätalouteen liittyvää rakennuskantaa. 1920-1960-luvuilla Keuruun ja Pihlajaveden alueelle rakennettiin 19 metsäkämppää, joissa metsätöissä olleet miehet asuivat savottojen aikana. Suomen metsätalouden työvoimavaltaisimpaan aikaan liittyvä kämppärakentaminen käynnistyi 1928,
kun Onkimäen kämppä valmistui Pihlajavedelle. Sen lisäksi ennen sotia valmistuivat
Koivumäen, Yltiän ja Lehtomäen kämpät. Työväen tarve Keurusseudun metsätöihin oli
sotien jälkeen valtava. Oman pitäjän miehet eivät riittäneet metsätöihin, vaan työväestä
jopa puolet oli ulkopaikkakuntalaisia. Pihlajavettä kerrotaan sanotun “Ähtäriläisten
Ameriikaksi”, koska sinne lähdettiin työn perään. Sotien jälkeen rakennettiin muun
muassa Niinimäen kämppä G.A Serlachius Oy:n metsämieskämpäksi. Niinimäen kämpässä on kaksi 25 hengen kerrossängyillä varustettua miehistöhuonetta, keittiö ja emännänhuone sekä miehistöeteinen. 1950-luku oli kiihkeintä metsäkämppien rakennusaikaa ja Keuruulle nousi 11 kämppää. Hienoimmissa yhteiset majoitustilat korvattiin
kahden tai neljän hengen huoneilla. Kämppien kukoistuskausi oli lyhyt. Metsätyön
koneellistuminen pienensi työvoiman tarvetta ja autojen lisääntyminen antoi paremmat mahdollisuudet liikkumiseen. 1970-luvun alussa lähtivät viimeiset jätkät Keuruun
kämpistä. Useimmat niistä ovat tyhjillään, osa vapaa-ajan asuntoina tai metsästysmajoina. Monta kämppää on purettu. Kämpät kertovat osaltaan talous- ja rakennushistoriasta.
Niihin liittyy myös runsaasti muistoja ja tarinaperinnettä, kuten samaan aikaan kukoistaneisiin tanssilavoihin.

2.1.5 Museorakennuksia
Keuruulla on vanhoja rakennuksia ja pihapiirejä, jotka toimivat museoina. Kirkonkylän
keskustassa, Kippavuorella, on kotiseutumuseo, joka perustettiin 1950-luvun lopulla.
Ajan tavan mukaan paikallaan sijaitsevan kohteen museoinnin sijaan kaikki alueen
rakennukset siirrettiin sinne muualta. Museopihapiirissä onkin eri puolita Keuruuta
siirrettyjä talousrakennuksia ja päärakennus, jotka muodostavat perinteistä mallia tavoittelevan pihapiirin. Museoina ovat myös maakunnallisesti arvokkaiksi rakennetuiksi
ympäristöiksi arvioidut Pihlajaveden kotiseutumuseo ja Pohjolan torppamuseo.
Pihlajaveden entinen, vuonna 1892 rakennettu kirkonkylän kyläkoulu toimii nykyään museorakennuksena. Se on vuorattu, pitkä hirsitalo, jossa on ristimalliset ikkunat ja
sisäänvedetty, pylväiden kannattelema kuisti. Rakennus on säilynyt sisätiloja myöten
alkuperäisenä. Pihapiirissä koulua vastapäätä sijaitsee pitkä piharakennus, jossa ovat
olleet muun muassa aitat, ulkokäymälät ja karjasuoja. Koulun pihaan kuuluu myös pieni
saunarakennus ja vinttikaivo. Pihaan on siirretty museorakennuksiksi kaksi aittaa, tuulimylly, viljamakasiini ja pajarakennus. Pihapiiriä ympäröi pisteaita.
Pohjolan talo on ollut Könttärin talon torppa. Tila sijaitsee Keuruu-Jukojärvi -tien
varressa, lähellä Virtalankoskea. Torpan rakennuskanta koostuu vuoraamattomista hirsirakennuksista, joihin kuuluvat asuinrakennus, luhdillinen aittarivi, navetta, mökki,
saunamökki, toinen saunarakennus, kaksi yksinäisaittaa, kaksi latoa ja riihi. Pihapiiri
muodostaa yhtenäisen ja autenttisen torppamiljöötä edustavan kokonaisuuden, jolla on
vahvaa rakennushistoriallista arvoa sekä paikallista sosiaalihistoriallista ja maisemallista merkitystä. Pohjolan tilan pihaniittyä on hoidettu perinnemaisemana.
Talvipäivän rauhaa Keuruun kotiseutumuseon pirtissä. (LB)
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Haapamäen Ratatie ja Heikintie (1920-30 -luvun pientaloalue )
Haapamäentien asuinalue (1920-30 -luvun pientaloalue)
Kitulanmäen omakotialue (1920-30 -luvun pientaloalue)
Melonsaaren omakotialue (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Mustasaaren omakotialue (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Pappilanniemi (1940-50 -luvun tyyppitaloalue, Ruotsin valtion lahjoittamat talot 1941)
Airolahti (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Suojoki (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Haka-talot (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Kumpulammen omakotialue (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Leponiementien omakotialue (1940-50 -luvun tyyppitaloalue)
Vanhan Keuruuntien omakotitaloalue (1920-30 -luvun pientaloalue)
Siirantien, Pihlajaojantien, Oskarintien ja Vuorikujan omakotitaloalueet (50-luvun pientaloalue)
Pihlajaveden nuorisoseuran talo (1911, Iivar Hellman)
Haapamäen Suoja(1939), maakunnallisesti arvokas
Keuruun työväentalo (rakennusvuodesta ei tietoa)
Karhunkylän (Karhulankylän) työväentalo (1909), maakunnallisesti arvokas
Sällinkylän pienviljelijäyhdistyksen talo (1917)
Liesjärven maamiesseuran talo, Toukola (1927, Jalmari Kuronen)
Jukojärven seurantalo, Veikkola (1985)
Asunnan työväentalo (1909-1910)
Pohjoislahden nuorisoseuran talo, Männistö (1922)
Häkkisen maamiesseurantalo, Harjulinna (1936)
Hirvikylän tanssilava, Pyrintö (työväenyhdistys perustettu 1917)
Lavikon Lukon urheilutalo (1970-luku)
Aromaan koulu (1875-1899, koulukäytössä)
Puukoulu (1898, tyyppipiirustukset, korjataan kulttuurikäyttöön)
Uusi kansakoulutalo (1953, Laila Niemioja, koulukäytössä)
Kansalaiskoulu (1961, Laila Niemioja, koulukäytössä)
Keuruun yhteiskoulu (1961, Laila Niemioja, koulukäytössä)
Haapamäen vanha yhteiskoulu (1909, A. Hinkkanen ja Heikki Heinonen, ei koulukäytössä)
Haapamäen kansakoulu, nykyinen päiväkoti (1901)
Haapamäen ala-aste (1955, Laila Niemioja, koulukäytössä)
Haapamäen yläaste ja lukio (1965-1966, A..Hirsimäki, koulukäytössä)
Lihjamon koulu (1920, yksityisessä käytössä)
Lavikon koulu (kansakoulu 1907, alakansakoulu 1920-1929, koulukäytössä)
Riihosen koulu (1907, Josef Stenbäck, Yrjö Sadeniemi, alakansakoulu 1928, ei koulukäytössä)
Pihlajaveden aseman koulu (1900-1920, Iivar Hellman, koulukäytössä)
Kalettoman koulu (1951, koulukäytössä)
Pohjoislahden koulu (koulu 1888, alakansakoulu 1920-1929, koulukäytössä)
Tiusalan koulu, Valkealahden ala-aste (1905, tyyppipiirustukset, koulukäytössä)
Karimon koulu (1951, koulukäytössä)
Liesjärven koulu (1897, ei koulukäytössä)
Valkeajärven entinen koulu, Valkeajärven leirikeskus (1936, 1950-59)
Yrjölä, Simsiön entinen koulu (1948, yksityisessä käytössä)
Sällin koulu (1900-luvun alku, yksityisessä käytössä)
Välkyn koulu (1928, yksityisessä käytössä)
Jukojärven koulu (1908, koulukäytössä)
Asunnan koulu (rakennusvuodesta ei tietoa)
Kouluranta, Huttulan entinen koulu (1912, ei koulukäytössä)
Karjalatalo, Isojärven entinen koulu (1932, ei koulukäytössä)
Häkkisen koulu (1904, nykyisin asuinkäytössä)
Ruokolan koulu (1920, Anselmi Peltonen, tyhjänä)
Raiskin mylly (hirressä vuosiluvut, 1830-1839)
Korkeakosken mylly (1916-1918)
Ristaniemen mylly (mahdollisesti 1800-luku)
Ala-Kankimäen jalkamylly (1881)
Tiusalan mylly (1913)
Keuruun tervatehtaan alue , Musakan huonekaluliike , meijeri

museot
elinkeinoelämään liittyvät rakennukset
koulut
seurantalot
asuinalueet
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77.
78.

Tiwin tehdasalue (1940-)
Otavan tehdas- ja asuinalue (1954-)
Keuruun sukkatehdas (rakennusvuodesta ei tietoa)
Huttulan kämppä (1945)
Häkkisen kämppä (1958)
Joenpolven kämppä (1955)
Kalikan kämppä (1948), asuinkäyttö
Niinimäen kämppä (1950)
Pukkilan kämppä (1958)
Korpelan kämppä (1947)
Lehtomäen kämppä
Onkimäen kämppä (1928)
Pesälammen kämppä (1953)
Peuramäen kämppä (1956)
Riihilammen kämppä (1950)
Yltiän eli Pesämäen kämppä (1930)
Keuruun kotiseutumuseo (perustettu 1957)
Pihlajaveden kotiseutumuseo, entinen koulu (1891)
Pohjolan torppamuseo (rakennusvuodesta ei tietoa)

(Rakennusvuosi, suunnittelija, käyttö)
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2.1.6 Rakennusinventoinnit tietolähteinä

Keuruun nykyisen rakennuskannan ikä.
Lähde: RHR 2001.
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Keuruun vanha rakennuskanta on inventoitu 1980-luvun lopulla. Inventointikohteita
on 343. Inventoidut rakennukset ovat pääosin vanhoja, ennen 1940-lukua rakennettuja.
Inventoinnissa kerätään rakennuksesta sen rakentamiseen, käyttöön ja siinä tehtyihin
muutoksiin vaikuttaneita historiallisia tietoja. Inventointityö perustuu kenttätyöhön –
rakennuksen tarkasteluun ja omistajien haastatteluun paikan päällä. Rakennusinventoinnin tarkoituksena on etsiä ja luetteloida erilaiset perinteiset tai omaleimaiset rakennukset, rakennusryhmät, kulttuurimaisemat ja alueet, jotka kuvastavat erilaisia historiallisia vaiheita, rakentamistapoja, elinkeinoja ja ympäristöarvoja.
Inventointiaineisto toimii perusselvityksenä pohdittaessa rakennusten kulttuurihistoriallisia arvoja ja säilyttämistä. Se ei kuitenkaan ole mikään suojeluluettelo, vaan
sen tarkoituksena on tarjota tietoa rakennusten ja alueiden historiasta, ja antaa siten
lähtökohtia rakennusten säilyttävään tai entistävään korjaamiseen, käyttöön ja hoitoon.
Inventointiaineistoa voi hyödyntää myös mm. kaavoituksessa ja muussa maankäytön
suunnittelussa. Kohteista täytetyt inventointikortit ovat nähtävillä kaupungintalolla.
Inventoinnin ulkopuolelle on jäänyt runsaasti kohteita. Moderni, uudempi rakennusperintö on edelleen inventoimatta, ja tähän uudempaan rakennuskantaan kohdistuu aina enemmän muutospaineita. Jokaisella rakennuksella on ainutlaatuinen merkityksensä paikkakunnan historian, maiseman ja käyttäjiensä kautta. Rakennuksen ei
tarvitse olla erityisen näyttävä tai vanha, jotta se olisi säilyttämisen arvoinen. Olisikin
tärkeää, että uudemman rakennuskannan inventointi käynnistyisi.

>1920

>1940

>1960

<1960

TEHTÄVÄT
1.1. Tehtävä: Oma asuinympäristö
1. Tutustukaa ympäristöönne keräämällä rakennusten ikkunatyyppejä, ovia, kuisteja, aitoja, portteja, kattomalleja ja muita yksityiskohtia piirtämällä muistiin tai valokuvaamalla. Kuinka monta erilaista ikkunaa löysitte?
2.. Mitä materiaaleja ympäristönne rakennuksissa on käytetty? Kirjatkaa ylös havaintonne.
3. Kerätkää havaintonne yhteen kirjastoksi, josta voitte myöhemmin tarkastella ympäristönne rakentamisen piirteitä. Löydättekö
asioita, jotka ovat paikkakunnan rakentamiselle tyypillisiä?
4. Voitte myös piirtää omasta mielestänne vanhimman rakennuksen ympäristöstä ja perustella valintaanne. Tarkoitus on, että oikeiden rakennuksien valintaan ei johdatella, vaan tutkitaan, mitä pidetään vanhana.
5. Miettikää, miten uusi ja vanha rakentaminen ja ympäristö eroavat toisistaan. Miten vanhat jauudet, tai eri-ikäiset rakennuksetsopivat yhteen? Etsi mielestäsi hyvä ja huono esimerkki lähiympäristöstäsi.
6. Miksi vanhoja rakennuksia pitää säilyttää / ei pidä säilyttää? Perustele kantasi.

1.2. Tehtävä: Vanhat valokuvat kertovat (kuva sivulla 9)
Vanhat valokuvat ovat erinomainen aineisto havainnollistamaan rakennetun ympäristön muutoksia eri aikoina. Tätä tehtävää varten
voit kysellä kuvia vanhemmiltasi tai isovanhemmiltasi. Valitse valokuva, joka kuvaa rakennettua ympäristöä tai maisemaa, ja jonka
muutoksista sinulla on tietoa. Jos et löydä sopivaa kuvaa, voit etsiä kuvia myös paikallisen museon, aluemuseoiden tai lehtien arkistoista, asianharrastajilta tai paikallishistorioista.
1. Etsi vanhan valokuvan esittämä ympäristö ja piirrä tai valokuvaa se nykytilanteessa ja selosta muutokset.
a) Rakennetussa ympäristössä: havainnoi rakennuksia ja maisemaa.
- Ovatko rakennukset säilyneet? Mitkä on purettu ja mihin on rakennettu uusia rakennuksia?
- Miten rakennukset ovat muuttuneet: väritys, ikkunamuodot, koristeet?
- Onko rakennuksen ympärillä istutuksia tai aitoja? Mitä muutoksia on tapahtunut?
b) Sosiaalisessa ja kulttuurisessa ympäristössä: havainnoi ihmisiä elämäntapaa, liikennettä ja huoneiden sisustuksia ja
huonekaluja: miten pukeuduttiin, liikuttiin jne.
2. Kuvittele ja kuvaa, miltä sama ympäristö näyttää kahdenkymmenen vuoden päästä.

1.3. Tehtävä: Komitea päättää kaupungin historiallisen keskustan tulevaisuudesta

Järjestäkää luokassa roolipeli seuraavan kuvitteellisen tilanteen pohjalta.
Paikalliset rakennusviranomaiset ovat laatineet oman kotikaupunkisi keskustan kehittämissuunnitelman. Kaupungin keskusta on vanha
ja se sisältää joitakin erityisen arvokkaita esimerkkejä perinteisestä rakennustyylistä alueella. Jos kehittämissuunnitelma menee läpi,
merkitsee se talojen purkamista ja modernien kerrostalojen rakentamista tilalle. Osa paikallisviranomaisista kannattaa kehittämissuunnitelmaa, toiset taas ovat jyrkästi sitä vastaan. Tänään tarkoituksena on kokoontua yhdessä miettimään molempien osapuolten
kantoja ja tehdä lopullinen päätös suunnitelman toteuttamisesta.
Jakakaa luokka viiteen ryhmään:
1. suunnitelmaa kannattavat paikallisviranomaiset
2. suunnitelmaa vastustavat paikallisviranomaiset
3. vanhan kaupunginosan asukkaat
4. asiantuntijat (arkkitehteja, kaupunkisuunnittelijoita, museon edustajia)
5. median edustajat
Valitkaa puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa johtamaan keskustelua sekä kaksi kirjuria kokousraportin tuottajiksi.
Miettikää ryhmissä ennen keskustelua näkökulmia ja argumentteja oman kantanne tueksi.
Keskustelkaa kohteista, jotka ovat todellisuudessa samanlaisen uhan alla.

1.4. Tehtävä: Rakennuksen uusi käyttö

1. Tutustukaa lähiympäristössä käyttämättömänä tai vajaakäyttöisenä olevaan rakennukseen. Millainen rakennus se on? Onko se yksittäinen
rakennus vai osa jotain suurempaa kokonaisuutta? Voitte kerätä tietoja rakennuksen historiasta ja alkuperäisestä käytöstä.
2. Keksikää rakennukselle uusi käyttötarkoitus. Millainen toiminta tarvitsisi tilaa lähiympäristössänne, miten itse tahtoisit tilaa käyttää?
Millaista toimintaa rakennukseen voisi sijoittaa? Haaveile! Voitte tutustua muihin rakennuksiin, joiden käyttötarkoitus on muutettu, esimerkiksi Kamanaan. Mitä vanhaa ja alkuperäistä on säilytetty? Mitä uusia rakenteita on tehty? Miettikää, millaisia muutoksia rakennukseen pitäisi tehdä, jotta suunnittelemanne toiminta olisi mahdollista. Mitä alkuperäistä voisi säilyttää? Suunnitelmasta voi tehdä pohjapiirroksen, julisteen tai esitteen.

23

2.2. Viisi kirkkoa ja kolme pappilaa
Ehkä helpoiten kulttuuriympäristöksi ja arvokkaiksi rakennuksiksi mielletään kirkot. Keuruulla on viisi erilaista kirkkoa, joista Pihlajaveden erämaakirkko on valtakunnallisesti arvokas. Keuruun vanha ja uusi kirkko kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen vanhan Keuruun alueeseen. Muut kunnat Keski-Suomessa eivät voikaan
kehua peräti kahdella 1700-luvun puukirkolla. Seurakuntien toiminta synnytti myös
pappilaympäristöt. Niillä on pitkät juuret maatalouden mallitiloina ja rakennustyylien levittäjinä.
Keuruun kirkonkylän kirkot sijaitsevat Lapinsalmen länsirannalla. Vaikka liikenteelliset järjestelyt häiritsevätkin niiden maisemallista asemaa, ovat kirkot nyt kuin portti
Keuruulle. Kirkkopari ei jää tiellä liikkujalta huomaamatta. Kirkkoympäristön hoidettu
ulkonäkö onkin Keuruun käyntikortti.
Keuruun vanha puukirkko on länsitornillinen pitkäkirkko, joka kuuluu Suomen
kauneimpiin säilyneisiin puukirkkoihin. Vanha kirkko rakennettiin vuosien 1756-58
välisenä aikana rakennusmestari Antti Hakolan johdolla. Kirkko on holvattu yhtenäisesti sisätiloistaan ja sen maalauskoristelu on tehty 1700-luvun lopulla vallalla olleen rokokoon tyylisuunnan mukaisesti. Vanhaan kirkkoon lisättiin kuusikulmainen sakaristo
1830-luvulla, jolloin myös ikkunoita laajennettiin. Vanha kirkko jäi pois käytöstä vuonna
1892, kun vastapäiselle Kippavuorelle valmistui uusgoottilaiseen henkeen Theodor
Granstedtin suunnitelmien mukaan rakennettu punatiilinen kirkko torneineen. Malliltaan uusi kirkko on pitkä- ja ristikirkon välimuoto. Vanhan ja uuden kirkon liepeillä on
säilynyt myös muuta vanhaa rakennuskantaa.
Kirkkojen läheisyyteen on rakennettu Kangasmannilan kirkkoherranpappila vuonna 1812. Sen suunnittelijana oli turkulainen Johan Sundstén. Pappilan julkisivut on
vuorattu vaakalaudoituksella ja jäsennetty volyytteihin päättyvillä pilastereilla. Rakennuksessa on kolme klassillisin pylväsaihein koristeltua kuistia ja puutarhaan avautuu
avoveranta. Pappilan pihaan rakennettiin kivinavetta vuonna 1903. Keuruun seurakunta kunnosti Kivinavetan vuosina 1999-2000 matkailukeskus Kamanaksi. Pappilan ainutlaatuinen pihapiiri eheytyi, kun vuosina 2004-2005 myös vanha kirkkoherran pappila
kunnostettiin.
Pihlajaveden vuoraamaton vanha erämaakirkko rakennettiin 1780-82 Matti Åkerblomin johdolla. Muodoltaan se on länsitornillinen pitkäkirkko, jonka kylkiäisinä ovat eteläinen kirkkosalin laajennus ja pohjoinen sakaristo. Komea länsitapuli päättyy paanupeitteiseen sipuliin. Tynnyriholvattu kirkkosali on vuoraamattomuudessaan ja maalaamattomuudessaan vaikuttava. Kirkkoa ympäröi harmaakiviaidan rajaama hautausmaa
ja tuuhea sekametsä.
Haapamäen kirkkoa alettiin rakentaa ennen talvisotaa. Rakennustyö keskeytyi ja
viivästyi lähes kaksi vuosikymmentä. Lopulta kirkko valmistui rakennustarvikepulan
hellitettyä vuonna 1953. Kirkon suunnitteli arkkitehti Mikael Nordenswan. Malliltaan
kirkko on tornillinen pitkäkirkko ja sen rakennusmateriaalina on poltettu tiili.
Kirkko ei ole vain yksittäinen rakennus. Siihen kuuluu perinteisesti kirkkotarha,
hautausmaa vanhoine puineen, hautamuistomerkkeineen ja sankarihautoineen. Kirkkoympäristöön liittyvä perinteinen sanonta “kirkko keskellä kylää” kuvaa osuvasti sitä
merkitystä, joka kirkolla on ollut paikallisena ja yhteisöllisenä kokoontumispaikkana.
Kirkkoympäristön säilyttämisessä on haasteensa. Kirkot vaativat vapaata tilaa ympärilleen. Vaikka itse kirkkorakennuksia tuskin uhkaa purkaminen, voivat huonosti suunnitellut liikennejärjestelyt ja pysäköintialueet runnoa kirkkoympäristön. Keuruun kirkot
ovat alueen pitkäaikaisimpia kulttuuriympäristöjä, ne ja niiden ympäristöt ansaitsevat
hyvän hoidon.
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6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.

2. kirkon, Pyhän Mikaelin kappelin paikka (1656 – 1758)
Vanha kirkko (1756-58, Antti Hakola)
Uusi kirkko (1892, Theodor Granstedt)
Pihlajaveden erämaakirkko (1780-82, Matti Åkerblom)
Pihlajaveden kirkko (1871 , Ernst B. Lohrmann ja L.I. Lindqvist)
Haapamäen kirkko (1953, Mikael Nordenswan)
Kangasmannilan pappila, Keuruun vanha pappila (kirkkoherran pappila perustettu 1675, päärakennus 1812)
Haitto-Pöyhölä: Pöyhölän pappila (kappalaisen pappila perustettu 1690, päärakennus 1900)
Pihlajaveden pappila, Koipimäki (kappalaisen pappila, 1889, Odert Laine)
Vanhan kirkon hautausmaa
Rekolan hautausmaa
Haapamäen hautausmaa
Koipikankaan hautausmaa

(Rakennusvuosi, suunnittelija, käyttö)
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Keuruun uuden kirkon
uusgoottilaiseen tyyliin
kuuluvat tiilikoristeet ovat
kauniita. (SS ), (MK)
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Keuruun vanhan pappilan,
Kangasmannilan pappilan
kunnostus valmistui vuonna 2005. Samana vuonna
Keuruun seurakunta sai
tästä työstä Keski-Suomen
ensimmäisen kulttuuriympäristöpalkinnon.
(VS)

Pihlajaveden uuden kirkon
lähistössä sijaitseva Rekolan hautausmaa otettiin
käyttöön 1871. Haudoilla
ei käytetä hiekkaa, vaan
haudat saavat rauhassa
vihertyä. (VS)

Kirkonkylän kaksi kirkkoa
hallitsevat risteysaluetta.
(Keski-Suomen taajamaviistokuvaus 2002.)
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TEHTÄVÄT
2.1. Tehtävä: Keuruun kirkot
1. Havainnoidaan, millaiseen paikkaan kirkko on rakennettu. Sijaitseeko kirkko korkealla vai matalalla paikalla? Miten muut paikkakunnan rakennukset sijaitsevat kirkkoon nähden?
2. Miksi Keuruulla on viisi kirkkoa? Mieti syitä tilanteen syntymiseen.
3. Tutkitaan, miten kirkko on rakennettu. Selvittäkää kirkon rakentamiseen käytetyt materiaalit ja tarvitut työkalut. Keuruun vanhan
kirkon sakastissa on esillä kattopaanuja. Tarkastele, miten niistä muodostuu katon salmiakkikuvio.
4. Minkä muotoinen kirkko on? Kirkosta voi piirtää pohjapiirroksen. Realistisuutta piirrokseen saa ottamalla mittoja rakennuksesta
esimerkiksi askelmitalla.
5. Vertaile Keuruun kirkkojen sisustusta toisiinsa. Kiinnitä huomiota penkkeihin, saarnatuoleihin, alttariin, valaisimiin. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja löydät? Tunnistatko vanhan kirkon lehterien kaiteisiin maalatut profeetat? Tutki, onko maalaukset mahdollista erottaa
toisistaan ilman nimiä.
6. Millaista kasvillisuutta löydät hautausmaalta?

2.2. Matka joulukirkkoon
Kuvittele matka joulukirkkoon vuonna 1795 kotikylältäsi.
1. Mieti, miten kuljet matkan ja milloin sinun täytyy lähteä kirkkoon, jos jumalanpalvelus alkaa aamukuudelta. Tarvitsetko jotain tavaroita
mukaasi ja mihin jätät ne saapuessasi kirkkoon? Mieti ja kuvaa, miltä kirkossa näyttää, kun astut sinne sisään. Ota huomioon ajan
olosuhteet.
2. Entisaikaan kirkoissa istuttiin aina tietyssä järjestyksessä sosiaalisen aseman mukaan. Missä sinä ja perheesi istuisitte?
3. Kirkonmenot kestivät pitkään ja saarnatkin tunteja. Keuruun vanhan kirkon penkkeihin ovat ihmiset aikansa kuluksi kaivertaneet
erilaisia tekstejä. Etsi, millaisia kirjoituksia löydät.
4. Tutustu jumalanpalvelusesineistöön Keuruun vanhan kirkon sakastissa. Unilukkari herätteli nukkuvia seurakuntalaisia höyhenkepillä. Rikkomuksista saattoi joutua jalkapuuhun tai häpeäpenkille. Mitä muita sinulle uusia esineitä löytyy?
5. Käytettiinkö jumalanpalveluksessa musiikkia ja mistä aiheista saarnattiin? Mieti, miltä sinusta tuntuu kirkosta lähdettyäsi kotimatkalla.

2.3. Tehtävä: Tiiliseinä
Keuruun uusi kirkko on rakennusaikakaudellaan suosittuun tapaan tiilikirkko. Tehtävänä on tutustua tiileen materiaalina ja sen avulla
erilaisiin rakenteisiin.
1. Luonnostellaan kohteen tiiliseiniä. Kiinnitetään huomiota ladontaan ja siihen miten saada aikaiseksi erilaisia muotoja ja rakenteita.
2. Valmistetaan punasavesta minikokoisia tiiliä, joilla voi opetella erilaisia tiilien limityksiä ja muurata oman pohjapiirroksen pohjalta
holvikaaria ja rakenteita kirkon mallin mukaan tai keksien omia ratkaisuja.
Lisää tietoa tiilestä ja tiilirakentamisesta saa esimerkiksi Museoviraston internetsivulta www.nba.fi/tiili/

2.4. Tehtävä: Keuruun 2. kirkko

Keuruun ensimmäinen kirkko rakennettiin vähän ennen vuotta 1625. Tätä ensimmäistä kirkkoa kutsuttiin “ Pyhän Mikaelin kappeliksi”. Vuonna 1656 kirkko purettiin ja toinen rakennettiin aivan lähelle: nykyisestä vanhasta kirkosta “noin sata kyynärää” itään päin,
jossa vieläkin voi nähdä sen perustukset. Tämä kirkko oli käytössä noin sata vuotta vuoteen 1758, jolloin kolmas kirkko valmistui.
Kirkkoa ei vielä silloin purettu, vaan se seisoi paikallaan aina vuoteen 1799, jolloin kirkkoraadin kokous päätti sen purkamisesta huonon
kunnon ja nuorison kokoontumispaikkana toimimisen vuoksi. Keuruun toinen kirkko oli rakennettu puusta ja kuten Suomen vanhimmat kirkot yleensä, suorakaiteen muotoinen ja jyrkkäkattoinen, ulkomitoiltaan noin 20 x 20 metriä. Kirkkoon haudattiin ruumiita
ajan tapaan vuoteen 1776 saakka.
1. Kuvittele, millainen Keuruun toinen kirkko on ollut. Piirrä, maalaa tai rakenna pienoismalli kirkosta. Voitte myös käydä tutustumassa
paikkaan, jossa kirkko on sijainnut.

2.5. Tehtävä: Pappila

1. Kerää havaintoja ja tietoja pappilamiljööstä inventointilomakkeen täyttöä varten tai havainnoi miljöötä inventointitietojen pohjalta.
2. Mieti, mitä säilyneet rakennukset ja ympäristö kertovat elämästä pappilassa. Mikä merkitys pappilalla on ollut ympäristölleen?
3. Mihin rakennuksia käytetään tällä hetkellä? Onko nykyinen käyttö muuttanut ympäristöä jollain tavalla?
4. Kuvittele, millaista elämä pappilassa on ollut esimerkiksi Yrjö Herpmanin toimiessa kirkkoherrana 1698-1729 tai Frans Henrik Bergrothin
aikana vuosina 1886-1906.
5. Akseli Gallen-Kallela on maalannut interiöörikuvan Kangasmannilan pappilasta. Inventoi interiööri nykyasussaan. Piirrä pappilasta
pohjapiirros ja merkitse siihen kalusteet. Kiinnitä huomiota lattia-, seinä- ja kattomateriaaleihin, paneeleihin, listoihin, oviin, ikkunoihin,
heloihin, tulisijoihin.
6. Asettele Kangasmannilan pappilan salin tapetit aikajärjestykseen. Osaatko kuvailla, mikä on ominaista kullekin aikakaudelle. Suunnittele
oma tapetti esimerkiksi jugend-henkeen.
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Kangasmannilan pappilan
kunnostuksen yhteydessä
kerättiin näytteitä pappilan tapeteista. (Keuruun
museo/Hanne Rokkonen)

1. Förmaakin eli arkisalin
seinästä, hirsikertojen välejä peittämästä löytyi pala
asiakirjaa. Se on kirjoitettu
suomeksi ja siinä puhutaan 1840-luvulla kokoon
saaduista viljamääristä.
2. Pappilan seinät vuorattiin 1850-luvulla sanomalehdillä ja niiden päälle
maalattiin liimamaalilla
tapettimainen pinta. Förmaakin vaaleanpunaisen
seinäpinnan takaa löytyi
Finlands Allmänna Tidning
vuodelta 1854.
3. Tapettikerroksia pappilan tambuurin eli lämpimän eteisen seinästä. Alin
vaaleansininen kerros on
noin vuodelta 1850 ja
päällimmäinen vaaleanvihreä 1950-luvulta. Kerroksia on yhteensä kuusi.
4. Sali oli pappilan edustustila, jonka ulkonäköön
kiinnitettiin huomiota.
1800-luvun lopussa salissa oli uusrokokootapetti ja
itämaisvaikutteinen reunanauha eli boordi.
5. Pappilan ullakon kamarit toimivat makuuhuoneina. Alempi maalattu vaaleansininen kerros on
1850-luvulta ja päällimmäinen itämaisvaikutteinen tapettikerros on 1800luvun lopulta.
6. Yksityiskohta 1800-luvun loppupuolen tapetista
pappilan eteisestä eli porstuasta. Tapetissa jäljitellään marmoripintaa.
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2.3. Rautatieympäristöt
Rautateihin liittyvät rakennetut ympäristöt kertovat omaa tarinaansa Keuruun kehityksestä. Haapamäen rautatieympäristö on valtakunnallisesti arvokas, samoin kuin
Asunnan asema. Keuruun rautatieasema on osa Vanhan Keuruun valtakunnallisesti
arvokasta rakennettua ympäristöä. Muutkin rautatieympäristöt kuvastavat merkittävällä tavalla Keuruun paikallishistoriaa ja ovat maakunnallisesti arvokkaita. Rautateiden synnyttämät kasvukeskukset ja rautatieympäristöt ovat Keuruun kulttuuriympäristön ominaispiirteitä.
Rautateiden syntyminen muutti kuljetus- ja matkustusliikenteen Suomessa. Samalla
syntyi arkkitehtuuriin uusi julkisen rakentamisen kokonaisuus: rautateiden asema- ja
huoltorakennukset. Henkilöliikennettä varten tarvittiin odotustilat palveluineen. Veturitallit, makasiinit ja vesitornit olivat tärkeitä huoltotöiden kannalta. Valtion rautatiet
rakensivat myös työntekijöilleen asuintaloja aseman läheisyyteen. Työntekijän asema
henkilökunnan hierarkiassa näkyi asunnon koossa ja sijainnissa. Asuin- ja talousrakennukset muodostivat raitin.
1870-luvulla yleistyivät asemarakennusten tyyppipiirustukset, jotka tähtäsivät mahdollisimman taloudelliseen ja kestävään rakentamiseen. Asemat luokiteltiin alusta asti
eri luokkiin niiden sijainnin ja liikenteen määrän perusteella. Samaan luokkaan kuuluville asemarakennuksille suunniteltiin oma asemarakennustyyppinsä. Rautatierakennukset tehtiin 1940-luvulle saakka hirsistä salvomalla. Väreiltään ne olivat usein vaalean kellertäviä tai harmahtavia. Lähes aina aseman yhteyteen perustettiin myös pieni
puistoalue. Rautatierakennukset tunnetaan hyvästä suunnittelusta, korkealuokkaisista
rakennusaineista ja hyvästä käsityötaidostaan.
Vaasaan rakennettiin rautatie etelästä vuonna 1883. Keuruun ensimmäinen asema,
Keuru, perustettiin Haapamäelle. Ratapiha ja aseman ympäristö sijoittuivat kahden
harjun väliseen notkelmaan. Aseman ja radan ympäristöön rakentui vähitellen asemankylä, joka kasvoi 1950-luvulle saakka. Rautatiestä tuli yksi keskeinen paikallisidentiteettiin vaikuttava tekijä, sillä useat haapamäkeläiset saivat siitä elantonsa.
Keuruun kirkonkylään saatiin asema vasta kun Jyväskylän rataosuus rakennettiin
1897. Haapamäki sai tuolloin uuden, suuremman asemarakennuksen, jonka nimeksi tuli
Haapamäen asema. Asemarakennus tehtiin Bruno Ferdinand Granholmin suunnitelmien mukaan. Viimeistään Porin poikkiradan valmistuminen 1930-luvulla teki Haapamäestä yhden maamme tärkeimmistä risteysasemista. Siihen mennessä asema-alue oli
jo levittäytynyt suurelle alueelle, jossa oli monia eri rautatietoimintoja palvelevia rakennuksia. Niihin kuuluivat muun muassa asemaravintola, lepohuone-rakennus, vesitorni,
suuri veturitalli ja rautatieläisten asuinrakennukset.
Keuruun vanhaan keskustaan kuuluu olennaisena osana myöskin Keuruun asemarakennus, joka on Bruno Granholmin V:n luokan tyyppipiirustuksien perusteella rakennettu vuonna 1897. Asemarakennus on osittain kaksikerroksinen ja siinä on puuleikkauksin koristeltu räystäsosa. Aseman koristelussa on havaittavissa kansallisromanttisia
yksityiskohtia. Rautatiemiljööhön liittyy myös aseman talousrakennus, tavara-asema
sekä ratamestarin asuinrakennus ulkorakennuksineen.
Asunnan asema-alue edustaa tyypillistä pientä maalaisasemaa. Sen hyvin säilynyt,
yhtenäinen rakennuskanta on 1890-luvun lopulta. Pysäkkirakennuksen ja tavaramakasiinin lisäksi asemalla on yksinkertainen vahtitupa ja asiaan kuuluvat talousrakennukset, kellari ja sauna. Asema-alueella on poikkeuksellisen komea puusto. Radan eteläpuolella Asuntajärven rannalla on pumppuaseman hoitajan asunto, joka on kesäasuntona.
Vähän erillään asemasta on vesitorni. Asunnan rautatieasema-alue kuuluu v. 1998
valtakunnallisesti merkittävien asema-alueiden suojelusopimuksella säilytettäviin asemiin.
Rautatierakentamisen vaikutukset Keuruun rakennuskantaan alkavat 1880-luvulta.
Leveisiin räystäisiin ja koristeluihin otettiin malli rautatierakennuksista. Rautatie on
vaikuttunut paitsi rautatierakennusten yhtenäiseen ulkoasuun, myös julkiseen rakentamiseen ja maatalousrakennusten pohjalaispiirteisiin päärakennuksissa ja aittarakennuksissa. Rautatierakentaminen on tuonut paikkakunnalle rakennusmestareita, jotka
ovat suunnitelleet ajanmukaisia rakennuksia Keuruulle. Rautatierakennuksille on toi30

saalta löydettävissä tyylilliset yhtenäisyydet koko poikkiradan alkuperäisessä rakennuskannassa, joka on pääsääntöisesti valmistunut 1890-luvulla arkkitehti Bruno Granholmin tyyppipiirustusten mukaan.
Rautatieliikenteen kasvu synnytti Keuruulle omat ympäristönsä. Haapamäen kasvu
taittui liikenteen autoistumisen, höyryveturikauden päättymisen sekä Parkanon ja Jämsän oikoratojen valmistumisen myötä. Henkilöliikenne hiljeni ja väliasemat jäivät pois
rautatiekäytöstä. Haapamäen asema sulki ovensa vuonna 2004. Rautatieliikenteen tekninen, taloudellinen ja organisatorinen muutos on vaikuttanut asema-alueiden käyttöön
ja tulevaisuuteen. Rautatierakennuksia on siirtynyt ratahallintokeskukselta yhä enemmän yksityisten hallintaan. Keuruulla käytöstä pois jääneet Tiusalan ja Huttulan pysäkkirakennukset on purettu.
Asemiin liittyvät voimakkaat mielikuvat. Rautatieliikenteen mukana vähentyneet
työpaikat synkentävät ajatuksia, mutta asemaan liittyy myös paljon positiivia mielikuvia. Asemilla kohtaa “suuri maailma” ja paikallisuus, niihin liittyy erityinen saapumisen
ja lähtemisen tunnelma. Asemat ovat kautta aikojen olleet suosittuja tapaamispaikkoja ja
niihin liittyy paljon nostalgisia muistoja. Vapautuvat asema-alueet voidaan kuitenkin
nähdä mahdollisuutena kehittää niin elinkeinotoimintaa kuin asumistakin. Haapamäellä asemanseutu on saanut vetonaulakseen Höyryveturipuiston. Rautatieympäristön
vajaakäyttöisiin rakennuksiin mahtuisi lisää toimintaa.
Rautatieympäristöihin eivät kuuluneet vain rakennukset. Asemarakennusten ympärille perustettiin asemapuisto. Asemarakennuksen lähelle sijoittui puiston edustavin
osa, puukuja- tai rivistö, nurmikenttä istutuksineen, penkit matkustajille ja joskus jopa
huvimaja. Yleensä osana asemapuistoa sivummalla olivat rautatieläisten hyötytarhat.
Asemapuistojen tehtävänä oli luoda edustava ja viihtyisä kuva valtiollisesta kulkuvälineestä ja toisaalta kätkeä suojiinsa työntekijöiden yksityinen alue asuinrakennuksineen,
puutarhapalstoineen ja saunoineen. Keuruun kirkonkylän asemanpuisto on edelleen
olemassa. Puistossa on jäljellä jykeviä, hienoja havu- ja lehtipuita, vaikka aluskasvillisuus on pusikkoista. Asunnan asemalla on säilynyt komea puusto. Haapamäen aseman
asemapuisto on kadonnut asema-alueen laajentuessa, mutta 1920-luvun kasvitieteellisestä puutarhasta on jäljellä useita kasvilajeja. Pihlajaveden aseman puistosta on vielä
osa jäljellä.

Asunnan rautatieaseman
pihassa kasvaa komeita
kuusia. Lähellä on myös
hieno rautatiesilta. (SS)
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Pihlajaveden asemalla on
eri aikoina toiminut myös
posti 1800-luvun lopulta
lähtien. Nyt postin toiminta on kuitenkin loppunut
(toukokuun 2006 alusta).
(VS)

Keuruun rautatieasema on
säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan. Koristelu
noudattaa kansallisromanttista tyylisuuntaa.
(SS)
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Haapamäellä on runsaasti
rautatierakennuksia. Komea asemarakennus on
vuodelta 1897. Haapamäen vesitorni ja veturitalli.
(kuvat SS), (rakennuspiirros: Rautatiemuseon Säätiö, Suomen Rautatiemuseo)
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1. Pihlajaveden asema (1883, tyyppipiirustukset ja Bruno Granholm)
Pihlajaveden ratamestarin asunto (1879-1899)
Pihlajaveden ratamiesten asuinrakennukset (1920-luku)
2. Haapamäen asema-alue ja taajama (18833. Asunnan asema-alue (1897, Bruno Granholm)
4. Asunnan rautatiesilta (1924)
5. Kalettoman asema (1924) ja vahtitupa (1890-l)
6. Valkeajärven pysäkki (1904)
ratavartijan mökki (1880-luku)
rautatieläisten kasarmi (1947)
Ahtola, asemamiehen asunto (1900-luvun alku)
7. VR:n vahtitupa, Leponiementie, Lennätinlinja
8. Keuruun asema
tavara-asema
VR:n asuinrakennus 10/21
VR:N asuinrakennus 5/21 (2-6)
9. Yltiän asema, pysäkki (1937)
10. Perijoen silta
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(Rakennusvuosi, suunnittelija, käyttö)

TEHTÄVÄT
3.1. Tehtävä: Asemanseutu ennen ja nyt (kts. s. 36-37)

Höyryveturiliikenne edellytti monenlaisia huoltorakennelmia, kuten vesitorneja ja halkokatoksia. Muutenkin entisaikojen asemanseudut asuntoineen käsittivät paljon erilaisia rakennelmia, mitä nykyaikaisilta asemilta ei enää tapaa.
1. Etsi kuvasta kohteet, joita et enää löydä asemalta nykyasussaan. Mihin näitä rakennelmia käytettiin? Miksi ne ovat kadonneet?
2. Jos haluatte jatkaa työskentelyä, voitte esimerkiksi tehdä pienoismallin asemanseudusta valittuna ajankohtana.

3.2. Tehtävä: Tyyppipiirustukset
Asemien rakentamisessa käytettiin usein tyyppipiirustuksia. Haapamäki – Jyväskylä -rataosan asemat on rakennettu Bruno Granholmin tyyppipiirustusten mukaan.
1. Laadi tyyppipiirustukset I, II, III, IV ja V luokan asemille. Löydätkö asemarakennuksista yksityiskohtia, jotka mielestäsi ehdottomasti
kuuluvat asemarakennukseen. Kuvaile. Suunnittele nykyaikainen asema. Mikä mielestäsi olisi olennaista nykyaikaiselle asemalle?

3.3. Tehtävä: Asemapuistot
Rautatieasemille olivat ominaisia asemapuistot. Puistosuunnitelmat oli tarkkaan laadittu ja puistoista pidettiin hyvää huolta. Rautateiden palveluksessa oli useita puutarhureita. Puistot olivat vapaamuotoisia englantilaistyyppisiä puistoja, joille luonteenomaista olivat
siistit hiekkakäytävät, puukujanteet, runsaat havupuuistutukset, sireenimajat sekä yksittäiset muotoon leikatut puut. Perennapenkit
kuuluivat myös oleellisena osana asemapuistoihin. Tyypillisiä kasveja olivat sembramänty, siperianpihta, siperianlehtikuusi, kuusi,
rauduskoivu, puistolehmus, syreeni, aitaorapihlaja, isotuomipihlaja, terttuselja, koiranheisi, siperianhernepensas, erilaiset perennat,
kesäkukat ja kukkauurnat.
1. Tutki onko asemalta vielä löydettävissä merkkejä puistosta. Mitä kasveja puistossa kasvaa?
2. Miten muuttaisitte aseman ympäristöä? Tehkää uusi puistosuunnitelma.

Rautatieympäristöihin liittyy asemarakennusten lisäksi henkilökunnan
asuinrakennuksia ja vanhaa puustoa. Kuva Pihlajaveden asemalta. (VS)

(seuraava sivu)
Piirros Haapamäen aseman seudusta v. 1910.
(Keuruun kaupunki)
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2.4. Maatalojen pihapiirit
Maalaistalo, jonka ympäristö on syntynyt useiden sukupolvien aikana, on maatalouden ja rakentamistekniikan kehityksestä kertova historian kirja. Vauraat maatalousmaisemat tilakeskuksineen ja toisaalta metsätalouden synnyttämät haja-asutustilat
ovat Keuruun maatalouteen tukeutuvan rakennusperinnön perustyyppejä. Keuruun
haja-asutusalueella on pieniä tienvarsikyliä ja yksinäistaloja entisten kaskimaitten
ympäröiminä. Maatalojen pihapiireissä tapaa harvinaisuuksia: aittoja ja hirsirakenteita 1700-luvulta. Rakennuskannassa näkyvät pohjalaiset vaikutteet. Vaikka rakennukset olisivatkin nuorempia, juontaa monen talon historia aina 1600- ja 1700-luvuille. Oman leimansa keuruulaiseen maatilarakennuskantaan antavat jälleenrakennuksen ajan tyyppitalot.
Perinteinen keuruulainen maatalon pihapiiri on ollut hajapihatalo Itä-Suomen tapaan. Peltoviljelyyn sopivat mäkien rinteet ja vaarojen laet hajottivat pihapiirejä ja
vetivät taloja pois vesistöjen rannoilta. Pääosa maatilojen rakennuksista on Keuruulla
perinteisesti sijoitettu pihan neljälle laidalle. Rakennusala oli alueella käytetystä lohkojaosta johtuen väljä, eikä se pakottanut sijoittamaan rakennuksia lähekkäin. Pihoja saattoi olla enemmän kuin yksi: asuntorakennukset sijoitettiin omaan pihaansa ja navettapiha sivulle. Perinteiseen maatalousrakentamiseen liittyvät Keuruulla erilaiset ns. paritupatyyppiset asuin- ja päärakennukset. Niitä on vielä runsaasti säilynyt, tosin korjattuna
ja muutettuna, mutta tunnistettavissa. Keuruulla on säilynyt keskisuomalaisittain runsaasti 1700-luvun hirsirunkoon pohjautuvia savutupia ja aittarakennuksia. Vaurasta
maataloutta ja vanhaa rakennuskantaa edustavia tiloja on esimerkiksi Riihon, Liesjärven ja Pohjoislahden kylillä.
Suurien tilojen lisäksi Keuruulla on ollut torppareita ja muuta maaseudun tilatonta
väestöä. 1900-luvun vaihteessa Keuruulla on ollut 350 torppaa sataa taloa kohti. Torppien
runsaus taloilla oli satakuntalainen ilmiö ja koska Keuruu tavallaan kuuluu pohjoiseen
Satakuntaan, tämä osaltaan selittää torppien suurta lukumäärää kunnassa. Torppia ja
vaatimattomia tilattomien mäkitupalaisten asumuksia on kaikkialla säilynyt vähemmän. Keuruulla muun muassa Pohjolan ja Vuorelan tiloilla on säilynyt pientilan rakennuskantaa. Torpparista pientilalliseksi pääsystä kertova Pihlaveden Karhunkylän (Karhulankylän) alueen rakennushistoria on maakunnallisestikin ainutlaatuinen. Isojakoa
1890-luvulla suorittamaan saapunut maanmittausinsinööri kiinnitti huomiota apumiehinään olleiden torppareiden huonoon asemaan. Yhdessä apumiestensä kanssa insinööri alkoi suunnitella maan hankkimista. Sopiva myytävä tila löytyi Pihlajavedeltä.
Lainaa maanhankkimiseen torpparit saivat valtiolta. Ostettu tila jaettiin kymmeneen
jyvitysarvoltaan yhtä suureen tilaan. Tilat jaettiin “yhtiöläisten” kesken arpomalla. Yhteinen laina edellytti yhteistyötä, joka heijastui myös myöhempiin aikoihin. Karhunkylän talot sijaitsevat nauhamaisesti Pihlajavesi-Virrat tien varressa. Alkuperäiset rakennukset ovat pieniä torppia, osa taloista on säilyttänyt 1800-luvun lopun asuaan, osa
kokenut muutoksia ja osalle tiloista on rakennettu uudemmat talot.
1940-50- lukujen jälleenrakennuskauden uudet maatilat keskittyivät Keuruulla kirkonkylän Pappilanniemen lisäksi Airolahdelle ja Suojoelle. Yksittäisiä asutustiloja perustettiin muuallekin. Perustetut tilat olivat pääosin niin sanottuja kylmiä tiloja. Niillä
kaikki oli aloitettava alusta: tienteko, rakentaminen, raivaus ja mahdolliset kuivatustyöt.
Asutustiloille nousivat tyyppipiirustusten mukaiset asuintalot ja talousrakennukset. Tyyppipiirustukset olivat 1960-luvulle saakka vastaus maatalouden rakentamispaineisiin.
Maatalouden muutos näkyy maatilojen rakennuskannassa. Maatilojen pihapiiri täyttyi vielä viime vuosisadan alussa rakennuksista. Maailmansotien välillä ja jälkeen uudet
navettarakennukset tehtiin monitoimitiloiksi: navetta, talli, sikala, karjakeittiö, maitohuone ja heinäsuoja rakennettiin saman katon alle. Nykyään monet maatilan pihapiirin
vanhat rakennukset ovat tulleet tarpeettomiksi tai saaneet uuden käyttötarkoituksen.
Eläinten sijaan suojaa tarvitsevatkin maatalouskoneet. Viime vuosikymmeninä tehdyt
maatilojen uudisrakennukset, olivatpa ne sitten tornimaisia kuivureita, massiivisia konesuojia tai matalia tuotantorakennuksia, poikkeavat monesti hahmoltaan ja kokosuhteiltaan perinteisestä rakennuskulttuurista. Uuden rakentamisen sijoittaminen vanhaan pihapiiriin on harkinnan ja hyvän suunnittelun paikka. Uudet rakennustyypit,
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muuttuneet rakennustavat ja teollisesti tuotetut materiaalit tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja haasteita rakentajalle.
Kaskitalouteen pitkään pohjautunut maanviljelys synnytti Keuruulla asutusta, jossa
tilakeskusten etäisyydet toisistaan mitataan pikemmin kilometreissä kuin metreissä.
Asutuksen leviäminen yksittäistiloja perustamalla jatkui vielä 1950-luvulle. 1960-luvulta alkanut maaseudun murros näkyy Keuruullakin. Maatilarakennusten autioituminen
tai kesäkäyttö johtaa usein rakennusten kunnossapidon laiminlyönteihin. Toisaalta uutta
asutusta syntyy perinteisesti maatalouden käytössä oleille alueille ja kaavoitettaessa
joudutaan miettimään, miten uusi rakentaminen parhaiten istuu maaseutumaisemaan.
Maaseudun kulttuurimaisemaa rikastuttavat myös monet perinteiseen maatalouteen liittyvät rakennelmat ja rakennukset. Perinteinen maatalous on luonut lukuisia
erilaisia rakenteita ja rakennuksia, jotka kertovat alueen käytöstä ja paikallisista rakennustavoista. Esimerkkeinä perinteisen maatalouden tarpeisiin rakennetuista kohteista
ovat laidunmaiden aidat ja veräjät sekä heinän kuivaamiseen ja säilyttämiseen liittyvät
seipäät, suovat, haasiat ja ladot. Perinteisen maatalouden kiertoon liittyivät myös erilaiset kausirakenteet – niitty- ja karjamajat, niittysaunat ja kesänavetat. Kaskiviljelyn jälkeensä jättämiä rakenteita ovat pienet kivirauniot (kaskirauniot) ja nauriskuopat. Perinteisen maatalouden rakennuksia edustavat myös myllyt ja riihet.
Perinteiseen maatalouteen liittyviä rakennuksia ja rakenteita on selvitetty rakennusinventointien yhteydessä. Niitä on säilynyt vähän. Jotkut rakennus- ja rakennetyypit
ovat jo kadonneet. Monilla säilyneillä rakenteilla onkin arvoa lajinsa viimeisinä edustajina. Ne ovat arvokas tietolähde, kun selvitetään materiaalien käyttöä, vanhan maatalouden toimintatapoja ja perinteisen käsityön menetelmiä. Maatalouteen liittyvät rakenteet
ovat olleet tilan vähäpätöisimpiä rakenteita. Niissä on näihin päiviin saakka säilynyt
menetelmiä, jotka ovat pihapiirien arvostetummista rakennuksista kadonneet. Esimerkiksi pärekattoja on säilynyt eniten ladoissa. Perinteisen maatalouden rakennusten ja
rakenteiden säilyminen on liitoksissa perinteisten käsityötaitojen säilymiseen.
Pohjoislahden Hoskarin
talon portilla lapset ihmettelevät valokuvaajaa
1910-luvulla. Pihaa rajaavat erilaiset aidat, etummaisena pisteaita.
(Keski-Suomen museo/
Sommers)
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Maakunnallisesti arvokkaita maatiloja
1. Ampialan kylä
Ampialan kylä on säilyttänyt perinteisen ilmeensä vanhoine rakennuksineen ja viljelyksineen. Kokonaisuuteen kuuluvat Ampialan
ja Rahikkalan pihapiirit rinnepeltoineen, Herpmannin poikien
muistomerkki, Jylkynkiven muistomerkki sekä maantie. Vanhimpia
keskisuomalaisia sulkanurkka rakennuksia tiedetään olevan Keuruun Ampialan aitta vuodelta 1537. (SS)

2. Könttäri
Könttärin tila sijoittuu Multiantien varteen lähelle järven rantaa.
Pihapiirissä on erityisen koristeellinen pohjalaistyyppinen vierastuparakennus vuodelta 1881, ilmeisesti vanhempi, voimakkaasti peruskorjattu päärakennus ja sementtitiilinen navettarakennus
1930-luvulta sekä sivummalla lato ja liiteri, josta on tehty kuivaamo, sauna ja rannassa venekoppeli vuodelta 1901. (SS)

3. Pekkala
Pekkalan vanha kantatila sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla
Multiantien varressa. Pihapiirissä ovat pohjalaisvaikutteinen päärakennus vuodelta 1876, luhtiaitta ja yksinäisaitta 1800-luvulta,
viljamakasiini 1870-luvulta, Jalmari Kurosen suunnittelema puurunkoinen navetta vuodelta 1935, uusi, peruskorjattu päärakennus
vuodelta 1961, paja 1870-luvulta, verkkokoppeli 1700-1800-luvulta ja riihi. (SS)

4. Lihjamon pihapiiri
Lihjamon tila on perustettu vuonna 1778. Tila sijaitsee kuusiaidan
ympäröimänä peltojen keskellä lähellä järven rantaa ja vanhaa Keuruu-Multia tietä. Tiiviissä pihapiirissä sijaitsevat vanha päärakennus 1800-luvulta, syytinkiläistupa 1900-luvun alusta, luonnonkivinen navetta 1800-luvun lopusta, aittarakennus, 1800-luvun
aumakattoinen vilja-aitta, verstasrakennus ja riihi. (SS)
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5. Murtomäki
Murtomäen tila on perustettu 1730-luvulla. Tila sijaitsee Haapamäeltä Keuruulle vievän vanhan maantien varressa. Tiiviissä ja yhtenäisessä pihapiirissä ovat vanha nikkarityylinen asuinrakennus,
toinen asuinrakennus 1870-luvulta, leipomorakennus, autotalli,
talli- ja luhtirakennus 1830-luvulta, puotirakennus, lohkokivinavetta vuodelta 1899, aittarakennus, jossa on yhdistettynä 1700-luvun aittoja, 1700-luvun entinen savutupa, viljamakasiini vuodelta 1759, riihi 1800-luvulta ja kaksi latoa. (SS)

6. Iso-Moijanen ja Ranta-Moijanen
Moijasjärven rannan läheisyydessä peltojen ympäröimänä sijaitsevan Iso-Moijasen talon pihapiirissä ovat vanha päärakennus 1800luvulta, toinen asuinrakennus 1800-luvun puolivälistä, osittain
tiilinen, osittain hirsinen navettarakennus, vilja-aitta 1800-luvulta
sekä kaksikerroksinen aittarakennus. Pihatien varressa on kolme
yksinäisaittaa. (SS)

Ranta-Moijasen pihapiirissä ovat 1920-luvulla rakennettu tyyliltään klassinen kaksikerroksinen päärakennus, säterikattoinen viljamakasiini, navetta, vanha asuinrakennus sekä aitta- ja piharakennus. (SS)

7. Peräisen talo
Peräisen talo sijaitsee yksinäistalona mäen päällä peltojen ympäröimänä. Tila on perustettu 1790-luvulla. Pihapiiriin kuuluvat
kaksikerroksinen nikkarityylinen päärakennus 1900-luvun alusta, vanha päärakennus 1820-30-luvuilta, navettarakennus 1920luvulta, entinen maitohuone 1860-luvulta, hirsinen paja 1830luvulta, yksinäisaitta vuodelta 1783, jyväaitta 1830-40-luvuilta sekä
kaksi otsallista pärevuorattua yksinäisaittaa. (SS)

8. Väärinen
Väärisen tila sijaitsee paikallistien varressa, peltojen ympäröimänä
lähellä Väärisjokea. Tiiviissä neliöpihassa ovat 1800-luvun puolivälin päärakennus, joka on nykyään 1920-luvun klassisessa asussa,
syytinkiläistalo 1890-luvulta, kivinavetta 1890-luvulta, kaksikerroksinen aitta vuodelta 1894, puotirakennus 1880-luvulta, aittaautotallirakennus 1950-luvulta, kuivaajana toiminut makasiini ja
riihi. (SS)

9. Pohjolan torppa
Pohjolan talo on ollut Könttärin talon torppa. Tila sijaitsee KeuruuJukojärvi tien varressa, lähellä Virtalankoskea. Torpan rakennuskanta koostuu vuoraamattomista hirsirakennuksista, joihin kuuluvat
asuinrakennus, luhdillinen aittarivi, navetta, mökki, saunamökki,
toinen saunarakennus, kaksi yksinäisaittaa, kaksi latoa ja riihi sekä
vuonna 2005 pihapiiriin siirretty maitolaituri. (SS)
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10. Lapin talo
Lapin pihapiiriin kuuluvat kaksikerroksinen päärakennus 1870-90luvulta, toinen asuinrakennus 1800-luvulta, navetta, kolme 1700luvun pikkuaittaa, pariaitta vuodelta 1835 ja piharakennus. Pihapiiri sijaitsee lähellä Hankajärven rantaa, viljelysten ja metsän ympäröimänä. (SS)

11. Raiskinmäki eli Raiski
Raiskinmäki eli Raiski on 1780-luvulla perustettu tila, joka sijaitsee Karimolla peltoaukean keskellä mäen harjanteella. Talon pihapiirissä ovat pohjalaistyylinen päärakennus 1800-luvun puolivälistä,
luhtiaitta vuodelta 1848, toinen luhtiaitta vuodelta 1801, hirsinavetta, vilja-aitta 1800-luvun alusta, 1960-luvun tiilinen asuinrakennus, vanha riihi vuodelta 1777, uudempi riihi 1800-luvulta, 1800luvun latoja ja jalkamylly 1830-luvulta. (SS)

12. Liukko ja Häkki-Liukko
Liukon pihapiirin muodostavat mansardikattoinen, jugendtyylinen
asuinrakennus vuodelta 1914, kivinavetta 1890-luvulta, kaksikerroksinen ruoka-aitta 1800-luvulta, yksinäisaitta 1900-luvun alusta, suurehko pariaitta sekä aitta vuodelta 1623. (SS)

Häkki-Liukon tilalla sijaitsevat päärakennus vuodelta 1924, kivinavetta 1910 -luvulta, suuri kaksikerroksinen aitta 1800 -luvulta sekä
vilja-aitta ja pariaitta 1870 -luvulta. Tilat muodostavat yhdessä hienon maisemallisen, historiallisen ja rakennushistoriallisen kulttuurimaisemakokonaisuuden peltoineen. (Tero Pänkäläinen)

13. Ruokonen
Ruokosen tila sijaitsee maisemallisesti hienolla paikalla Ruokosjärveen pistävässä niemessä. Pihapiirissä ovat vanhempi empiretyylinen asuinrakennus vuodelta 1810, uusi päärakennus 1900-luvun
alusta, kaksikerroksinen riviaitta, hirsinavetta, kolme yksinäisaittaa
1700-1800-luvuilta, entinen 1700-luvun savutupa ja riihi. Vanhassa päärakennuksessa on pidetty käräjiä ja siellä on asunut muun
muassa kansankirjailija Kaarle Karikko 1860-luvulla. (SS)
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14. Reinikka
Reinikan tila sijaitsee Hankajärven rannalla, kylätien varressa.
Tilan pihapiirin muodostavat pohjalaistyylinen päärakennus 1800luvulta, 1950-luvun sementtitiilinen navetta, jyväaitta 1800-luvun alkupuolelta, yksinäisaitat 1700-luvulta, riihi 1890-luvulta ja
kalustovaja 1870-luvulta. (SS)

15. Heinänen
Heinäsen pihapiiri muodostaa täysin neliömäisen ja tiiviin pihakokonaisuuden, jossa on edustettuina runsaasti erilaisia rakennustyyppejä. Pihassa ovat uudempi ja vanhempi asuinrakennus 1800luvun lopusta, tallirakennus 1850-luvulta, kivinavetta vuodelta
1914, hirsinen liiteri, 1940-luvun maitohuone, jyvämakasiini sekä
neljä aittarakennusta, joista osa saattaa olla 1700-1800-luvuilta. (SS)

16. Keuruun Ekokylän alue
Ilmeisesti vuonna 1766 perustetulla Kivijärven tilalla toimi vuosina 1924-1976 Keuruun työlaitos. Sosiaalihallituksen arkkitehti
Paalanen suunnitteli 1920-luvulla työlaitokselle uuden klassisen
päärakennuksen, aitan sekä sikalan ja samalla tilan vanha kaksikerroksinen päärakennus korjattiin muun muassa johtajan asunnoksi. Tilan vanhimmat rakennukset kuten väentupa ja 1800-luvun
vilja-aitta liittyvät 1800- ja 1900-lukujen vaihteeseen Kivijärven
tilan vaiheisiin. 1920-luvun rakennukset kuten päärakennus, tiilinen pesutupa ja navetta edustavat 1920-30-luvun työlaitoksen
vaiheita. (SS)

17. Ollila
Ollilan pihapiiriin kuuluvat kartanomainen päärakennus vuodelta 1867, väentupa 1700-1800-luvuilta, kivinavetta 1900-luvun
alusta, vuonna 1965 valmistunut uusi päärakennus sekä 1700luvun pikkuaitat. Pihaan vie koivukuja ja vanhoja, näyttäviä pihapuita käsittävä pihapiiri muodostaa maisemallisesti arvokkaan kokonaisuuden. Kirjailija Joel Lehtonen on viettänyt kesiään Ollilassa, mistä
johtuen tilaan liittyy myös paikallisesti merkittävää henkilöhistoriaa. (SS)
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TEHTÄVÄT
4.1. Tehtävä: Pihapiiri (kts. s. 46)
1. Millaisia rakennuksia pihapiiristä löytyy? Yritä nimetä rakennukset. Mihin näitä rakennuksia käytettiin?
2. Minkä mittaisia vanhat pihapiirit ovat uudempiin verrattuna? Mitatkaa ja kuvatkaa kohteita samalla alueella, esimerkiksi maatilan
pihapiiri, mökin piha, uuden asuinrakennuksen piha. Millaisia eroja pihoilla on tuulisuuden ja lämpimyyden suhteen, mistä ne
johtuvat?
3. Etsi vanha pihapiiri ja piirrä vaiheittain kuvasarja saapumisesta tieltä talon sisäänkäynnille. Se kuvaa vanhempien pihapiirien sitä
ominaisuutta, että piha-alue yleensä avautui vähitellen saapujalle. Tielle pihan julkisivu saattoi näyttäytyä suljettuna.
4. Mitkä ovat perinteisiä pihan koristekasveja paikkakunnallanne? Haastatelkaa esimerkiksi vanhoja asukkaita.
5. Millainen pihapiiri on mielestäsi kaunis ja viihtyisä? Perustele mielipiteesi.
6. Entisajan pihapiiri vastaan moderni avoin piha. Mielipiteitä puolesta ja vastaan.
7. Millaisia erilaisia pihapiirejä löytyy kylästä, jota tarkastellaan? Kuvaa sanallisesti ja kuvallisesti sekä arvioi pihapiirejä. Mikä edustaa
vanhinta rakennusperinnettä? Voitte myös verrata paikallisen kotiseutumuseon pihapiiriä kylän rakennusten pihoihin.

4.2. Tehtävä: Pienoismalli (kuva s. 39)
Esimerkiksi kokonaisesta maatilamiljööstä tietyllä vuosisadalla.
1. Valmistetaan henkilöt, eläimet, rakennukset ja maisema. Opitaan erilaisia työtapoja ja tekniikoita; esim. kellarin muuraus ja holviovien
tekeminen, salvokset, huovuttaminen, punamultamaalin teko.
2. Opetellaan aitojen ja veräjien tekemistä. Voidaan tehdä riukuaita mallin mukaan tai vaihtoehtoisesti kiviaita.

4.3. Tehtävä: Mittakaava/vanhat mitat

1. Tutkitaan kohdetta mitaten etäisyyksiä, rakennusten suhteita ja kokoja miettien näiden mittasuhteiden käytännön syitä. Ryhmät
käyttävät vanhoja mittoja: jalka, vaaksa jne. Myös itse tehtyjä mittoja voi käyttää: montako sormen leveyttä, montako tyttöä, askelpari,
tikku jne. Harjoitelkaa mittatikun käyttöä vanhaan tapaan rakennusten ja puiden korkeutta arvioidessanne.
2. Perehdytään myös vanhoihin tilavuusmittoihin miettimällä kylvömääriä tai satomääriä.

HOID
A
HOIDA

RAKENNUSPERINTÖÄ

1) K
orjaa vanhaa kunnioittaen
Korjaa
• Älä korjaa kunnossa olevaa, älä uusi korjattavissa olevaa. Paikkaa ja kunnosta.
• Selvitä vaurion syy ja poista se. Korjaa vasta sitten ja korjaa entiselleen.
• Käytä samoja materiaaleja ja työmenetelmiä kuin ennenkin on käytetty.
• Säilytä vanha rakenne. Ellei se olisi kelvollinen, ei talosta koskaan olisi tullut vanhaa.
• Jos voit, asu talossa vuosi ennen kuin ryhdyt korjaamaan sitä. Ellei talosi riitä sinulle,
vaihda mieluummin taloa.

• Älä käytä materiaaleja, joita et voi myöhemmin vaihtaa tai korjata.
• Vanhojen rakennusten kauneus on niiden herkästi turmeltuvissa mittasuhteissa.
Lämpötaloudelliset korjaukset eivät saa määrätä rakennuksen ulkonäköä. Useimmiten riittää seinärakenteiden tiivistäminen ja yläpohjan lisäeristys.
• Hyväksy epäsäännöllisyyksiä, mutkia ja vinoutta, pientä epäkäytännöllisyyttä. Hyväksy
tyylikerrostumia ja vanhanaikaisia ratkaisuja.
• Hylkää tyyli- ja materiaalijäljitelmät.
• Hylkää haaveet alkuperäistämisestä. Palauttaminen onnistuu vain harvoin.

2) Suunnittele uusi rakentaminen vanhaan ympäristöön huolella.
Tarkistele vanhan rakentamisen mittasuhteita, materiaalia, paikkaa ja väritystä.

3) Huolla rakennusta (mm. kissanluukut, sadevesikourut jne.)
Se on halvempaa kuin rapistuneen korjaaminen.

4) Seuraa kaavoitusta ja osallistu

Vanhan rakennuskannan ja uuden rakentamisen kannalta merkittävät ratkaisut tehdään kaavoitusvaiheessa. Kaavoitusprosessissa on jokaisella oikeus esittää mielipiteensä.
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Peräisen talon rakennusten nimet ja sijainti vuonna 1886. (MK)
Alkuperäisen piirroksen laatinut Erkki Peräinen vuonna 1917
1. Paja
2. Pelutalli, riihi ja luuva
3. Kärryliiteri
4. Kestin navetta ja rehulato
5. Halkoliiteri (vanha navetta)
6. Sauna
7. Aittoja
8. Jyväaitta eli makasiini
9. Rehulato ja navetta
10. Talli ja sen päällä lutit
11. Kolme kamaria ja tupa noin vuodelta 1815
12. Aittoja, joista ylin vuodelta 1783
13. Pelutalli ja riihi
14. Luuva ja olkilato
15. Pakaritupa, läpikäytävä porstua sekä maitohelli ja mummun kamari
Viereisen sivun kuvat Peräisen pihapiiristä ovat vuodelta 2004.
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16. Aittoja
17. Ulkohuone
18. Puoti, rekiliiteri ja yläpuolella kalusto-liiteri, kamari, eteinen ja sen päässä vaatekonttori sekä papan tupa
19. Vanha talli
20. Tupahalkopinot
21. Lapuliiteri
22. Kellari
23. Junkintaimimaa (junkki=lanttu)
24. Tupakkamaita
25. Kuja kaivolle
26. Tie lamminrantaan
27. Tie kylälle
(Vuonna 1974 rakennuksista olivat jäljellä
1, 11, 12, 13 ja 24.)

Vanha asuinrakennus (SS)

Päärakennus (SS)

Piharakennuksen päätykoriste (SS)

Piharakennus (SS)

Aittoja (SS)

Navetta (SS)
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2.5. Keuruun maiseman piirteet
Metsät, niityt, rämeet, nevat ruskeat,
järvet, laaksot, vuoret, jyrkät kukkulat,
kylät, kiviaidat, peltotilkkuset,
talot pienet, köyhät, köyhät ihmiset.
(Einari Vuorela, Korpirastas 1933)

Kesäinen näkymä peltoaukealla Pohjoislahden
kylällä. (Keski-Suomen museo/Sommers)
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Suurin osa Keuruusta kuuluu Hämeen viljely- ja järvimaa -nimiseen maisemamaakuntaan. Keuruun aivan pohjoisin osa kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan. Alue on
Hämeen vaihettumisvyöhykettä kohti Suomenselkää: vehmaat viljelymaat vaihtuvat
pienialaisimmiksi viljelyvainioiksi. Maasto on vaihtelevaa, ruhjelaaksojen rikkomaa
kasvualustaltaan karua kallio- ja moreenimaata. Alueen poikki kulkee jokunen harjujakso, joista yksi juuri Keuruun kaupungin halki.
Maisemamaakuntajakoa on tarkennettu Keski-Suomen ympäristökeskuksen työnä
tehdyssä maakunnallisessa maisemaselvityksessä vuonna 2005. Siinä Keuruu kuuluu
kahteen maisemalliseen osa-alueeseen: Keuruun mäkiset metsämaat ja Keurusselän
rantojen viljelymaat.
Keuruun alueen maasto on vaihtelevaa mäkimaata, jossa vuorottelevat kivikkoiset
mäet, harjujaksot, järvet, metsät ja rämesuot. Siellä täällä on pieniä jokia ja lampia.
Merkittävimmät vesialueet ovat Pihlajavesi ja Keuruun taajamaan ulottuva Keurusselkä. Vesistöjen väliin jäävä kallioinen selännealue on kumpuilevaa erämaata, jossa metsien ja soiden osuus on vallitseva. Metsät ovat pääosin karuja mäntyvaltaisia sekametsiä.
Myös hyväkasvuisia tuoreita mustikkatyypin kuusivaltaisia sekametsiä löytyy seudulta.
Siellä täällä on vehmaita viljelysseutuja kuten Riiho ja Keurusselän rantamaiden laajahkot peltoalueet. Vesireitit ovat tarjonneet kulkureitin niin erämiehille, kirkkokansalle,
matkaveneille kuin puutavarallekin. Vesireitit ovat mahdollistaneet myös ihmisen liikkumisen seudulle jo kivikaudella. Kivikautisia asuinpaikkoja ja kiviröykkiöitä on löydetty etenkin suurempien vesistöjen rantamailta.
Taajamat ja taajamamainen asutus sijoittuvat maa- ja vesiliikenteen risteyskohtiin
harjujen liepeille. Kyläasutus on varsin harvaa ja pääasiassa yksinäistaloja pienten
moreeni- tai kalliokumpujen päällä. Viljelykset sijoittuvat vesien äärelle, jokien ja lampien varsiin rantaviljelyksinä tai mäkien päälle. Peltoaukeita luonnehtii kumpuilu ja
aaltoilu. Usein viljelykset viettävät melko jyrkästikin kohti vesistöä. Osa pelloista on
raivattu soista, etenkin alueen keskiosan selännealueella, missä sotien jälkeinen pikaasutus hallitsee rakennuskantaa sekä peltomaisemaa. Peltoalaa Keuruulla on alle 10%
maapinta-alasta.

Keuruun pinnanmuodot

0-100m mpy
100-120m mpy
120-140m mpy
140-160m mpy
160-180m mpy
180-200m mpy
200-220m mpy
220-260m mpy
mpy=meren pinnan yläpuolella

HÄMEEN VILJELY JA JÄRVIMAA
A. Keuruun mäkiset metsämaat
Alue käsittää karut selänteiden metsämaat sekä Pihlajaveden ympäristön. Maasto on kumpuilevaa kankaremaata ja se
muuttuu pohjoista kohti yhä soisemmaksi ja karummaksi. Alueella on pitkään ollut suurten metsäyhtiöiden metsämaat sekä
aikanaan suuret kaskimaat – mikä houkutteli ihmisiä näille seuduille. Asutus on harvaa yksinäisasutusta, paikkapaikoin
se saa mäkiasutuksen piirteitä. Myös sotien jälkeinen asutustoiminta on ollut varsin vilkasta ja soista on raivattu pieniä
viljelyksiä.
B. Keurusselän rantojen viljelymaat
Alue käsittää Keurusselän sekä Kuoreveden ja niihin liittyvien vesistöjen rantamaat. Rannat ovat olleet tänne tulleiden
ihmisten ensimmäisiä asuinpaikkoja – kivikaudelta lähtien. Viljelykset sijoittuvat usein vesien äärelle, jokien ja lampien
varsiin rantaviljelyksinä. Talot ovat vähän ylempänä moreenikumpareen päällä peltojen ympäröiminä. Kyläasutus on ollut
harvaa ja muodostunut pääosin yksinäistaloista. Peltoaukeita luonnehtii kumpuilu ja aaltoilu. Rannoilla on säilynyt
suhteellisen paljon suurten talonpoikaistilojen päärakennuksia.

Maaston korkeussuhdekartasta voi hahmottaa
maiseman perusrungon.
Maisemarakenne määrittää viljelyalueiden, tiestön
ja asutuksen sijaintia.
(Kartta ja aluekuvaukset
MatM)
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2.5.1. Arvokkaat maisema-alueet

Manniskylä-Ollila-Hoskarin maisema-alueanalyysi.
(MatM)
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Arvokkaat maisema-alueet ovat kokonaisuuksia, jotka ovat maatalouden muovaamia,
pinta-alaltaan suurehkoja, maisemakuvaltaan ehjiä ja sopusointuisia sekä usein myös
vaihtelevia alueita. Maisema-alueilla saa hyvän kuvan maakunnan tai kunnan maiseman erityisistä piirteistä, kulttuurihistoriasta ja luonnonoloista.
Maisema muuttuu koko ajan: jo vuorokauden- ja vuodenaikojen vaihtelu tekee siitä
erilaisen. Arvokkaiden maisema-alueiden nimeämisen tarkoituksena ei ole museoida
näitä alueita, vaan kiinnittää huomiota niiden arvoihin. Maaseudun kulttuurimaiseman
arvot voidaan menettää, jos niitä ei tiedosteta. Kaavoitus on maankäytön suunnittelun
väline, joka antaa lähtökohdan maiseman arvojen säilymiselle ja toisaalta uuden rakentamisen sijoittamiselle. Oman kodin rakentaminen on unelmien toteuttamista. Mitä
keskeisemmälle alueelle rakennushanke sijoittuu, sitä enemmän on kyse meille kaikille
yhteisen maiseman muutoksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää uudisrakennukselta sopivuutta ympäristöönsä. Arimpia rakennuspaikkoja ovat avoimet peltomaisemat ja arvokasta rakennuskantaa omaavat kyläkeskustat. Parhaiten ympäristöönsä
sopiva rakennus syntyy, kun huomioidaan olemassa olevan rakennuskannan ominaispiirteet: mittakaava, muoto, materiaalit, sijoittelu maisemassa, väritys ja pihasuunnittelu.
Keuruulla on kaksi maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita on inventoitu koko maakunnassa 1995 ja 2004-2005. Lisäksi
kulttuuriympäristöohjelmatyössä on koottu paikallisesti arvokkaita maisema-alueita,
joilla näkyvät erityisesti Keuruun maiseman erityispiirteet.

Keuruun maisema-alueet
1. Riiho-Moijaskylä
Riiho-Moijaskylän aluetta hallitsevat yhtenäiset laajat viljelylakeudet Ristajoki- ja Rimminjokilaaksossa. Alueella on säilynyt paljon
hyvin hoidettuja perintötilojen komeita päärakennuksia ja kokonaisia pihapiirejäkin, jotka kertovat alueen pitkistä kulttuurivaikutteista. Asutus on perinteisesti sijoittunut jokivarteen. Tilakeskukset ovat
peltojen ympäröimiä. Avaraan maisemaan vaihtelua tuovat vesistöt, metsät ja tasapainoinen rakennuskanta. Kyläkunta edustaa avaraa, yhtenäistä maatalousmaisemaa. Alue ei näy päätielle lainkaan,
vaan kylämaisemat avautuvat vain paikallistietä kulkevalle. RiihoMoijaskylä on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. (SS)

2. Manniskylä-Ollila-Hoskari
Manniskylän – Ollilan – Hoskarin alue on vesistöjen ja mäkien
rajaama, pienipiirteinen alue, jolle leimaa antavaa on runsas tiestö.
Teiltä avautuvat näkymät vaihtelevaan maatalousmaisemaan. Alueella on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Vaikka alueella on myös taajamatyylisiä uudisrakennuksia, on kokonaisuus kuitenkin sopusointuinen. Vanha pihapuusto ja edelleen jatkuva maatalous lisäävät alueen arvoa. Melko hajanainen Manniskylä-Ollila-Hoskarin
alue on samalla myös monipuolinen alue, jossa asutus on perinteisesti asettunut niin järven ja joen rantojen tuntumaan kuin Lintusyrjänharjun mäntykankaalle. Uhkatekijöinä on edelleenkin tienvarsien pusikoituminen ja näin ollen näkymien umpeutuminen.
Manniskylä – Ollila – Hoskari on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. (VS)

3. Kivijärvi –Ekokylä
Kivijärven ja Ekokylän muodostaman maisema-alueen maasto on
hyvin vaihtelevaa. Se edustaa metsäisten korpialueiden kulttuurimaisemaa. Maisemaa hallitsevat metsät ja suot. Viljelykset ja asumukset ovat asettuneet pienien vesien äärelle, jokien ja lampien
varsiin. Peltoaukeita luonnehtii voimakas kumpuilu ja aaltoilu.
Usein viljelykset viettävät melko jyrkästikin kohti vesistöä. Avarat
pellot metsien keskellä ovat vaikuttava näky. Kivijärven aluetta hallitsee entinen Kivijärven tila, nykyinen Ekokylä, toiminnallisesti
ja maisemallisesti. Kivijärven tila on perustettu vuonna 1766 keskelle korpea. Tilan rakennukset näkyvät jo kaukaa ensimmäisten peltokaistaleiden avautuessa. Suurimmat peltoaukeat pohjoisessa ovat
tehokkaassa viljelyssä ja rajautuvat suoraviivaisesti. Tien varteen on
muutaman koivun juuren kasattu pelloilta kiviä pieniksi röykkiöiksi. Pieni Kivijärvi häämöttää alas laskevien peltojen takana. Alue on
paikallisesti arvokas. (MatM)
4. Könttäri
Könttäri on oma itsenäinen kulttuurimaisema-alueensa aivan Keuruun taajaman pohjoispuolella, kiinni taajamassa. Könttärin alue on
syntynyt vesistöjen ja mantereen yhtymäkohtaan niemen kärkeen.
Pihat ja rakennukset ovat hyvin hoidettuja. Rakennuskannassa on
vanhaa ja uudempaa sopusoinnussa keskenään ja Pekkalan sekä
Könttärin tiloilla on maakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa.
Alueesta selvästi välitetään. Ohikulkijankin on helppo kokea Könttärin alueen maisema. Tie halkoo alueen suoraviivaisesti jakaen alueen kahtia. Pienille taajamille on rakenteellisesti tärkeää, että läheisyydessä on myös viljelymaisemaa. Vaikkakin pienialaisina, ne
kuitenkin monipuolistavat taajamakuvaa ja toimivat asukkaille henkireikinä. Avointen viljelyksien kautta saadaan myös kaunista vesimaisemaa näkyviin. Alue on paikallisesti arvokas. (Keski-Suomen
taajamaviistokuvaus 2002)
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5. Valkealahti
Valkealahden kylä sijaitsee pienten vesistöjen ympärillä. Avoin viljelymaisema ja vesistönäkymät ovat elämyksellisiä ja kauniita. Kylä
on syntynyt maisemalliseen solmukohtaan, missä vesistöt ja maasto yhtyvät. Viljelykset sijoittuvat rantavyöhykkeille. Kylää kehystävät korkeat metsäiset mäet (korkeimmillaan 180 mmpy). Tie kulkee
kylän läpi pitkin kapeahkoa kannasta. Karjaa laiduntaa Harjulassa ja
Metsämäellä, muutoinkin pellot ovat aktiivikäytössä. Kantatiloja ovat
olleet Takanen ja Harjula, joiden tilakeskukset hallitsevat maisemaa
edelleen. Takasen aitta on merkittävä maamerkki ja yksi identiteettitekijä. Uudempaa rakentamista on syntynyt 1950-luvulta lähtien ja
syntyy yhä. Rakennustapaohjeet tai muu rakentamisen ohjaaminen
alueella olisi suotavaa. Uudisrakentaminen, toimiva koulu ja jatkuva viljely antavat alueelle aktiivisen ilmeen. Alue on paikallisesti
arvokas. (MatM)
6. Liukko
Liukko on yhdestä kantatilasta muodostettu kyläyhteisö Keurusselän kaakkoisreunalla. Kolme tilaa; Liukko, Häkki-Liukko ja YlinenLiukko muodostavat pienen itsenäisen kokonaisuuden. Viljelykset
ovat pieniä, mutta rakennukset ja pihapiirit sitäkin komeampia.
Rakennukset ja pihapiirit ovatkin erittäin hyvin hoidetut. Vaikka
ollaan näinkin lähellä vettä, ei se saa maisemassa suurta roolia. Rannan puustovyöhykkeet rajaavat viljelyksiä ja vesistönäkymiä. Pääsisääntuloväylää reunustavat koivut ja onpa näkyvissä kiviaitaakin.
Viereiset saaret ja niemet, Lehtosaari, Kannaksensaari ja Nenistönniemi, muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden. Pääosin saaret ovat metsää, mutta rannat suosittuja kesämökkipaikkoja. Alue on
paikallisesti arvokas. (MatM)

7. Pihlajaveden kirkonkylä
Pihlajaveden kirkonkylän maisema-alue sijoittuu mäkien päälle
Pihlajavesi-järven eteläpuolelle. Kirkonkylä ei ole koskaan muodostunut merkittäväksi asutustaajamaksi. Entinen kunnantalo ja kotiseutumuseona oleva koulu jäävät tienvarteen metsämaisemaan.
Maaston korkeuserot näkyvät maisemassa. Alueen kantatilojen
Rekolan ja Könttärin pellot ovat viljelyksessä. Uuden kirkon (1871)
mäeltä avautuvat näkymät Könttärin marjaviljelyksille ja metsän
katveesta Pihlajavedelle. Metsien keskelle, mäkien päälle avautuvat
pienet viljelysaukeat ja polveilevat tiet ovat harvaan asutulle Pihlajavedelle tyypillisiä. Vaikka kirkonkylä on keskuksena hiljainen,
kaunis vanha rakennuskanta ja toisaalta elävät maatilat tekevät alueesta elämyksellisen. Alue on paikallisesti arvokas. (VS)

8. Suojoki
Suojoen alue on toisen maailmansodan jälkeen raivattu viljelysalue.
Laaksoon soista raivattujen peltojen keskellä kohoavilla rinteillä ovat
tilakeskukset. Alueen halki kulkee paikallistie. Laaksoa reunustavat
metsäiset rinteet. Suojoen asutusalueelle muodostettiin kaikkiaan
seitsemän tilaa, joista osa kuului siirtolaisille ja osa rintamamiehille. Kaikki tilat olivat kylmiä tiloja. Raivaustyön aloittivat välirauhan
aikana raivausleiriläiset. Peltoa Suojoella raivattiin 1980-luvulle
saakka ja alueen kaikki pellot ovat edelleen viljelyksessä. Alueella on
myös laiduntavaa karjaa. Alue on paikallisesti arvokas. (VS)
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9. Koipijärven ympäristö
Koipijärven luoteisosassa viljelyksessä olevat rantapellot näkyvät
paikallistieltä. Rantapuuston harva nauha kiertää järven rantoja,
mutta puiden väleistä avautuvat vesistönäkymät sekä näkymät järven toiselle puolelle viljelysmaisemaan. Pihlajaveden entisen pappilan Koipimäen (päärakennus v. 1889-90) tilakeskus on edustava.
Tieltä avautuvat näkymät peltojen yli kohti 50-luvun jälleenrakennuskauden ilmeensä säilyttänyttä tilakeskusta. Paikallistieltä avautuvat näkymät pelloille ja pihapiireihin ja rantapuiston väleistä järvelle tekevät pienialaisesta alueesta viehättävän ja ohikulkijalle helposti avautuvan. Alue on paikallisesti arvokas (VS)

10. Pohjoislahden mäkikylä
Pohjoislahden Mäkikylä sijaitsee Keuruun kaakkoisosassa, lähellä
Jämsänkosken rajaa. Asutus ja pienet viljelykset ovat mäkien suotuisilla rinteillä. Tiet kulkevat mäeltä mäelle. Alueen nimistö viittaa kaskeamiseen ja perinteisesti tilakeskukset ovat sijoittuneet paikoille,
joilta kaskeaminen on ollut helpoin aloittaa. Alueen tilojen peltoalat
ovat hyvin pieniä ja monin paikoin kadonneet. Ainoa laajempi peltoaukea on Vehmaan, Ursunmäen ja Tienahon aukea, jonka laitaan
asettuu myös entinen koulu. Vanha mäkikylärakenne on havaittavissa selvästi ja se tekee alueesta hienon esimerkin keuruulaisesta mäkiasutusmaisemasta. Kylä tarjoaa hienoja näkymiä, kuten Savonmäeltä alas Pohjoisjärven pelloille. Alue on paikallisesti arvokas. (VS)

11. Jukojärvi-Ruokonen
Jukojärven ja Ruokosjärven väliin jäävälle kannakselle syntynyt kylä on pieni, mutta elävän tuntuinen. Monipuolinen luonto
ja monipuoliset kulttuurivaikutteet tekevät alueesta hyvinkin mielenkiintoisen. Mikontalo, Leppämäki ja Tolppa muodostavat
tärkeimmät viljelymaisemat. Alue toimii myös retkeilyreittien risteyskohtana ja välietappina. Kylällä on kaunis kunnostettu myllymiljöö toimiva koulu ja seurantalo. Rakennuskanta on eri ikäistä: lähinnä maanviljelykseen keskittyneillä tiloilla on vanhoja
rakennuksia. Pihapiireistä löytyy myös vanhoja hirsiaittoja. Maisemaa häiritsevää uudisrakentamista ei ole. Viljelykset näyttävät olevan aktiivikäytössä ja niiden ympäristönhoitokin kunnossa. Jukojärven-Ruokosen aluetta ympäröivät metsät ja mäet. Tie
kulkee hienosti kapeiden kannasten päällä tarjoten myös vesinäkymiä. Alue on paikallisesti arvokas. (MatM)
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Riiho-Moijaskylä
Manniskylä-Ollila-Hoskari
Kivijärvi –Ekokylä
Könttäri
Valkealahti
Liukko
Pihlajaveden kirkonkylä
Suojoki
Koipijärven ympäristö
Pohjoislahden mäkikylä
Jukojärvi-Ruokonen

NELJÄ VINKKIÄ MAISEMANHOITOON
1) T
arkastele maisemaa ulkopuolisen silmin.
Tarkastele
Arvojen ja vikojen huomioiminen omassa jokapäiväisessä ympäristössä on vaikeaa, välillä
näkökulman muutos auttaa huomaamaan hoitoa kaipaavat kohteet.

2) T
ienvarret kuntoon.
Tienvarret

Maisema havaitaan useimmin tieltä, siksi tienvarsipusikoita suunnitelmallisesti raivaamalla voidaan ohikulkijalle avata niin pelto- kuin vesistömaisemia. Bussipysäkkien, aitojen ja
opasteiden yhtenäisyys antaa hyvän kuvan alueesta.

3) Säilytä avoin peltomaisema.

Pellon hylkääminen tai metsittäminen sulkee maiseman, vaihtoehtona voi olla maanvuokraus tai vaikka maisemapellon perustaminen. Maisemat voivat olla myös liian aukeita ja yksipuolisia – reunavyöhykkeet, ojat, metsäsaarekkeet ja yksittäiset puut kannattaa säilyttää.

4) Muista maisema metsiä käsitellessä.

Metsäsuunnittelussa on mahdollista säilyttää maisemaa, kun toimenpiteet suunnitellaan
huolella. Kysy Metsäkeskuksesta maisemapainotteisesta metsäsuunnittelusta.

Koivukuja vie pihaan.
(MM)
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TEHTÄVÄT
5.1. Tehtävä: Luokan maisemapuu
Valitaan puu, jolla on merkittävä asema maisemassa ns. maisemapuu. Seurataan puuta ja tutkitaan siinä tapahtuneita muutoksia eri
vuodenaikoina. Tehdään muistiinpanoja puun kehitysvaiheista. Puita voi piirtää, maalata ja valokuvata kulloisenkin vuodenajan asussaan. Oppilaat voivat myös jakaantua pieniin ryhmiin ja kukin ryhmä voi valita oman nimikkopuunsa ja seurata sen kehitysvaiheita.
Ryhmistä voidaan ottaa myös valokuvat nimikkopuidensa kanssa. Eri vuodenaikoina otetuista valokuvista, piirroksista ja muusta materiaalista
voidaan koota näyttely luokan seinälle.

5.2. Tehtävä: Kartat kertovat
Karttojen ymmärtämisessä on tärkeää tajuta mittakaava. Karttaan merkityt asiat ovat pienempiä kuin todellisuudessa. Mittakaava ilmoittaa,
kuinka paljon niitä on jouduttu pienentämään. Esimerkiksi mittakaava 1:10 kertoo, että siinä kuvatut asiat ovat 1/10 todellisesta koostaan.
Mittakaava 1:100 on helppo ymmärtää, sillä siinä 1 cm vastaa 1 metriä todellisuudessa. Kun poistaa numeromittakaavan mittakaavaluvusta kaksi viimeistä nollaa, saa kätevästi tietää, montako metriä maastossa vastaa 1 cm kartassa. Esimerkiksi, kun mittakaava on
1:5000, vastaa 1 cm kartassa 50 metriä maastossa. Kartta on maaston yksinkertaistettu kuva. Kartassa esitetään vain käytön kannalta
välttämättömät asiat, jotta se pysyisi selkeänä ja helposti luettavana. Esimerkiksi kartassa 1:4000 pystytään talojen ja teiden sijainti,
muoto ja koko kuvaamaan vielä oikein. Mittakaavan pienentyessä yleistyksen tarve kasvaa.
1. Tutkitaan kotipaikkakunnan keskeisiä alueita eri mittakaavoissa. Mitä tietoja kartoissa on - opetellaan tulkitsemaan karttamerkinnät
oikein. Tutkitaan samaa aluetta seuraavilla erityyppisillä kartoilla:
- 1:250 000 GT-kartta
- 1:50 000 topografikartta
- 1:20 000 peruskartta
- 1:10 000 rekisterikartta
- 1:2000 kaavan pohjakartta (asemakaava-alueella)
2. Vanhat kartat eri vuosilta kertovat kirkonkylien asutuksen laajenemisesta. Esimerkiksi 10, 20 ja 30 vuotta vanhat peruskartat ja
niiden vertailu kertovat selvästi kirkonkylän muuttumisesta ja kasvusta. Hankitaan vanhoja karttoja kohdepaikkakunnasta ja vertaillaan niitä keskenään esimerkiksi seuraavissa suhteissa:
- miten tieverkko on muuttunut?
- miten taajama on laajentunut, millaisille alueille on rakennettu eri aikoina?
- onko kylän liikerakennusten muodostama keskus pysynyt samalla paikalla, vai onko se siirtynyt?
- ovatko viljelyalueet pysyneet samanlaisina, supistuneet tai laajentuneet?
3. Otetaan lähtökohdaksi alkuperäinen kirkonkylä vuosisadan vaihteessa - miten olisi voitu suunnitella taajaman rakentaminen toisin?
Toteutetaan ideasuunnitelmana kartan päälle.
4. Miten ympäristöä pitäisi suunnitella tulevaisuudessa
- mitä rakennuksia ja miljöökokonaisuuksia olisi säilytettävä ja miksi -mitä ei ja miksi?
- mitä alueita tulisi parantaa tai muuttaa ja miksi?
- keiden pitäisi vaikuttaa suunnitteluun?

5.3. Tehtävä: Mielimaisema
1. Miksi maisema muuttuu (vapaavalintainen kirjoitelma aihepiiristä) - pohditaan maiseman muuttumisesta esimerkiksi jonkin rakennushankkeen tai muun toimenpiteen myötä?
2. Millaisesta maisemasta pidät eniten, millainen ja mikä on mielimaisemasi ja miksi? Millaiset maisemat ovat rumia tai epämiellyttäviä
ja miksi?
3. Piirretään kartalla omat tavanomaiset tai mielikulkureitit. Millaista on liikkua ko. reitillä, millaisia näkymiä siltä aukeaa, mitä mielikuvia
syntyy?
4. Tarkastellaan maisemaa kuvista ennen ja nyt. Mitä maisemaelementtejä näet vanhemmassa kuvassa, mitä elementtejä on havaittavissa
nykyisessä maisemassa?

( viereinen sivu )
Tolpan talon pihapiiri Jukojärven kylällä. (MatM)
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2.6. Perinnemaisemat
Keuruun perinnemaisemista suurin osa on hakamaita ja laidunmetsiä, jotka ovat syntyneet kun karja on vuosikymmenien ajan laiduntanut metsissä ja pihapiireissä. Hakamaat ovat aidattuja harvaa puustoa kasvia luonnonlaitumia, joilla niittykasvit ovat
runsaampia kuin metsäkasvit. Metsälaitumet ovat laidunnettua metsää, jossa vallitsevat metsäkasvit ja niittykasvit menestyvät lähinnä puuston aukkopaikoissa ja polkujen varsilla. Perinnemaisemat uhkaavat kadota maatalouden muuttuessa. Hakamaiden ja ketoneilikoiden mukana katoaa pala yhteistä kulttuuriperintöämme ja luonnon monimuotoisuutta.
Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin
liittyvien toimintojen muovaamia maisematyyppejä. Perinnemaisemat voidaan jakaa
kahteen pääryhmään: perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin perinnemaisemiin. Perinnebiotooppeja ovat esimerkiksi niityt, kedot, ahot, hakamaat, metsälaitumet ja kaskimetsät. Alueet ovat avoimia tai puoliavoimia. Perinnemaisemaan voidaan määritellä
kuuluviksi myös rakennelmat: aidat, portit, ladot.
Perinnemaisemien omintakeinen lajisto on syntynyt, kun karjalle on hankittu ravintoa niittämällä, lehdeksiä keräämällä ja laiduntamalla. Tämä on aiheuttanut lajistolle
poikkeavan kilpailutilanteen, jonka myötä toiset kasvit yleistyivät ja toiset taas taantuivat. Niitto ja laidunnus suosivat valoa vaativia ja tallausta kestäviä kasveja. Lannoittamattomilla niityillä niin sanottu negatiivinen ravinnetalous säätelee kasviston elinmahdollisuuksia. Niitetyn tai syödyn kasvillisuuden myötä niityltä poistuu runsaasti ravinteita ja samalla kasvilajien määrä kasvaa. Voimakaskasvuiset lajit eivät voi vallata
kaikkea elintilaa itselleen ja näin vähempään tyytyville tai kilpailukyvyltään heikommille lajeille jää enemmän kasvutilaa. Monipuolisen kasvilajiston seurana viihtyvät
myös monet hyönteiset, linnut ja muutkin eläinlajit. Perinnemaisemat ilmentävät alueella harjoitettuja maankäyttötapoja ja kertovat osaltaan maaseudun elinkeinohistoriasta. Niiden omaleimainen kasvi- ja eläinlajisto puolestaan lisää luonnon monimuotoisuutta. Biologiselta kannalta katsottuna perinnemaisemien suojelun tärkein peruste on
luonnon monimuotoisuus. Perinneympäristöissä elää uusimman arvion mukaan 28 %
kaikista uhanalaisista lajeistamme; etenkin uhanalaisia perhosia, pistiäisiä ja putkilokasveja. Lajit voivat säilyä vain, jos niiden elinympäristöt säilyvät.
Keski-Suomessa perinnemaisemainventointi tehtiin vuosina 1992-96. Silloin kartoitettiin myös Keuruun perinnemaisemat. Yksittäisiä inventointeja on tehty sen jälkeenkin, viimeksi Keski-Suomen maakuntakaavan taustatyöksi 2004-2005.
Keuruulle tyypillisiä perinnebiotooppeja ovat hakamaat ja metsälaitumet. Hakamaat ovat laidunnettuja puustoisia alueita, joilla niittykasvillisuus on runsaampaa kuin
metsäkasvillisuus. Puustorakenteeltaan edustavalla hakamaalla vuorottelevat puuryhmät ja avoimet niittylaikut. Metsälaitumet ovat karjan laiduntamia metsäalueita. Laidunnuksen vaikutus kasvillisuuteen näkyy selvästi muun muassa heinien ja ruohojen
lisääntymisenä metsäkasvillisuuden lomassa sekä niittyaukkoina.
Luonnonniittyjä on Keuruulla ollut vähän, lähinnä vain rannoilla. 1800-luvulla
heiniä ja olkia jopa tuotiin alueelle Etelä-Pohjanmaalta. Heinän peltoviljely alkoi alueella myös varhain. Karjan rehua niitettiin rantojen kortteikoista ja soilta. Kesät lehmät
laidunsivat metsissä ja kaskiahoilla. Lampaille kerättiin perinteisesti lehtikerppuja,
jotka kuivattiin säilyviksi suurissa haasioissa. Kerppuja saatiin melkein mistä vaan ja
lapsetkin pystyivät niitä kokoamaan. Keuruulla on siis ollut rantaniittyjä ja kerppujen
teossa, lehdestyksessä, syntyneitä ympäristöjä sekä kaskiahoja, mutta niitä ei enää inventointien mukaan ole säilynyt. Muutamat hakamaat ja laidunmetsät kertovat kuitenkin
edelleen perinteisestä karjataloudesta.

( viereinen sivu )
Kirjoverkkoperhonen ja
ruusuruoho. (Reija Kivelä)
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Keuruun perinnemaisemat
1. Valkeaniemen metsälaidun
Valkeaniemen metsälaitumet ovat järven ja kosteikon ympäröimä upea kokonaisuus, jossa vaihtelevalla metsäalueella on hyvin näkyvissä laidunnuksen vaikutus. Pitkään laidunnetun alueen
puuston tiheys vaihtelee. Laiduntamisen jatkaminen säilyttäisi perinnemaiseman.
Valkeaniemen metsälaidun on maakunnallisesti arvokas perinnemaisema.
2. Palorannan hakamaa
Paloranta sijaitsee Liesjärven kaakkoispuolitse kiertävän kylätien varrella. Koivu- ja sekametsälaitumet kehystävät tilan läntisten peltojen laitoja. Vanha haka pihatien varrella johtaa kulkijan pihapiiriin. Metsälaitumet ovat olleet aikoinaan aktiivisessa käytössä. Pihatien varrella olevan hakamaan kautta karja on kulkenut metsiin. Laiduntamisen jäljet ovat edelleen nähtävissä. Laiduntamisen uudelleen aloittaminen säilyttäisi perinnemaiseman.
3. Purolan metsälaidun
Suolahdenjärven kylässä on laaja metsälaidun ja yöpymispaikka karjalle. Näkyvällä paikalla kylvönurmilaidunten keskellä sijaitseva alue on kaunis. Alueen käyttö metsälaitumena ja karjan
yöpymispaikkana on alkanut 1930-luvulla. Metsälaidun on avoin ja paikoin kuiva. Laidunnus on
tuonut metsälajiston joukkoon runsaasti mm. nurmilauhaa ja niittyleinikkiä. Avoimella rantaniityllä vallitsevat sarat ja jouhivihvilä. Laiduntamisen jatkaminen säilyttäisi perinnemaiseman.
4. Ylätalon hakamaat
Ylätalon kuusi- ja lehtipuuvaltaiset hakamaat sijaitsevat Lankkualla, Jouhtimäen-Mäkikylän tien
risteyksessä. Hakamaista edustavamman etuosassa on avointa, kivikkoista niittyä ja se liittyy laidunnettuun sekametsään. Hakamaata ympäröi osittain pisteaita. Kivikkoiset hakamaat ovat olleet
sikotarhana, hevoshakana ja lehmien laitumina. Niityllä kasvaa tyypillisiä tuoreen heinäniityn lajeja: valkoapilaa, poimulehtiä ja leinikkejä. Kauempana, risteyksessä olevalla hakamaalla kasvaa
harvinaistuneita kasveja: ketoneilikkaa, hietalemmikkiä, aholeinikkiä ja isolaukkua.
5. Vuorelan niitty
Vuorelan kirjailijakoti niittyineen on Multian rajan tuntumassa keskellä kuusivaltaisia sekametsiä. Vuorelan entisen torpan rakennukset ovat 1930-luvulta. Tilalla on ollut karjaa vielä 1970luvulla, jolloin niittyä on laidunnettu ja niitetty. Rinneniitty on ollut suurruohottumassa ja
kasvamassa umpeen, mutta hoito on aloitettu uudestaan YTY 2000 -projektin avulla. Niittylajisto on kohtalaisen runsas: hietakastikan lisäksi alueella kasvaa nurmirölliä, metsäkurjenpolvea, niittynätkelmää, päivänkakkaraa, niittyleinikkiä, särmäkuismaa, kissankelloa sekä harvinaistuneita kasveja ketoneilikkaa ja ruusuruohoa.
6. Kivi-Mannilan haka ja metsälaidun
Kivi-Mannilan laitumet sijaitsevat Manniskylässä, maakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella. Kylätien varressa on kallioinen ja kivikkoinen entinen vasikkahaka. Rehupellon laitaan on
jätetty pieni kaistale metsälaidunta eläinten sadesuojaksi. Jo 1800-luvulla käytössä ollut vasikkahaka havupuu- ja katajaryhmineen ja vanhoine aittoineen muodostaa viehättävän pienmaiseman.
Valtalajeina hakamaalla kasvavat poimulehdet ja siankärsämö, mutta jo alkaneesta rehevöitymisestä
kielivät niittynurmikka, kumina ja poimuhierakka. Laiduntamisen jatkaminen säilyttäisi perinnemaiseman ja se olisi hyvä erottaa nurmilaitumesta omaksi laidunlohkokseen.
7. Kärjen hakamaa
Kärjen rinnelaitumet ovat Tarhianjoen varrella. Metsälaitumet ja hakamaat vuorottelevat pienten, rantaan rajautuvien entisten peltojen kanssa. Aluetta on käytetty laitumena pitkään. Osa hakamaisesta laitumesta on matalaa ja harvaa männikköä, joka kalliopainanteissa on saniaisvaltaista
metsäkasvillisuutta. Rinnekoivikko on heinittynyt. Entisillä pelloilla kasvaa heinä- ja leinikkivaltaista
niittykasvillisuutta. Laidunnus ja ajoittainen raivaus säilyttäisivät perinnemaiseman piirteet.
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8. Murtomäen hakamaat
Murtomäen hakamaat ovat kahtena erillisenä kappaleena nurmilaidunten laidassa Haapamäellä,
vanhan Keuruuntien varrella. Havupuustoiset hakamaat ovat tiettävästi olleet laitumina kymmeniä vuosia. Viimeksi niillä on laidunnettu lampaita. Hakamailla kasvaa nurmilauhaa, valkoapilaa, kylänurmikkaa ja käenkaalia. Laiduntamisen jatkaminen säilyttäisi perinnemaiseman ja se
olisi hyvä erottaa nurmilaitumesta omaksi laidunlohkokseen. Hakamaat liittyvät Murtomäen taloon, jonka vanhat rakennukset ovat maakunnallisesti arvokkaita.
9. Pohjolan museotilan niitty
Pohjolan talomuseon vanhat rakennukset sijaitsevat Virtalankoskella Tarhianjoen ja KeuruuJukojärvi –tien varrella. Entisen torpan pihapiirin keskellä on rehevää heinäistä niittyä. Lehmät
ovat laiduntaneet alueella 1970-luvulle saakka. Pihapiirin niittämällä hoidetussa osassa kasvillisuus on matalampaa ja ruohovaltaista. Tuoreella pienruohoniityllä ovat runsaita muun muassa
poimulehtiä, paimenmataraa, soikkoratamaa, musta-apilaa ja keltamataraa. Rehevöityneellä niittyosalla sinnittelee vielä hoidon ansiosta harvinainen hirvenkello.
10. Tanhuan laidunnettu metsä
Virtalankosken metsämaisemassa, Keuruun-Multia –tien varrella on pihapiirin ja heinäpeltojen
rajaama metsälaidun. Alue on toiminut nuoren karjan suoja- ja yöpymispaikkana nurmilaidunten yhteydessä. Kokonaisuutena alue on lehtomaista laidunnettua metsää, jonka kasvillisuuteen
laidunnus ei ole juuri vaikuttanut. Harvinaistuneista niittykasveista aholeinikkiä kasvaa metsän
avoimilla reunamilla. Laiduntamisen jatkaminen säilyttäisi perinnemaiseman ja se olisi hyvä
erottaa nurmilaitumesta omaksi laidunlohkokseen.
11. Kokkolan niitty ja hakamaa
Kokkolan niitty ja hakamaa ovat Asunnan kylässä. Avoin kivinen niitty on reunoiltaan rehevöitynyt, mutta sen keskiosat ovat vielä kasvilajistoltaan monipuolisia. Kivien kupeilla ja reunoilla
on kuivaa heinäniittyä. Hakamaalla on kivikasojen tuntumassa niittylaikkuja, joilla kasvaa kissankelloa, päivänkakkaraa, aholeinikkiä, nurmirölliä ja niittynätkelmää. Pellon eteläreunalla hakamaa
on edustavimmillaan: aluskasvillisuus on runsaslajista ja alueella on myös vanhoja puita.
12. Haapamäen niitty
Haapamäen rautatieasemarakennuksen lähellä ratapihan itäpuolen puustoisella rinteellä aivan
ratapenkan tuntumassa on pienalainen niitty, jolla kasvaa muun muassa keminängelmää, varsankelloa, kurjenkelloa, kyläkurjenpolvea ja ruusuruohoa. Niityn kasvillisuudessa on jäänteitä
1926-1934 asemapäällikkönä toiminaan O.A. Gröndahlin perustamasta kasvipuutarhasta, jossa
on kasvanut monenlaisia kasviharvinaisuuksia. Kasvillisuudeltaan poikkeukselliset ratapihat ovat
muutenkin olleet kasviharrastajien paratiiseja 1970-luvulla saakka. Viime vuosina Keurusseudun luonnoystävät ja YTY 2000 -projekti ovat hoitaneet Haapamäen niittyä.
13. Ylinen-Liukon laitumet
Ylinen –Liukon tilan peltojen reunametsät ovat valtaosin järeää ja väljää, maisemallisesti kaunista metsää. Peltojen keskellä sijaitsevat pienet peltoniemekkeet ja -saarekkeet ovat aikaisemmin olleet avoimia laidunmaita, joka näkyy edelleen puuston rakenteessa. Tähän päivään säilynyt hevosten laiduntama niittyalue sijaitsee tilakeskuksen kaakkoispuolella. Se on lievästä umpeenkasvustaan huolimatta edelleen osin edustavassa kunnossa. Avoimella kukkivalla niityllä viihtyvät useat huomionarvoiset kasvilajit, ahdekaunokit, ketoneilikat ja aholeinikit. Niittyä ympäröi sekametsä, jossa nuoremman puuston joukosta löytyvät vanhat oksaiset yksilöt sekä komeat puumaiset katajat
kerto-vat alueen laidunhistoriasta. Tilakeskuksen puoleinen metsikkö toimii hevosten tarhana.
14. Hanhiniemen hakamaa
Pihlajavedellä Suojärven rannassa on metsäinen hakamaa, joka on osin soistunutta ja osin heinäniittyä. Tien ja rannan välissä olevaa pitkulaista hakamaata laidunnetaan edelleen. Siellä kasvaa
harvinaistuneita ahokissankäpälää, nurmitatarta ja jäkkiä.
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Vuorelan pihan niitty on
kauniisti puoliavointa maisemaa. (Anne Yli-Olli)

Hanhiniemen metsälaitumella käyskentelee karjaa.
(MM)

Päivänkakkarat kukkivat
Ylinen-Liukon laitumella.
(MM)
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Peurankello (Anna Uusitalo) ja jäkki (Reija Kivelä)

Lehmää lypsetään Jukoperällä 1930-luvulla. Millainen
on lehmän päivä nykyään?
( Keski-Suomen museo)
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TEHTÄVÄT
6.1. Tehtävä: Perinnemaisema ja perinnebiotooppi
1. Tutustu perinnemaiseman ja perinnebiotoopin käsitteeseen. Mitä ne ovat ja miten ne ovat syntyneet?
2. Millaisia ovat kedot, niityt, hakamaat, metsälaitumet ja laidunnetut metsät ja kaskimetsät?
3. Tutustu perinnebiotooppien kasveihin.
4. Mitä perinnemaisemia ja perinnebiotooppeja on Keuruun alueella? Merkitse kohteet kartalle.

6.2. Tehtävä: Perinnebiotoopin hoito
Miten perinnebiotooppeja hoidetaan? Katso video perinnebiotooppien hoidosta, tutustu hoitoon kirjallisuuden avulla tai pyydä jotakuta
kertomaan hoidosta. Tee tiivistelmä. Kokeile hoitoa niittämällä.

6.3. Tehtävä: Kasviruutu

1. Tutustu perinnebiotooppiin, esimerkiksi Vuorelan tai Pohjalan museotilan niittyyn.
2. Valitse paikka, jossa näyttää olevan ainakin muutamia kasvilajeja. Merkitse maahan neliö (1m x 1m tai 10 cm x 10 cm). Laita kulmiin
merkiksi pienet kivet tai rajaa neliö langalla. Kirjaa havaintosi. Kuinka monta kasvilajia löydät valitsemaltasi alueelta? Valitse uusi,
erilainen paikka ja laske myös sen kaikki kasvit.
3. Yritä tunnistaa mahdollisimman monta kasvia. Ovatko tunnistamasi lajit perinnebiotoopeille tyypillisiä kasveja?

6.4. Tehtävä: Lehmän päivä

Eläydy lehmän asemaan ja tee päiväkirja lehmän päivästä ennen ja nyt. Mieti, millainen ympäristö sinulla on perinteisen maatalouden
aikana ja millainen tehomaatalouden aikana. Miten sinua hoidetaan ja kuka sinua hoitaa? Voit tehdä tehtävän myös roolileikkinä.

SÄIL
YTÄ PERINNEMAISEMA
SÄILYTÄ
1) PPerinnemaisema
erinnemaisema säilyy vain hoitamalla.
Perinnemaisemien hoitoon saa korvauksia maatalouden erityisympäristötuista. Jatkuva
hoito on ainoa keino säilyttää perinnemaisema.

2) Lähtökohtana on negatiivinen ravinnetalous.

Laiduntaminen ja niittäminen on perinteisesti köyhdyttäneet maaperää. Siksi perinnemaisemilla laiduntavaa karjaa ei tulisi lisäruokkia, perinnemaisemat tulisi aidata erikseen
omiksi laidunlohkoiksi ja niitettävillä alueilla niittojäte korjata tarkkaan pois.

3) PPerusta
erusta oma niitty
niitty..

Perinnemaisemien harvinaistuvaa lajistoa voi auttaa perustamalla nurmikon sijaan niityn.
Ohjeet pihaniityn tekoon löytyvät esimerkiksi Keski-Suomen luonnonsuojeluliiton internetsivuilta www.saunalahti.fi/~kspiiri/kedot, Kaman takapihalla olevasta “uusniitystä”
voi katsoa mallia.
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2.7. Muinaisjäännökset
Muinaisjäännökset ovat maastossa säilyneitä vanhimpia merkkejä ihmisen toiminnasta. Suurin osa Keuruulta löydetyistä muinaisjäännöksistä on kivikautisia asuinpaikkoja, jotka ovatkin yleisin muinaisjäännöstyyppi Suomessa. Lisäksi Keuruulta on
löydetty rautakaudelta peräisin olevia röykkiöitä ja historiallisen ajan jäännöksiä.
Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla suojeltuja eikä niihin saa kajota.
Keuruun esihistoriallinen asutus oli harvaa. Asutuksen tiheys oli luonnonsuhteiden
sanelema ja ihmisen elintavan määräämä ilmiö. Esihistoriallinen ihminen oli suureksi
osaksi pyynnistä ja keräilystä riippuvainen ja hakeutui sinne, missä oli parhaat saalistusmahdollisuudet ja riittävät edellytykset toimeentulolle. Pyyntiväestö asui avoimilla,
hiekkapohjaisilla rantakaistaleilla. Vesireiteillä oli ensiarvoinen asema eränkävijöiden
kulkuteinä. Harjuilla oli tärkeä sija ihmisten elämässä: niitä pitkin kulkivat polut ja tiet ja
niitä pitkin liikkui myös metsän suurriista. Elinkeinot edellyttivät siirtymistä vuotuisen
pyyntikierron mukaisesti asuinpaikalta toiselle. Joillakin edullisesti sijaitsevilla paikoilla asuttiin kautta vuoden. Kivikauden loppupuolella ihmiset siirtyivät pyyntikulttuurista maanviljelyyn ja karjanhoitoon. Näiden myötä syntyi vähitellen pysyvää asutusta
Keuruulle.
Yleisimpiä muinaisjäännöstyyppejä Suomessa ovat esihistorialliselta ajalta peräisin
olevat, pyyntikulttuuriin liittyvät asuinpaikkalöydöt. Suurin osa löydetyistä asuinpaikoista on ajoitettu kivikaudelle ja ne sijaitsevat usein rantojen läheisyydessä, hiekkaisessa ja kuivassa kangasmaastossa. Nykyään kivikautisista asumuksista on vain vähän
merkkejä, suurimmaksi osaksi löydöt ovat asuinpainanteita tai liesien jäännöksiä. Paikalta löydetään usein myös elämisen jälkiä; saviastioiden kappaleita, kvartsi-iskoksia ja
palaneita luita, joskus kivikirves tai -taltta. Merkittävin muinaisjäännösalue on Keuruun
Pohjoislahden kylän harjualue. Siellä on seitsemän esihistoriallisen ajan asuinpaikkaa,
joilta löydettiin myös irtaimia muinaismuistoja: kvartsi-iskoksia, kaavin ja palaneita
luita. Asuinpaikat ovat todennäköisesti peräisin kivikaudelta. Muita merkittäviä esihistoriallisen ajan asuinpaikkalöydöksiä Keuruulla ovat Pihlajaveden alue sekä Liukon ja
Valkeeniemen alueet.
Maanviljely omaksuttiin pienimuotoisena sivuelinkeinona Suomessa kivikauden
lopulla. Keski-Suomen vanhimmat viljojen siitepölyt on löydetty Suomenselältä Pihtiputaalta ja Kokemäen latvavesien alueelta Keuruulta, jossa ensimmäiset kasket kylvettiin jo kivikauden lopulla ennen vuotta 2000 eKr. Varhaismetallikaudella harrastettu
pienimuotoinen kaskenpoltto laajeni eri puolilla maakuntaa rautakauden puolivälissä
merovingi- ja viikinkiaikana, ja ristiretkiaikana ryhdyttiin jo paikoin viljelemään pysyviä peltoja. Viljelyn rinnalla ryhdyttiin hoitamaan kotieläimiä. Karja rajoitti väestön
liikkuvuutta, mutta se vaikutti väestön pysyvyyteen myös siksi, että karjan tuottama lanta
mahdollisti maapohjaltaan sopivien kaskimaiden muuttamisen kiinteästi viljellyiksi
pelloiksi. Erämaiden runsaat luonnonniityt ja kaskeamisen synnyttämät niityt mahdollistivat suhteellisen suurenkin karjanpidon. Näin ajan kuluessa pyyntiväestön elinkeinojen painopiste siirtyi vähitellen pyyntielinkeinoista maatalouselinkeinoihin. Ristiretkiajalla idästä omaksuttiin entistä tehokkaampia viljelytekniikoita ja syntyi kaskikulttuuri, jonka vaikutus näkyi Keski-Suomessakin.
Keskiajalla Keuruulle tehtiin Ylä-Satakunnan emäpitäjistä jokavuotisia eräretkiä.
Eteläisten kantakylien taloilla oli Keuruulla pysyvät, yksityisessä omistuksessa olevat
eräsijansa metsästystä, kalastusta ja myöhemmin kaskenpolttoa varten. Eräsijojen rakennelmia olivat eräpirtit, kalasaunat ja saalisaitat. Eränkäynnin lisäksi pirkkalaiset
verottivat lappalaisia, joita kierteli Keuruullakin.
Keskiaikainen eränautinta Keuruun seudulla, kuten muuallakin maassa, loppui murrokseen 1500-luvun puolivälissä. Kuningas Kustaa Vaasa pani – savolaisten voutiensa
innoittamana – koko maassa toimeen erämaiden peruuttamisen kruunulle uudisasutustarkoituksiin käytettäväksi. Entiset omistajat menettivät korvauksetta erämaansa, jotka
luetteloitiin tarkasti asuttamista varten. Erämaiden asuttamisen myötä Keuruun alueelle syntyivät ensimmäiset kantatilat.
Mielenkiintoinen yksittäinen eräkauden löydöspaikka on Suojoen niin kutsuttu muinaisvenevalkama Suolahden kylässä. Suojoelta on löydetty runsaasti erilaisia puisten
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muinaisveneiden osia, meloja, suksien osia ja astioita, jotka ovat säilyneet suomaastossa
hyvin. Löydösten on tutkimuksissa osoitettu olevan peräisin 1200-luvulta. Suojoen löydöt ovat antaneet runsaasti uutta tietoa 1200-luvun aineellisesta kulttuurista sekä varhaisista käsityömenetelmistä rautakaudella. Ne antavat kouriintuntuvan kuvan eräsijan
kalustosta ja eräkauden arkipäivästä.
Valkeeniemestä löydettiin 1950-luvulla liistekatiskan kappaleita ja 5 000 vuotta vanha reen jalaspuu. Rautakaudelta peräisin olevia esinelöytöjä on tehty useasta paikkaa
Keuruulla, muun muassa Lihjamosta on löydetty rautakautinen tulusrauta ja kupurasolki.
Keski-Suomen museo inventoi Keuruun muinaisjäännöksiä vuonna 1990. Tuolloin
Keruulta löydettiin 16 esihistoriallista asuinpaikkaa ja yksi mahdollinen hautaröykkiö.
Keuruun historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkiminen aloitettiin vuonna 2003, kun
Keski-Suomen museo selvitti historiallisen ajan muinaisjäännöksiä maakuntakaavaa
varten. Muinaisjäännöksiä voi löytyä edelleen: eräsaunoista ja kalamajoista, kaskeamisesta, kalastuksesta ja varhaisesta peltoviljelystä voi olla säilynyt merkkejä, joita vielä ei
ole tajuttu etsiä. Pihlajaveden puolella on peruskartoissa merkittyinä lukuisia tervahaudan paikkoja, joita ei ole tarkemmin tutkittu.

Järven toisella puolella näkyvässä Pitkäniemessä on
ollut kivikaudella asuinpaikka.
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2.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Lamponiemi kivikautinen asuinpaikka
Lehtosaari Maitohiekka kivikautinen asuinpaikka
Jaakonsaari ajoittamaton kivirakenne
Joenniemi ajoittamaton kivirakenne
Juurikkaniemi rautakautinen hautapaikka
Kassinharju kivikautinen asuinpaikka
Majaniemi ajoittamaton viljelyröykkiö
Pitkäniemi kivikautinen asuinpaikka
Isohiekka kivikautinen asuinpaikka
Iso Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka
Käännetynsuo kivikautinen asuinpaikka
Majalahti kivikautinen asuinpaikka
Hakolanhiekka kivikautinen asuinpaikka
Haarajärvi pohjoinen kivikautinen asuinpaikka
Likolampi kivikautinen asuinpaikka
Pajulampi kivikautinen asuinpaikka
Koirasalmi kivikautinen asuinpaikka
Hangonniemi kivikautinen asuinpaikka
Majasuo kivikautinen asuinpaikka
Hakala S kivikautinen asuinpaikka

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Karansalmi N kivikautinen asuinpaikka
Hankapohja kivikautinen asuinpaikka
Rouvainmäki ajoittamaton työ- ja valmistuspaikka
Suolahti Majalahti historiallinen löytöpaikka
Suolahti Suojoki keskiaikainen löytöpaikka
Tiirinsaari ajoittamaton luonnonmuodostuma
Ampialan historiallisen ajan viljelyröykkiöt
Keuruun toinen kirkko
Manniskylä historiallisen ajan asuinpaikka

Keuruun muinaisjäännökset
1. Lamponiemi kivikautinen asuinpaikka
Lamponiemen eteläpuolelta hiekkarannalla on kivikautinen
asuinpaikka, jonka laajuudesta ja käytöstä ei ole tarkkaa tietoa.
Paikka voi olla ollut myös tilapäinen leiripaikka tai “kalanperkuuasema”.
2. Lehtosaari Maitohiekka kivikautinen asuinpaikka
Lehtosaaren etelärannalla, Maitohiekka-nimisen lahden länsiosassa olevalla niemekkeellä on kivikautinen asuinpaikka.
Museovirasto tutki asuinpaikan 1993. Alueelta löytyi asbestilla vahvistetun keramiikan paloja, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Asuinpaikan arvellaan olevan noin 3000-4000
vuotta vanha. Kivikaudella alueella on asunut kymmenkunta
henkeä, luultavasti perhe, kalastaen ja metsästäen.
3. Jaakonsaari ajoittamaton kivirakenne
Keurusselän Varpaansalmessa olevassa pienessä saaressa on
kaksi kiviröykkiötä, joiden alkuperä on epäselvä. Toinen röykkiöistä on mahdollisesti rajamerkki.
4. Joenniemi ajoittamaton kivirakenne
Haapamäki-Ruoivesi maantien varressa on kaksi kiviröykkiötä kivisellä mäntykankaalla, jotka voivat olla uunin tai kiukaan perustuksia.
5. Juurikkaniemi rautakautinen hautapaikka
Juurikkanniemen eteläosassa on löytynyt kiven ja maansekaisia kumpuja, joissa on hiiltä ja palanutta savea. Tarkastuksessa vuonna 1969 todettiin kummut hävitetyiksi.
6. Kassinharju kivikautinen asuinpaikka
Pohjoisjärven länsirannalla Kassinharjun eteläkärjessä harjun päällä on kivikautinen asuinpaikka, joka on todennäköisesti suppea ja jota on käytetty lyhytaikaiseen asumiseen.
7. Majaniemi ajoittamaton viljelyröykkiö
Varpaansalmen pohjoispuolella on kolme pientä röykkiötä, jotka ovat mahdollisesti viljelys- tai raivausröykkiöitä.
8. Pitkäniemi kivikautinen asuinpaikka
Hankajärven Pitkäniemi on matalan kannaksen mantereeseen yhdistämä kolmihaarainen saareke. Niemi on hiekkaharju, joka jatkuu järven etelä- ja luoteispuolilla. Metsä on hakattu ja maanpinta osaksi äestetty. Löytöjä on tehty koko niemen
alalta, lukuun ottamatta matalaa särkkää. Paikka on yhtenäinen,
tyypillinen kivikautinen taajama vesireitin varrella.
9. Isohiekka kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän itärannalla, Käännetynsalmen eteläpuolella
olevan laajan niemen kärjessä leirikeskuksen piha-alueella on
laaja kivikautinen asuinpaikka.
10. Iso Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän itärannalla olevan laajan niemen kärjessä, Ison
Hiekkalahden koillisrannalla olevan harjun eteläpuolisella

tasanteella on kivikautinen asuinpaikka, joka on ilmeisesti
laaja ja pitkäaikaisesti käytetty.
11. Käännetynsuo kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän Käännetynsalmen eteläpuolella olevan harjun
etelärinteellä on muinainen rantatörmä, jolla on kivikautinen asuinpaikka.
12. Majalahti kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän Pohjoislahden etelärannalla Majaniemeen vievän mökkitien ja rannan välillä, jyrkällä rantatörmällä on kivikautinen asuinpaikka.
13. Hakolanhiekka kivikautinen asuinpaikka
Pohjaslahden kaakkoisrannalla Hiekanlahden eli Hakolanhiekan rannoilla on pääosin rannan suuntaisen pikkutien alla
kivikautinen asuinpaikka.
14. Haarajärvi pohjoinen kivikautinen asuinpaikka
Haarajärven pohjoisrannalla, Lintusyrjän deltan eteläreunalla on rantatörmällä kivikautinen asuinpaikka, joka on osin
rantaan vievän tien uran alla ja tienlaidoilla.
15. Likolampi kivikautinen asuinpaikka
Lintusyrjänharjun eteläreunalla Likolammen pohjoisrannalla on raivatulla metsäalueella kivikautinen asuinpaikka.
16. Pajulampi kivikautinen asuinpaikka
Hepolammen ja Pajulammen välisessä kapeikossa on kapean
harjun päällä kivikautinen asuinpaikka.
17. Koirasalmi kivikautinen asuinpaikka
Koirasalmen itärannalla pienessä pohjoiseen pistävässä niemessä on kivikautinen asuinpaikka loivasti laskeutuvalla
metsämaalla.
18. Hangonniemi kivikautinen asuinpaikka
Pihlajaveden pohjoisimmassa sopukassa olevan Hangonniemen etelärannalla, kapean kannaksen äärellä Mustaniemen
pohjoispuolella on kivikautinen asuinpaikka.
19. Majasuo kivikautinen asuinpaikka
Valkeaniemen pohjoisosassa, Jylhänniemen eteläpuolisen kapean harjun pohjoispäässä olevan kapean harjun päällä on kivikautinen asuinpaikka.
20. Hakala S kivikautinen asuinpaikka
Valkeaniemen itäpuolella oleva Harmaaniemi on muinainen
saari. Sen lounaisosassa, Hakalan talon kohdalla on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee muinaisella hiekkaisella rantakerrostumalla.
21. Karansalmi N kivikautinen asuinpaikka
Karansalmen koillisrannalla, Ähtärintien länsipuolisella
peltorinteellä on kivikautinen asuinpaikka, joka on muinaisen salmen rannalla. Rinteessä erottuvat edelleen muinaiset rannat hiekkaisina vöinä.
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22. Hankapohja kivikautinen asuinpaikka
Hankajärven etelärannalla niemen kaakkoistyvessä on kivikautinen asuinpaikka metsämaalla.
23. Rouvainmäki ajoittamaton työ- ja valmistuspaikka
Rouvainmäen lounaispuolella hiekkaisella etelärinteellä on
komea, kiven ja maansekainen röykkiö, jonka alkuperä on epäselvä. Se voi olla riihen kiuas tai muinaishauta.
24. Suolahti Majalahti historiallinen löytöpaikka
Suolahdenjärven pohjoispäästä, Majalahden rannasta 300 m
on peltoalueelta löytynyt puisia osia mm. reenjalaksen keulapuoli, ruuhen laitapaloja, jalaksen ruhiosa, keulapuolta,
kaustaa, jalaksen kantapuolisko ja kaplaiden katkelmia.
25. Suolahti Suojoki keskiaikainen löytöpaikka
Suolahdenjärven pohjoispäässä, Suojoen länsirannalla olevalla alavalla heinittyvällä niityllä on löytöpaikka, josta on
löydetty veteen ja liejuun vajonneina useiden ommeltujen
veneiden osia ja puuesineistöä.
( viereinen sivu)
Suojoen löytöpaikkaa tutkittiin viimeksi kesällä
1991. Kuvan etualalla on
veneen vannaskappale,
josta toinen “siipi” on katkennut ja taka-alalla on
nitomalla liitettyä laitaa.
Veneiden materiaalina on
käytetty haapaa ja kuusta, nidonta on tehty kuusenjuurilla. Löydetyt veneet
ovat olleet pyyntikansan
matkaveneitä. Ne on ilmeisesti käytöstä jääneinä
haudattu odottamaan uusiokäyttöä tulvivan joen
jatkuvasti kosteaan
rantaan.(Janne Vilkuna)

Ampialan viljelyröykkiöt
inventointiin vuonna 2003,
kun Keski-Suomen museo
selvitti historiallisen ajan
muinaisjäännöksiä koko
maakunnassa.(Keski-Suomen museo/Kirsi Luoto)
70

26. Tiirinsaari ajoittamaton luonnonmuodostuma
Tiirinselällä matalan Tiirinsaaren rantaa myötäilevä pitkä
valli on todennäköisesti luontainen, jäiden kasaama rantamuodostuma.
27. Ampialan historiallisen ajan viljelyröykkiöt
Ampialan talon itäpuolella mäenrinteessä on n.20 kpl röykkiöitä, joiden koko vaihtelee 1,5 metristä 5 metriin. Edelleen
viljellyn pellon vieressä oleva sammaloituneet röykkiöt ovat
pitkulaisia tai pyöreähköjä.
28. Keuruun toinen kirkko
Vanhan kirkon läheisyydessä on jäljellä Keuruun toisen kirkon perustukset. Kirkko on ollut käytössä vuosina 1656 - 1758.
29. Manniskylä historiallisen ajan asuinpaikka
Manniskylän vanhimman asuinrakennuksen paikalla on
muistokivi, jossa lukee “Tähän perusti Antti Manninen talonsa 1569.” Rakennuksista ei ilmeisesti ole jäljellä mitään.
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TEHTÄVÄT
7.1. Tehtävä: Muinaiset asuinpaikat

Kivikautiset asuinpaikat ovat olleet sen aikaisten järvien rantamilla. Hyvänä asuinpaikkana on pidetty etelään viettävää tai yleensä
päivänpuoleista loivaa rinnettä, jonka edessä on parhaimmillaan tuulelta suojaava saari. Keski-Suomelle ovat tyypillisiä pitkät rantaviivaa myötäilevät asuinpaikat, joissa asuntojen väli voi olla parhaimmillaan satoja metrejä ja silti kaikki asunnot kuuluvat samaan
asuinpaikkaan. Nykyään asuinpaikoista näkyy maan pinnalle korkeintaan laakeita painaumia metsäisessä etelärinteessä tai pellolla kvatsiiskoksia kevätkynnön jälkeen. Maan pinnan alla olevat kulttuurikerrokset ovat kuitenkin juuri sellaisia kuin ne ovat kivikaudelta jälkeen
jääneet.
1. Mitä teksti kertoo kivikautisen asuinpaikan sijainnista? Pohdi, millaisille paikoille kylät muodostuivat ja miksi.

7.2. Tehtävä: Muinaisjäännökset kartalla
Sijoita Keuruun muinaisjäännökset kartalle ja tutki niiden sijoittumista (tai tutki valmista karttaa). Miksi näiltä alueilta on tehty löytöjä?
Millä perusteella arkeologit osaavat kaivaa oikeasta paikasta?

7.3. Tehtävä: Hautaaminen/röykkiöt
Hautaaminen
Kampakeramiikan aikaisilta asuinpaikoilta tunnetaan punamultahautoja. Toisin kuin vanhemman kivikauden punamultahaudoissa niissä
on usein runsaasti vainajalle mukaan hautaan annettuja esineitä. Nuorakeraamisen kulttuurin haudat eroavat kampakeraamisen kulttuurin
haudoista. Vainaja haudattiin kyljelleen, polvet koukussa. Joskus vainaja peitettiin turkiksilla tai tuohilla, joskus hautaus tehtiin puusta
rakennettuun kehikkoon. Punamultaa ei käytetty. Hautoihin pantiin mukaan käyttöesineitä, saviastioita, työkirveitä ja miehille myös
vasarakirveitä. Hauta-antimet viittaavat uskoon tuonpuoleisesta.
Pyyntielinkeino muokkasi ajan ihmisen maailmankuvaa. Pyyntiyhteisön uskonto oli luontokeskeinen siten, että voima oli joka puolella.
Karhun, hirven tai joutsenen päällä koristettujen esineiden perusteella sukukunnat uskoivat polveutuvansa voimallisesta esi-isä tai
–äiti eläimestä. Koska pyynti ei ole ottamista vaan saamista, ihminen pyrki vaikuttamaan onneensa loitsuin, taioin ja uhrein. Ajan
ihmisellä oli käsitys tuonpuoleisesta maailmasta, jossa elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Vainajat varustettiin tuonpuoleiseen esinein
ja heidän päälleen siroteltiin yleismaailmallisen tavan mukaisesti punamultakerros.
Kaskenpoltto ja karjanhoito kehittivät yhteisöjen organisoitumista ja uudistivat niiden maailmankatsomuksia. Kun metsä kaadettiin
ja poltettiin kaskeksi ja siihen kylvetty jyvä varttui korreksi ja tähkäpääksi, joka korjattiin sadoksi, voitiin ihminenkin kuoleman jälkeen
ajatella rinnasteisesti synnytettävän uuteen elämään polttamisen ja luiden kylvämisen avulla. Näin vainajia ryhdyttiin rannikon rintamailla polttamaan ja vainajien luut kätkettiin aavan veden äärelle kalliolle miehen nostettavista irtokivistä rakennettuihin kokonaisiin
kiviröykkiöhautoihin, hiidenkiukaisiin.
Sisävesien varsilla on rannikon hiidenkiukaita pienempiä, mutta muutoin rakenteeltaan ja sijainniltaan samanlaisille karuille,
asuinpaikoista syrjässä oleville näköalapaikoille koottuja kiviröykkiöitä, joita kansa kutsui mm. lapinraunioiksi. Vaikka lapinrauniot eivät
ole siinä mielessä hautoja, että ne sisältäisivät polttamalla haudatun vainajan kaikki luut, ne ja hiidenkiukaat liittynevät suvun vainajien
palvontaan. Näkyvälle paikalle sijoitettuna ne ovat ehkä yhteisön alueen eräänlaisia raja tai aluemerkkejä.
Sisämaan lapinraunioista osa on saatettu koota muiksi kuin hautaröykkiöiksi. Koska niitä tunnetaan Keski-Suomessa suurten järvien
varsilta noin viisikymmentä, on lisäksi selvää, ettei sellaista suinkaan pystytetty jokaiselle vainajalle, mutta on arvoitus kuinka ja minne
vainajat haudattiin. Röykkiöitä on syntynyt myös viljelyn ja muun ihmisen toiminnan tuotteena.
1. Pohdi, miten hautaaminen on muuttunut aikojen kuluessa. Löydätkö mitään yhteistä? Kaikki röykkiöt eivät ole hautoja, vaan niitä
on syntynyt myös luonnon muokatessa maisemaa sekä peltojen raivauksen ja asumisen tuloksena.
2. Tutki röykkiöiden sijaintia ja mittasuhteita.
3. Tehdään itse röykkiö luonnonkivistä.

7.4. Tehtävä: Suojoen muinaisvenevalkama
Keuruulainen maanviljelijä Einari Uuttera löysi vuonna 1930 Suojoen rannalle uudispeltoa raivatessaan muun muassa veneen osia.
Sittemmin paikalla suoritettiin kaivaustutkimuksia. Löydöt käsittävät suksia, ahkion emäpuita, tuohisia säilytysastioita, mutta ennen
muuta pitkien, noin 8-metristen veneiden osia sekä varusteita, kuten airoja ja meloja. Löydön esineet ovat 1300-1500 –luvulta
jKr. Veneet ovat ns. viisosaveneitä. Niissä on leveä koverrettu ja auki levitetty ruuhimainen haapainen emäpuu, johon on jätetty
kohoumat. Kohoumien läpi kulkee kaaret kiinnittävä sidos. Veneissä on kuusen juurakosta tehty, ylhäältä katsoen V:n muotoinen
keula- ja perävannas ja leveästä kuusilaudasta tehdyt laidat. Kaikki liitokset on nidottu kuusenjuurilla. Kyseessä ovat erämaan pyyntikansan matkaveneet. Ne ja muut löydöt on ilmeisesti käytöstä jääneinä haudattu uusiokäyttöä varten tulvivan joen jatkuvasti kosteana
pysyviin rantarahkoihin. Samanlainen vene on löydetty myös Ilomantsin Merkjärvestä.
1. Millaisia veneet ovat olleet? Tee ennallistamispiirros kuvassa olevien kappaleiden perusteella. Vertaa piirrosta Henrik Forssellin
tekemään piirrokseen.
2. Mitä muita tarvikkeita pyyntiretkillä on tarvittu?
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TEHTÄVÄT
7.5. Tehtävä: Maataidetta
Käytä luonnonmateriaaleja ja ympäristön muotoja teoksen tekemiseen.
Aiheen voi päättää ryhmälle sopivaksi tai jättää sen kokonaan määrittelemättä.
Työt valokuvataan koulussa tapahtuvaa jälkityöskentelyä varten.
Luokka prosessoi luokkatilanteessa metsässä nähtyä, koettua ja tehtyä.
Kukin ryhmä selvittää:
- Miten päädyimme juuri tällaiseen ideaan ja toteutusratkaisuun?
- Oliko muita vaihtoehtoja?
- Mitä materiaaleja käytitte ja miksi?
- Miten työskentelitte? Kuvailkaa työnjakoa.
- Missä onnistuitte?
- Mikä oli vaikeaa?
Kukin ryhmä keksii työlleen nimen.
Jokainen oppilas voi lisäksi tehdä oman työn eri tekniikalla (väriliidut, ruskea käärepaperi) oman ryhmänsä työskentelystä luonnossa.
Erityishuomiota voi kiinnittää värien etsintään, pehmennykseen vedellä ja siveltimellä ja pinnan saamiseen eläväksi. Lopuksi kootaan
koko luokan yhteinen dokumentti luonnonmateriaalitöistä ja arvioidaan koko prosessin onnistumista.

VAALI MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ
1) Muinaisjäännös on lain nojalla rauhoitettu.
Muinaismuistolaki suojaa kiinteitä muinaisjäännöksiä: ne ovat rauhoitettuja ilman, että
niistä tehdään erillistä viranomaispäätöstä. Jos sellainen esimerkiksi maansiirtotöissä löytyy,
työt on keskeytettävä. Löydöistä ilmoitetaan Museovirastoon tai maakuntamuseon arkeologille, tarkemmat ohjeet www.nba.fi/fi/menettely.

2) Muista muinaisjäännökset metsää käsiteltäessä.

Jos hakkuu- tai metsän uudistamisalalla on muinaisjäännösrekisterin kohde, toimijan tulee
ottaa yhteyttä Museovirastoon. Oikeilla käsittelytavoilla varmistetaan, että muinaisjäännös
säilyy metsänkäsittelystä huolimatta.

3) Muinaisjäännöstä voi hoitaa.

Muinaisjäännöstä voi Museoviraston luvalla hoitaa. Lisätietoa esimerkiksi www.nba.fi/fi/
mjhhoitokohde
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2.7. Muinaisjäännökset
Muinaisjäännökset ovat maastossa säilyneitä vanhimpia merkkejä ihmisen toiminnasta. Suurin osa Keuruulta löydetyistä muinaisjäännöksistä on kivikautisia asuinpaikkoja, jotka ovatkin yleisin muinaisjäännöstyyppi Suomessa. Lisäksi Keuruulta on
löydetty rautakaudelta peräisin olevia röykkiöitä ja historiallisen ajan jäännöksiä.
Muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain nojalla suojeltuja eikä niihin saa kajota.
Keuruun esihistoriallinen asutus oli harvaa. Asutuksen tiheys oli luonnonsuhteiden
sanelema ja ihmisen elintavan määräämä ilmiö. Esihistoriallinen ihminen oli suureksi
osaksi pyynnistä ja keräilystä riippuvainen ja hakeutui sinne, missä oli parhaat saalistusmahdollisuudet ja riittävät edellytykset toimeentulolle. Pyyntiväestö asui avoimilla,
hiekkapohjaisilla rantakaistaleilla. Vesireiteillä oli ensiarvoinen asema eränkävijöiden
kulkuteinä. Harjuilla oli tärkeä sija ihmisten elämässä: niitä pitkin kulkivat polut ja tiet ja
niitä pitkin liikkui myös metsän suurriista. Elinkeinot edellyttivät siirtymistä vuotuisen
pyyntikierron mukaisesti asuinpaikalta toiselle. Joillakin edullisesti sijaitsevilla paikoilla asuttiin kautta vuoden. Kivikauden loppupuolella ihmiset siirtyivät pyyntikulttuurista maanviljelyyn ja karjanhoitoon. Näiden myötä syntyi vähitellen pysyvää asutusta
Keuruulle.
Yleisimpiä muinaisjäännöstyyppejä Suomessa ovat esihistorialliselta ajalta peräisin
olevat, pyyntikulttuuriin liittyvät asuinpaikkalöydöt. Suurin osa löydetyistä asuinpaikoista on ajoitettu kivikaudelle ja ne sijaitsevat usein rantojen läheisyydessä, hiekkaisessa ja kuivassa kangasmaastossa. Nykyään kivikautisista asumuksista on vain vähän
merkkejä, suurimmaksi osaksi löydöt ovat asuinpainanteita tai liesien jäännöksiä. Paikalta löydetään usein myös elämisen jälkiä; saviastioiden kappaleita, kvartsi-iskoksia ja
palaneita luita, joskus kivikirves tai -taltta. Merkittävin muinaisjäännösalue on Keuruun
Pohjoislahden kylän harjualue. Siellä on seitsemän esihistoriallisen ajan asuinpaikkaa,
joilta löydettiin myös irtaimia muinaismuistoja: kvartsi-iskoksia, kaavin ja palaneita
luita. Asuinpaikat ovat todennäköisesti peräisin kivikaudelta. Muita merkittäviä esihistoriallisen ajan asuinpaikkalöydöksiä Keuruulla ovat Pihlajaveden alue sekä Liukon ja
Valkeeniemen alueet.
Maanviljely omaksuttiin pienimuotoisena sivuelinkeinona Suomessa kivikauden
lopulla. Keski-Suomen vanhimmat viljojen siitepölyt on löydetty Suomenselältä Pihtiputaalta ja Kokemäen latvavesien alueelta Keuruulta, jossa ensimmäiset kasket kylvettiin jo kivikauden lopulla ennen vuotta 2000 eKr. Varhaismetallikaudella harrastettu
pienimuotoinen kaskenpoltto laajeni eri puolilla maakuntaa rautakauden puolivälissä
merovingi- ja viikinkiaikana, ja ristiretkiaikana ryhdyttiin jo paikoin viljelemään pysyviä peltoja. Viljelyn rinnalla ryhdyttiin hoitamaan kotieläimiä. Karja rajoitti väestön
liikkuvuutta, mutta se vaikutti väestön pysyvyyteen myös siksi, että karjan tuottama lanta
mahdollisti maapohjaltaan sopivien kaskimaiden muuttamisen kiinteästi viljellyiksi
pelloiksi. Erämaiden runsaat luonnonniityt ja kaskeamisen synnyttämät niityt mahdollistivat suhteellisen suurenkin karjanpidon. Näin ajan kuluessa pyyntiväestön elinkeinojen painopiste siirtyi vähitellen pyyntielinkeinoista maatalouselinkeinoihin. Ristiretkiajalla idästä omaksuttiin entistä tehokkaampia viljelytekniikoita ja syntyi kaskikulttuuri, jonka vaikutus näkyi Keski-Suomessakin.
Keskiajalla Keuruulle tehtiin Ylä-Satakunnan emäpitäjistä jokavuotisia eräretkiä.
Eteläisten kantakylien taloilla oli Keuruulla pysyvät, yksityisessä omistuksessa olevat
eräsijansa metsästystä, kalastusta ja myöhemmin kaskenpolttoa varten. Eräsijojen rakennelmia olivat eräpirtit, kalasaunat ja saalisaitat. Eränkäynnin lisäksi pirkkalaiset
verottivat lappalaisia, joita kierteli Keuruullakin.
Keskiaikainen eränautinta Keuruun seudulla, kuten muuallakin maassa, loppui murrokseen 1500-luvun puolivälissä. Kuningas Kustaa Vaasa pani – savolaisten voutiensa
innoittamana – koko maassa toimeen erämaiden peruuttamisen kruunulle uudisasutustarkoituksiin käytettäväksi. Entiset omistajat menettivät korvauksetta erämaansa, jotka
luetteloitiin tarkasti asuttamista varten. Erämaiden asuttamisen myötä Keuruun alueelle syntyivät ensimmäiset kantatilat.
Mielenkiintoinen yksittäinen eräkauden löydöspaikka on Suojoen niin kutsuttu muinaisvenevalkama Suolahden kylässä. Suojoelta on löydetty runsaasti erilaisia puisten
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muinaisveneiden osia, meloja, suksien osia ja astioita, jotka ovat säilyneet suomaastossa
hyvin. Löydösten on tutkimuksissa osoitettu olevan peräisin 1200-luvulta. Suojoen löydöt ovat antaneet runsaasti uutta tietoa 1200-luvun aineellisesta kulttuurista sekä varhaisista käsityömenetelmistä rautakaudella. Ne antavat kouriintuntuvan kuvan eräsijan
kalustosta ja eräkauden arkipäivästä.
Valkeeniemestä löydettiin 1950-luvulla liistekatiskan kappaleita ja 5 000 vuotta vanha reen jalaspuu. Rautakaudelta peräisin olevia esinelöytöjä on tehty useasta paikkaa
Keuruulla, muun muassa Lihjamosta on löydetty rautakautinen tulusrauta ja kupurasolki.
Keski-Suomen museo inventoi Keuruun muinaisjäännöksiä vuonna 1990. Tuolloin
Keruulta löydettiin 16 esihistoriallista asuinpaikkaa ja yksi mahdollinen hautaröykkiö.
Keuruun historiallisen ajan muinaisjäännösten tutkiminen aloitettiin vuonna 2003, kun
Keski-Suomen museo selvitti historiallisen ajan muinaisjäännöksiä maakuntakaavaa
varten. Muinaisjäännöksiä voi löytyä edelleen: eräsaunoista ja kalamajoista, kaskeamisesta, kalastuksesta ja varhaisesta peltoviljelystä voi olla säilynyt merkkejä, joita vielä ei
ole tajuttu etsiä. Pihlajaveden puolella on peruskartoissa merkittyinä lukuisia tervahaudan paikkoja, joita ei ole tarkemmin tutkittu.

Järven toisella puolella näkyvässä Pitkäniemessä on
ollut kivikaudella asuinpaikka.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
68

Lamponiemi kivikautinen asuinpaikka
Lehtosaari Maitohiekka kivikautinen asuinpaikka
Jaakonsaari ajoittamaton kivirakenne
Joenniemi ajoittamaton kivirakenne
Juurikkaniemi rautakautinen hautapaikka
Kassinharju kivikautinen asuinpaikka
Majaniemi ajoittamaton viljelyröykkiö
Pitkäniemi kivikautinen asuinpaikka
Isohiekka kivikautinen asuinpaikka
Iso Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka
Käännetynsuo kivikautinen asuinpaikka
Majalahti kivikautinen asuinpaikka
Hakolanhiekka kivikautinen asuinpaikka
Haarajärvi pohjoinen kivikautinen asuinpaikka
Likolampi kivikautinen asuinpaikka
Pajulampi kivikautinen asuinpaikka
Koirasalmi kivikautinen asuinpaikka
Hangonniemi kivikautinen asuinpaikka
Majasuo kivikautinen asuinpaikka
Hakala S kivikautinen asuinpaikka

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Karansalmi N kivikautinen asuinpaikka
Hankapohja kivikautinen asuinpaikka
Rouvainmäki ajoittamaton työ- ja valmistuspaikka
Suolahti Majalahti historiallinen löytöpaikka
Suolahti Suojoki keskiaikainen löytöpaikka
Tiirinsaari ajoittamaton luonnonmuodostuma
Ampialan historiallisen ajan viljelyröykkiöt
Keuruun toinen kirkko
Manniskylä historiallisen ajan asuinpaikka

Keuruun muinaisjäännökset
1. Lamponiemi kivikautinen asuinpaikka
Lamponiemen eteläpuolelta hiekkarannalla on kivikautinen
asuinpaikka, jonka laajuudesta ja käytöstä ei ole tarkkaa tietoa.
Paikka voi olla ollut myös tilapäinen leiripaikka tai “kalanperkuuasema”.
2. Lehtosaari Maitohiekka kivikautinen asuinpaikka
Lehtosaaren etelärannalla, Maitohiekka-nimisen lahden länsiosassa olevalla niemekkeellä on kivikautinen asuinpaikka.
Museovirasto tutki asuinpaikan 1993. Alueelta löytyi asbestilla vahvistetun keramiikan paloja, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Asuinpaikan arvellaan olevan noin 3000-4000
vuotta vanha. Kivikaudella alueella on asunut kymmenkunta
henkeä, luultavasti perhe, kalastaen ja metsästäen.
3. Jaakonsaari ajoittamaton kivirakenne
Keurusselän Varpaansalmessa olevassa pienessä saaressa on
kaksi kiviröykkiötä, joiden alkuperä on epäselvä. Toinen röykkiöistä on mahdollisesti rajamerkki.
4. Joenniemi ajoittamaton kivirakenne
Haapamäki-Ruoivesi maantien varressa on kaksi kiviröykkiötä kivisellä mäntykankaalla, jotka voivat olla uunin tai kiukaan perustuksia.
5. Juurikkaniemi rautakautinen hautapaikka
Juurikkanniemen eteläosassa on löytynyt kiven ja maansekaisia kumpuja, joissa on hiiltä ja palanutta savea. Tarkastuksessa vuonna 1969 todettiin kummut hävitetyiksi.
6. Kassinharju kivikautinen asuinpaikka
Pohjoisjärven länsirannalla Kassinharjun eteläkärjessä harjun päällä on kivikautinen asuinpaikka, joka on todennäköisesti suppea ja jota on käytetty lyhytaikaiseen asumiseen.
7. Majaniemi ajoittamaton viljelyröykkiö
Varpaansalmen pohjoispuolella on kolme pientä röykkiötä, jotka ovat mahdollisesti viljelys- tai raivausröykkiöitä.
8. Pitkäniemi kivikautinen asuinpaikka
Hankajärven Pitkäniemi on matalan kannaksen mantereeseen yhdistämä kolmihaarainen saareke. Niemi on hiekkaharju, joka jatkuu järven etelä- ja luoteispuolilla. Metsä on hakattu ja maanpinta osaksi äestetty. Löytöjä on tehty koko niemen
alalta, lukuun ottamatta matalaa särkkää. Paikka on yhtenäinen,
tyypillinen kivikautinen taajama vesireitin varrella.
9. Isohiekka kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän itärannalla, Käännetynsalmen eteläpuolella
olevan laajan niemen kärjessä leirikeskuksen piha-alueella on
laaja kivikautinen asuinpaikka.
10. Iso Hiekkalahti kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän itärannalla olevan laajan niemen kärjessä, Ison
Hiekkalahden koillisrannalla olevan harjun eteläpuolisella

tasanteella on kivikautinen asuinpaikka, joka on ilmeisesti
laaja ja pitkäaikaisesti käytetty.
11. Käännetynsuo kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän Käännetynsalmen eteläpuolella olevan harjun
etelärinteellä on muinainen rantatörmä, jolla on kivikautinen asuinpaikka.
12. Majalahti kivikautinen asuinpaikka
Keurusselän Pohjoislahden etelärannalla Majaniemeen vievän mökkitien ja rannan välillä, jyrkällä rantatörmällä on kivikautinen asuinpaikka.
13. Hakolanhiekka kivikautinen asuinpaikka
Pohjaslahden kaakkoisrannalla Hiekanlahden eli Hakolanhiekan rannoilla on pääosin rannan suuntaisen pikkutien alla
kivikautinen asuinpaikka.
14. Haarajärvi pohjoinen kivikautinen asuinpaikka
Haarajärven pohjoisrannalla, Lintusyrjän deltan eteläreunalla on rantatörmällä kivikautinen asuinpaikka, joka on osin
rantaan vievän tien uran alla ja tienlaidoilla.
15. Likolampi kivikautinen asuinpaikka
Lintusyrjänharjun eteläreunalla Likolammen pohjoisrannalla on raivatulla metsäalueella kivikautinen asuinpaikka.
16. Pajulampi kivikautinen asuinpaikka
Hepolammen ja Pajulammen välisessä kapeikossa on kapean
harjun päällä kivikautinen asuinpaikka.
17. Koirasalmi kivikautinen asuinpaikka
Koirasalmen itärannalla pienessä pohjoiseen pistävässä niemessä on kivikautinen asuinpaikka loivasti laskeutuvalla
metsämaalla.
18. Hangonniemi kivikautinen asuinpaikka
Pihlajaveden pohjoisimmassa sopukassa olevan Hangonniemen etelärannalla, kapean kannaksen äärellä Mustaniemen
pohjoispuolella on kivikautinen asuinpaikka.
19. Majasuo kivikautinen asuinpaikka
Valkeaniemen pohjoisosassa, Jylhänniemen eteläpuolisen kapean harjun pohjoispäässä olevan kapean harjun päällä on kivikautinen asuinpaikka.
20. Hakala S kivikautinen asuinpaikka
Valkeaniemen itäpuolella oleva Harmaaniemi on muinainen
saari. Sen lounaisosassa, Hakalan talon kohdalla on kivikautinen asuinpaikka, joka sijaitsee muinaisella hiekkaisella rantakerrostumalla.
21. Karansalmi N kivikautinen asuinpaikka
Karansalmen koillisrannalla, Ähtärintien länsipuolisella
peltorinteellä on kivikautinen asuinpaikka, joka on muinaisen salmen rannalla. Rinteessä erottuvat edelleen muinaiset rannat hiekkaisina vöinä.
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22. Hankapohja kivikautinen asuinpaikka
Hankajärven etelärannalla niemen kaakkoistyvessä on kivikautinen asuinpaikka metsämaalla.
23. Rouvainmäki ajoittamaton työ- ja valmistuspaikka
Rouvainmäen lounaispuolella hiekkaisella etelärinteellä on
komea, kiven ja maansekainen röykkiö, jonka alkuperä on epäselvä. Se voi olla riihen kiuas tai muinaishauta.
24. Suolahti Majalahti historiallinen löytöpaikka
Suolahdenjärven pohjoispäästä, Majalahden rannasta 300 m
on peltoalueelta löytynyt puisia osia mm. reenjalaksen keulapuoli, ruuhen laitapaloja, jalaksen ruhiosa, keulapuolta,
kaustaa, jalaksen kantapuolisko ja kaplaiden katkelmia.
25. Suolahti Suojoki keskiaikainen löytöpaikka
Suolahdenjärven pohjoispäässä, Suojoen länsirannalla olevalla alavalla heinittyvällä niityllä on löytöpaikka, josta on
löydetty veteen ja liejuun vajonneina useiden ommeltujen
veneiden osia ja puuesineistöä.
( viereinen sivu)
Suojoen löytöpaikkaa tutkittiin viimeksi kesällä
1991. Kuvan etualalla on
veneen vannaskappale,
josta toinen “siipi” on katkennut ja taka-alalla on
nitomalla liitettyä laitaa.
Veneiden materiaalina on
käytetty haapaa ja kuusta, nidonta on tehty kuusenjuurilla. Löydetyt veneet
ovat olleet pyyntikansan
matkaveneitä. Ne on ilmeisesti käytöstä jääneinä
haudattu odottamaan uusiokäyttöä tulvivan joen
jatkuvasti kosteaan
rantaan.(Janne Vilkuna)

Ampialan viljelyröykkiöt
inventointiin vuonna 2003,
kun Keski-Suomen museo
selvitti historiallisen ajan
muinaisjäännöksiä koko
maakunnassa.(Keski-Suomen museo/Kirsi Luoto)
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26. Tiirinsaari ajoittamaton luonnonmuodostuma
Tiirinselällä matalan Tiirinsaaren rantaa myötäilevä pitkä
valli on todennäköisesti luontainen, jäiden kasaama rantamuodostuma.
27. Ampialan historiallisen ajan viljelyröykkiöt
Ampialan talon itäpuolella mäenrinteessä on n.20 kpl röykkiöitä, joiden koko vaihtelee 1,5 metristä 5 metriin. Edelleen
viljellyn pellon vieressä oleva sammaloituneet röykkiöt ovat
pitkulaisia tai pyöreähköjä.
28. Keuruun toinen kirkko
Vanhan kirkon läheisyydessä on jäljellä Keuruun toisen kirkon perustukset. Kirkko on ollut käytössä vuosina 1656 - 1758.
29. Manniskylä historiallisen ajan asuinpaikka
Manniskylän vanhimman asuinrakennuksen paikalla on
muistokivi, jossa lukee “Tähän perusti Antti Manninen talonsa 1569.” Rakennuksista ei ilmeisesti ole jäljellä mitään.
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TEHTÄVÄT
7.1. Tehtävä: Muinaiset asuinpaikat

Kivikautiset asuinpaikat ovat olleet sen aikaisten järvien rantamilla. Hyvänä asuinpaikkana on pidetty etelään viettävää tai yleensä
päivänpuoleista loivaa rinnettä, jonka edessä on parhaimmillaan tuulelta suojaava saari. Keski-Suomelle ovat tyypillisiä pitkät rantaviivaa myötäilevät asuinpaikat, joissa asuntojen väli voi olla parhaimmillaan satoja metrejä ja silti kaikki asunnot kuuluvat samaan
asuinpaikkaan. Nykyään asuinpaikoista näkyy maan pinnalle korkeintaan laakeita painaumia metsäisessä etelärinteessä tai pellolla kvatsiiskoksia kevätkynnön jälkeen. Maan pinnan alla olevat kulttuurikerrokset ovat kuitenkin juuri sellaisia kuin ne ovat kivikaudelta jälkeen
jääneet.
1. Mitä teksti kertoo kivikautisen asuinpaikan sijainnista? Pohdi, millaisille paikoille kylät muodostuivat ja miksi.

7.2. Tehtävä: Muinaisjäännökset kartalla
Sijoita Keuruun muinaisjäännökset kartalle ja tutki niiden sijoittumista (tai tutki valmista karttaa). Miksi näiltä alueilta on tehty löytöjä?
Millä perusteella arkeologit osaavat kaivaa oikeasta paikasta?

7.3. Tehtävä: Hautaaminen/röykkiöt
Hautaaminen
Kampakeramiikan aikaisilta asuinpaikoilta tunnetaan punamultahautoja. Toisin kuin vanhemman kivikauden punamultahaudoissa niissä
on usein runsaasti vainajalle mukaan hautaan annettuja esineitä. Nuorakeraamisen kulttuurin haudat eroavat kampakeraamisen kulttuurin
haudoista. Vainaja haudattiin kyljelleen, polvet koukussa. Joskus vainaja peitettiin turkiksilla tai tuohilla, joskus hautaus tehtiin puusta
rakennettuun kehikkoon. Punamultaa ei käytetty. Hautoihin pantiin mukaan käyttöesineitä, saviastioita, työkirveitä ja miehille myös
vasarakirveitä. Hauta-antimet viittaavat uskoon tuonpuoleisesta.
Pyyntielinkeino muokkasi ajan ihmisen maailmankuvaa. Pyyntiyhteisön uskonto oli luontokeskeinen siten, että voima oli joka puolella.
Karhun, hirven tai joutsenen päällä koristettujen esineiden perusteella sukukunnat uskoivat polveutuvansa voimallisesta esi-isä tai
–äiti eläimestä. Koska pyynti ei ole ottamista vaan saamista, ihminen pyrki vaikuttamaan onneensa loitsuin, taioin ja uhrein. Ajan
ihmisellä oli käsitys tuonpuoleisesta maailmasta, jossa elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Vainajat varustettiin tuonpuoleiseen esinein
ja heidän päälleen siroteltiin yleismaailmallisen tavan mukaisesti punamultakerros.
Kaskenpoltto ja karjanhoito kehittivät yhteisöjen organisoitumista ja uudistivat niiden maailmankatsomuksia. Kun metsä kaadettiin
ja poltettiin kaskeksi ja siihen kylvetty jyvä varttui korreksi ja tähkäpääksi, joka korjattiin sadoksi, voitiin ihminenkin kuoleman jälkeen
ajatella rinnasteisesti synnytettävän uuteen elämään polttamisen ja luiden kylvämisen avulla. Näin vainajia ryhdyttiin rannikon rintamailla polttamaan ja vainajien luut kätkettiin aavan veden äärelle kalliolle miehen nostettavista irtokivistä rakennettuihin kokonaisiin
kiviröykkiöhautoihin, hiidenkiukaisiin.
Sisävesien varsilla on rannikon hiidenkiukaita pienempiä, mutta muutoin rakenteeltaan ja sijainniltaan samanlaisille karuille,
asuinpaikoista syrjässä oleville näköalapaikoille koottuja kiviröykkiöitä, joita kansa kutsui mm. lapinraunioiksi. Vaikka lapinrauniot eivät
ole siinä mielessä hautoja, että ne sisältäisivät polttamalla haudatun vainajan kaikki luut, ne ja hiidenkiukaat liittynevät suvun vainajien
palvontaan. Näkyvälle paikalle sijoitettuna ne ovat ehkä yhteisön alueen eräänlaisia raja tai aluemerkkejä.
Sisämaan lapinraunioista osa on saatettu koota muiksi kuin hautaröykkiöiksi. Koska niitä tunnetaan Keski-Suomessa suurten järvien
varsilta noin viisikymmentä, on lisäksi selvää, ettei sellaista suinkaan pystytetty jokaiselle vainajalle, mutta on arvoitus kuinka ja minne
vainajat haudattiin. Röykkiöitä on syntynyt myös viljelyn ja muun ihmisen toiminnan tuotteena.
1. Pohdi, miten hautaaminen on muuttunut aikojen kuluessa. Löydätkö mitään yhteistä? Kaikki röykkiöt eivät ole hautoja, vaan niitä
on syntynyt myös luonnon muokatessa maisemaa sekä peltojen raivauksen ja asumisen tuloksena.
2. Tutki röykkiöiden sijaintia ja mittasuhteita.
3. Tehdään itse röykkiö luonnonkivistä.

7.4. Tehtävä: Suojoen muinaisvenevalkama
Keuruulainen maanviljelijä Einari Uuttera löysi vuonna 1930 Suojoen rannalle uudispeltoa raivatessaan muun muassa veneen osia.
Sittemmin paikalla suoritettiin kaivaustutkimuksia. Löydöt käsittävät suksia, ahkion emäpuita, tuohisia säilytysastioita, mutta ennen
muuta pitkien, noin 8-metristen veneiden osia sekä varusteita, kuten airoja ja meloja. Löydön esineet ovat 1300-1500 –luvulta
jKr. Veneet ovat ns. viisosaveneitä. Niissä on leveä koverrettu ja auki levitetty ruuhimainen haapainen emäpuu, johon on jätetty
kohoumat. Kohoumien läpi kulkee kaaret kiinnittävä sidos. Veneissä on kuusen juurakosta tehty, ylhäältä katsoen V:n muotoinen
keula- ja perävannas ja leveästä kuusilaudasta tehdyt laidat. Kaikki liitokset on nidottu kuusenjuurilla. Kyseessä ovat erämaan pyyntikansan matkaveneet. Ne ja muut löydöt on ilmeisesti käytöstä jääneinä haudattu uusiokäyttöä varten tulvivan joen jatkuvasti kosteana
pysyviin rantarahkoihin. Samanlainen vene on löydetty myös Ilomantsin Merkjärvestä.
1. Millaisia veneet ovat olleet? Tee ennallistamispiirros kuvassa olevien kappaleiden perusteella. Vertaa piirrosta Henrik Forssellin
tekemään piirrokseen.
2. Mitä muita tarvikkeita pyyntiretkillä on tarvittu?
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TEHTÄVÄT
7.5. Tehtävä: Maataidetta
Käytä luonnonmateriaaleja ja ympäristön muotoja teoksen tekemiseen.
Aiheen voi päättää ryhmälle sopivaksi tai jättää sen kokonaan määrittelemättä.
Työt valokuvataan koulussa tapahtuvaa jälkityöskentelyä varten.
Luokka prosessoi luokkatilanteessa metsässä nähtyä, koettua ja tehtyä.
Kukin ryhmä selvittää:
- Miten päädyimme juuri tällaiseen ideaan ja toteutusratkaisuun?
- Oliko muita vaihtoehtoja?
- Mitä materiaaleja käytitte ja miksi?
- Miten työskentelitte? Kuvailkaa työnjakoa.
- Missä onnistuitte?
- Mikä oli vaikeaa?
Kukin ryhmä keksii työlleen nimen.
Jokainen oppilas voi lisäksi tehdä oman työn eri tekniikalla (väriliidut, ruskea käärepaperi) oman ryhmänsä työskentelystä luonnossa.
Erityishuomiota voi kiinnittää värien etsintään, pehmennykseen vedellä ja siveltimellä ja pinnan saamiseen eläväksi. Lopuksi kootaan
koko luokan yhteinen dokumentti luonnonmateriaalitöistä ja arvioidaan koko prosessin onnistumista.

VAALI MUINAISJÄÄNNÖKSIÄ
1) Muinaisjäännös on lain nojalla rauhoitettu.
Muinaismuistolaki suojaa kiinteitä muinaisjäännöksiä: ne ovat rauhoitettuja ilman, että
niistä tehdään erillistä viranomaispäätöstä. Jos sellainen esimerkiksi maansiirtotöissä löytyy,
työt on keskeytettävä. Löydöistä ilmoitetaan Museovirastoon tai maakuntamuseon arkeologille, tarkemmat ohjeet www.nba.fi/fi/menettely.

2) Muista muinaisjäännökset metsää käsiteltäessä.

Jos hakkuu- tai metsän uudistamisalalla on muinaisjäännösrekisterin kohde, toimijan tulee
ottaa yhteyttä Museovirastoon. Oikeilla käsittelytavoilla varmistetaan, että muinaisjäännös
säilyy metsänkäsittelystä huolimatta.

3) Muinaisjäännöstä voi hoitaa.

Muinaisjäännöstä voi Museoviraston luvalla hoitaa. Lisätietoa esimerkiksi www.nba.fi/fi/
mjhhoitokohde
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2.8. Muistomerkit
Keuruulla on paljon erilaisia muistomerkkejä. Muistomerkki voi olla patsas, taideteos
tai vain yksittäinen laatta. Se voi kuitenkin olla ainoa näkyvä merkki alueen merkittävistä tapahtumista tai henkilöistä, jotka vaikuttivat paikalla. Muistomerkkejä on eri
puolilla Keuruuta. Tehtyjen muistomerkkien lisäksi Keuruulla on luonnonmuistomerkkejä – luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettuja pieniä luontokohteita.

( viereinen sivu)
Betoninen patsas Pihlajaveden ja Haapamäen puolivälissä, metsäkankaalla
pienellä hautausmaalla.
Valvontakomission toimesta asetettu muistomerkki,
siinä venäjäksi teksti: tähän on haudattu 11 neuvostoliittolaista sotilashenkilöä. Kirjoituksen yläpuolella on viisisakarainen
tähti. (VS)

( viereinen sivu)
Pohjoislahden koulun pihassa on koulun aloituksen muistolaatta kivessä.
(VS)

Haapamäen Suoja oli
maanpuolustustyön keskuspaikka Haapamäellä
toisen maailmansodan aikana. Suojan katolla olevasta tornista ilmavalvojat
tähystelivät ja kuulostelivat viholliskoneita. Ilmavalvojien arvokkaan työn
kunniaksi Suojan pihaan
on pystytetty pronssinen
Ilmavalvojat -patsas.
(Keuruun museo/Hanna
Keljo)
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Sotahistoriaan liittyviä muistomerkkejä on esimerkiksi Riitalahden kahakan muistomerkki, joka on pystytetty 1920-luvulla. Suomen sodan aikana venäläisten huoltotie kulki
Jyväskylä-Keuruu-Vaasa maantietä pitkin. 12.7.1808 tapahtuneen venäläisen kuormaston ja suomalaisten sotilaiden välisen kahakan muistoksi on pystytetty harmaa luonnonkivipaasi. Toiseen maailmansotaan liittyviä muistomerkkejä on paljon. Haapamäellä on
ilmavalvojien työn kunnaksi Suoja-talon pihaan pystytetty pronssinen Ilmavalvojat –
patsas, jonka on suunnitellut ja tehnyt paikallinen kuvanveistäjä Timo Kara vuonna
1994.
Sota- ja henkilöhistoriaan liittyviä muistomerkkejä ovat esimerkiksi Herpmanin poikien muistomerkit. Ketveleen kannaksella on Herpamanin poikain patsas, joka on pystytetty 1928. Myös Ampialassa Herpmanin poikain kuolinpaikalla on muistomerkki. Kivistä koottu muistomerkki valmistui 1929. Henkilöhistoriaan liittyviä muistomerkkejä on
hautausmailla sekä rakennuksiin kiinnitettyinä.
Luonnonmuistomerkit ovat puita, puuryhmiä, siirtolohkareita ja muita luonnonmuodostumia, joita voidaan luonnonsuojelulain perusteella rauhoittaa luonnonmuistomerkkeinä. Luonnonmuodostumia voidaan suojella muun muassa niiden kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen tai tieteellisen arvon vuoksi. Rauhoitetun luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. Rauhoittamisesta päättää se viranomainen, jonka alueella luonnonmuistomerkki sijaitsee, yksityismaalla sijaitsevan luonnonmuistomerkin rauhoittamisesta päättää kunta. Keuruulla
on suojeltu vanhoja puita ja puuryhmiä: kuusia, katajia, pihakoivuja ja pihlajia.
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luonnonmuistomerkit
muistomerkit

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Sankarivainajien muistomerkki
Vapaussodan sankarivainajien muistomerkki (Ilmari Virkkala)
Vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistomerkki
Karjalaan jääneiden muistomerkki
Riitalahden kahakan muistokivi
Veteraanilaatta, jalkaväkirykmentti 30:n muistolaatta
Viikin torni, varuskunnan ja maanpuolustuksen muistomerkki
Pioneerivarikon muistomerkki (Veikko Koskinen)
Isänmaan puolesta 1939-1944 muistolaattoja Keuruun, Asunnan,
Haapamäen, Jukojärven, Riihon, Pohjoislahden ja Liesjärven kouluilla
Pihlajaveden sankarivainajien muistomerkki
Pihlajaveden sankarivainajien patsas (Laila Niemioja)
Pihlajaveden aseman pommituksen muistolaatta
Sotaanlähdön muistolaatta
Neuvostosotilaiden hauta
Sankarivainajien laatta
Ilmavalvojat – patsas (Timo Kara)
Mannerheimin päämajan laatta
Haapamäen sankarivainajain muistopatsas (Ilmari Virkkala)
Haapamäen Karjalaan jääneiden muistomerkki (Kirsi Liimatainen)
Lauri Santun hauta
Einari Vuorelan hauta

(Rakennusvuosi, suunnittelija, käyttö)

TEHTÄVÄT
8.1. Tehtävä: Retki Keuruun muistomerkeille
1. Kuvissa on muutamia muistomerkkejä Keuruulta; yritä tunnistaa ne. Mieti, missä ne sijaitsevat, mistä ne muistuttavat. Selvitä,
kuka ne on tehnyt ja miltä ajalta ne ovat. Tutki, mistä materiaalista ne on valmistettu, mitä niiden ympäristössä on ja minkä kokoisia
ne ovat. Ota mittoja.
2. Liitä tapahtumista kertovat katkelmat muistomerkkeihin.
3. Valmista muistomerkkireitti. Kuvaa ja kirjoita esittelytekstit. Voit kirjoittaa esittelytekstit myös ulkomaisten turistien käyttöön esimerkiksi
englanniksi.

8.2. Tehtävä: Herpmanin poikain muistomerkit

Sivulla 78 - 79 on kertomus Herpmanin poikien elämästä. Kerätkää ajatuksia viestinnästä ennen ja nyt (jylkynkivet). Valmistakaa roolileikki
Herpmanin poikien (viimeisistä) vaiheista. Tutustukaa muistomerkkiin; Miksi muistomerkki on tällainen? Mitä se muistuttaa? Tutkikaa,
mitä materiaaleja siihen on käytetty ja mitatkaa muistomerkki. Pohtikaa, minkä muunlainen se voisi olla.

8.3. Tehtävä: Tutkitaan hautamuistomerkkejä

1. Tutustutaan hautamuistomerkkeihin. Millaisia erilaisia hautamuistomerkkejä löydät hautausmaalta, ympäristöstäsi? Piirrä, muovaile, kokoa.
2. Miten eri aikojen hautamuistomerkit eroavat toisistaan? Mieti, mistä voi päätellä hautamuistomerkin iän (muusta kuin siihen
kaiverretusta vuosiluvusta).
3. Löydä mieluisin hautamuistomerkki. Piirrä tai jäljennä se muuten.
4. Etsi hautausmaalta merkkihenkilöiden haudat. Oliko ne helppo löytää ja miksi?
5. Tee lista hautakivistä löytyvistä nimistä. Tee lista myös oman ryhmäsi oppilaiden nimistä. Eroavatko ne toisistaan?

8.4. Tehtävä: Suunnittele muistomerkki
Mistä nykyaikaisesta tapahtumasta, ihmisestä, ilmiöstä haluaisit tehdä muistomerkin? Mieti, millainen se olisi, mistä se olisi valmistettu
ja mihin se tulisi Keuruulla sijoittaa. Tee suunnitelma. Voisiko muistomerkki olla jotain muuta kuin perinteiset muistomerkit?

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Eero Tuomaalan hauta
Aksel Warenin hauta
Juho Riihimäen hautamuistomerkki
Murtomäen sukuhauta
Toivo Mäkisen hautamuistomerkki (Eemil Halonen)
Herpmanin poikien muistokivi (Ilmari Sarkkila)
Herpmanin poikien muistomerkki (Ilmari Sarkkila ja Isak Julin)
Martin Wegeliuksen muistolaatta
Heikki Jartin muistolaatta
Matti Raivion muistolaatta
Heikki Nurmion muistolaatta
Kalle Ritokankaan muistolaatta
Kirkkoveneonnettomuuden muistomerkki
Vanhan siunauskappelin muistokivi (Eino Lehtinen)
Manniskylän asutuksen muistomerkki
Pohjoislahden kyläkoulun muistokivi
Keuruun ensimmäisen kunnanlääkärin muistolaatta

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Keuruun ensimmäisen kunnansairaalan muistolaatat
Koulurannan vanhan koulun laatta
Pihlajaveden nälkään kuolleiden muistomerkki
Osuuspankkien Keskuspankki Oy:n muistolaatta
Mäki-Kukkamon tilalla sijaitseva n. 200 vuotta vanha pihakoivu
Ylä-Hirvimäen tilalla sijaitseva kolmen mukuramännyn ryhmä
Viitalan tilalla sijaitsevat kaarnapintainen kuusi ja lähdealue
Lihjamon tilalla sijaitseva käärmekuusi
Valkeeniemen tilalla sijaitseva vanha mänty (Piesalan mänty)
Kelojärven tilalla sijaitseva vanha kuusi (Tempakan kuusi)
Ostamon tilalla sijaitseva mänty (Pettupetäjä)
Lapin tilalla sijaitsevat 2 pihlajaa (Lapin Pihlajat)
Mäkelän tilalla sijaitseva mänty (Mäkelän mänty)
Kangasmannilan tilalla sijaitseva vanha mäntyryhmä
Kangasmannilan tilalla sijaitseva siirtokivilohkare (Murronkivi)
Koivurannan tilalla sijaitseva puumainen kataja
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Herpmanin pojat
Herpmanin pojat suorittivat urotekonsa Ison Vihan (1713-1721) aikana. Heidän taisteluistaan
syntyi sankarirunon tapaisia kertomuksia, joita vanhat ihmiset kertoivat nuoremmille sukupolville esikuvaksi kunnosta ja urhoollisuudesta. Ruotsin kuningas Kaarle XII kulutti kaukaisilla
sotaretkillä suurimman osan siitä sotaväestä, jonka Suomi oli asettanut, jättäen Suomen oman
onnensa nojaan alttiiksi venäläisten hävityksille.
Keuruulla oli tähän aikaan kirkkoherrana Yrjö Herpman (Göran Härpman), jonka kolme vanhinta poikaa olivat maineikkaat Herpmanin pojat. He olivat kaikki ylioppilaita, nuoria, reippaita
miehiä ja vartaloltaan jättiläisiä. Kerrotaan että he olivat kaikki yli kolme kyynärää pitkiä ja tavattoman väkeviä. Jokainen heistä väänsi suoraksi naulan painoisen hevosenkengän. Jo nuorina he
osoittivat olevansa pelottomia ja kävelivät huvikseen niin pitkillä puujaloilla, että ylettyivät kirkon
räystäälle istumaan.
Milloin Herpmanin pojat aloittivat sotaretkensä, ja kuinka laajalle he niitä tekivät, on hyvin
vähän varmoja tietoja; kansantaruissa ei ole tapana tarkemmin määritellä tapausten aikaa ja paikkaa. Kerrotaan vain, että niin pian kuin venäläisten hävityksistä alkoi kuulua huhuja, he kokosivat
ympärilleen pienen joukon urhoollista väkeä. Heidän sodankäyntinsä oli ns. sissisotaa; he ryöstivät venäläisiä kuormastoja, hätyyttivät yksityisiä pienempiä joukkoja ja ottivat kiinni sanansaattajia. Toista vuotta he onnistuivat pitämään Keuruun seudut vapaina hävityksistä ja saavuttivat
pelätyn maineen.
Keuruun pitäjä oli maastoltaan sopiva sissisodan käymiseen. Se on täynnä järviä ja korkeita
mäkiä, ja suuria läpipääsemättömiä korpia. Kunnollisia teitä ei ollut paljon missään. Kulkeminen
oli vaikeaa niille, jotka eivät seutuja tunteneet. Tärkeimmät suojeltavat kohteet olivat kirkko ja pitäjän
tiheimmin asutut seudut. Se kävikin melko helposti, sillä kirkko oli puolustukseen hyvin sopivassa paikassa. Eräänä yönä Herpmanin pojat kaivoivat kirkonniemen luoteispuolisen kapean kannaksen poikki. Vihollisten kulku estyi ja kirkkoniemi pelastui sillä kertaa. Syntyi kuuluisa “Herpmanin poikien hauta”, joka oli noin viisi kyynärää syvä, hyvin leveä ja ulottui vesirajaan saakka.
Tämä paikka varustettiin vihollisia vastaan jonkinlaiseksi linnoitukseksi.
Venäläiset koettivat vimmoissaan saada Herpmanin poikia käsiinsä. Poikien päistä luvattiin
palkintokin, 50 ruplaa, mutta surmaaminen ei ottanut onnistuakseen. Myös kirkkoherra Herpman
joutui venäläisten epäluulon kohteeksi. Hänen täytyi sen vuoksi paeta pois kotoaan ja etsiä itselleen turvapaikkaa yksinäisistä taloista siellä täällä pitäjässä.
Joulun aikaan vuonna 1715 kirkkoherra tuli pakoretkellään Ampialan taloon. Mukanaan hänellä oli hänen kolme tytärtään. Myös hänen poikansa luopuivat hetkeksi levottomasta elämästään
viettääkseen rauhassa joulujuhlaa yhdessä sukulaistensa kanssa. Vihollisia oli kuitenkin pidettävä silmällä joulunakin. Ampialan korkealla harjulla oli vartija, joka tähysti joka puolelle ja antoi
merkin, jos vaara uhkasi. Tähän tarkoitukseen käytettiin erästä Ampialan mäen etelärinteellä olevaa kiveä, jota sanotaan jylkkykiveksi. Se on laaja, 6 kyynärää pitkä ja kolmikulmainen, jonka toisesta päästä on lohjennut 2 ½ kyynärää pitkä ja toista korttelia paksu kappale. Tämän lohjenneen kappaleen alle asetettiin pyöreä kivi navaksi, ja kun sitten mies astui sen toiselle reunalle ja rupesi sitä
heiluttamaan, syntyi tavaton kumina. Kumina oli niin kova, että se sopivalla ilmalla kuului
Kuivasmäkeen Petäjävedelle, jonne on matkaa runsas peninkulma.
Tämä joulujuhla koitui kirkkoherran perheelle ja heidän liittolaisilleen turmioksi. Venäläiset
olivat Herpmanin poikia kauan turhaan tavoiteltuaan saaneet käsiinsä erään noitamiehen nimeltään Kuuliais-Tapani. Mies opasti heidät pelättyjen vihollistensa olinpaikalle. Aikaisin aamulla
joulukuun 29. päivänä syöksi jylkyttäjäksi jäänyt mies kiivaasti kartanolle huutaen: “ sissit ovat
täällä!” Hän oli huomannut viholliset vasta lähellä taloa, ja silloin oli jo liian myöhäistä. Venäläiset
ympäröivät tuvan ja hyökkäsivät sisään. Herättyään sieppasivat Herpmanin pojat aseikseen halkoja ja mitä vain käsiinsä saivat, ja taistelivat urheasti hyökkääjiä vastaan. Mutta ylivoimaa ei heidänkään jättiläisvoimansa kestänyt. Yksi heistä kaatui kahakassa pyssynluodista. Nuorin veljeksistä joutui tuvan porstuassa niin ahtaalle, ettei voinut enää käsiään käyttää, ja hyökkääjät saivat
hänet vangiksi. Vanhin veljeksistä näki kuinka toisille kävi, kiipesi laipioille ja sitä kautta katolle.
Venäläisiä oli maassa joka puolella tupaa ja lukemattomia kuulia vinkui katolle kiivenneen ympärillä, mutta yksikään ei osunut. Siitä arvasi Kuuliais-Tapani, että poika oli noiduttu. Hän painoi
hopeaisen napin pyssyynsä, tähtäsi ja laukaisi, ja silloin vasta sankari heitti henkensä. Kirkkoherra ja muut saunassa olijat antautuivat vangiksi yrittämättä vastustella.
Venäläiset tekivät tulen tuvan lattialle aikoen polttaa sen. Lukkari, joka oli piiloutunut lakkaan,
sammutti tulen heittämällä siihen multaa. Siten hänen piilopaikkansa paljastui ja hän joutui
antautumaan venäläisille. Osa venäläisistä lähti heti tämän tapauksen jälkeen, vuoden 1716 alus78

sa, paluumatkalle kuljettamaan pois vankeja ja ryöstösaalista. Vankeina heillä oli kirkkoherra
Herpman sekä hänen ainoa elossa oleva poikansa ja kaikki hänen tyttärensä. Myös hänen vävynsä
ja apulaisensa Simon Solinius, Keuruun kappalainen Johannes Roos, sekä entinen viralta pantu
kappalainen Juhana Hortelius joutuivat vangiksi, vaikka he eivät olleet Ampialassa. Vangit kuljetettiin ensin Hämeenlinnaan, jonne molemmat kappalaiset heitettiin vankeuteen. Apulaispappi Simon Solinius vietiin Pietariin, ja kirkkoherra Herpman perheineen joutui aina Siperiaan saakka.
Waren Akseli; Keuruun pitäjän historia (1890)

Ampialassa Herpmanin
poikien kuolinpaikalla olevan muistomerkin muodon
sanotaan mukailevan Ampialan talon vanhan uunin
muotoja. (Keuruun museo/
Hanna Keljo)
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2.9. Henkilöhistoriaan liittyvät rakennukset
Kulttuuriympäristöön liittyy aina fyysisten rakenteiden lisäksi myös aineetonta kulttuuriperintöä – tarinoita, tapahtumia, muistoja. Rakennuksille voi antaa lisäarvoa niihin
liittyvä henkilöhistoria. Keuruulla on useita maakunnallisesti arvokkaita rakennuskohteita, joihin liittyy tunnettuja henkilöitä. Paikkoihin liittyy muistoja ja tarinoita. Kuuluisuuksien lisäksi muistot ja tarinat voivat liittyä omaan elämään tai edeltäviin sukupolviin – omiin juuriin.
Kotiseudulleni
Tuolta siintää silmihini
järven ihanainen sini,
Keurusselkä kimmeltää.
Tuolla niemi, tuolla saari,
tuolla pilvi, sateenkaari
maan ja taivaan yhdistää.
Soudan, soudan venhettäni,
ilta sammuu vierelläni,
tummuu tuttu metsämaa.
Kuunko kirkas kiekko lienee
vaiko valon joutsen vienee
kaipuutani vuorten taa.
Sumuisilla hallasoilla,
peltoin niittyin ulapoilla
viihtyy sama rakkaus.
Einari Vuorela
(Keski-Suomen museo)
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Onni tyyni syttyy meihin,
silmät peittyy kyyneleihin,
mielet täyttää lumous.
Tätä maata rakastamme
Täällä työtä aherramme
kuokat, aurat ahkeroi.
Salojemme sinen syvyys
on kuin ihmisrinnan hyvyys,
jossa kaunis laulu soi.
Kotiseudun tienoot armaat,
laaksot, vuoret, korvet harmaat
riemun rintahan tuo.
Täällä asuu Keuruun kansa
hiljaisissa taloissansa,
tulevaisuuttansa luo.
Einari Vuorela
(Villan kauppias 1992)

1.
2.
3.
4.
5.

Vuorelan kirjailijakoti
Huhkola
Olavi Paavolaisen entinen kesähuvila
Liukon (entinen Serlachiuksen) metsästysmaja
Santun talo
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Esimerkkejä henkilöhistoriaan liittyvistä rakennuksista Keuruulla
1. Vuorelan kirjailijakoti
Vuorela on runoilija Einari Vuorelan lapsuudenkoti Keuruun Jukojärvellä, jonka maisemia hän
on kuvaillut useissa teoksissaan. Vuorela on ollut alun perin torppa, jonka perustivat Einari Vuorelan vanhemmat 1880-luvulla. Nykyiset tilan rakennukset on rakennettu Einarin veljen, Viljo
Vuorelan toimesta vanhojen rakennusten tuhouduttua tulipalossa 1930-luvulla. Pihapiirissä
sijaitsevat asuinrakennus, aitta, navetta, vaja, sauna, riihi ja kaivo. Einari Vuorela ja hänen vaimonsa Laura Soinne-Vuorela viettivät vuodesta 1939 alkaen kesiään Vuorelassa. Paikalla on erityistä henkilöhistoriallista ja paikallista rakennushistoriallista arvoa. Vuorelan pihaniittyä on
hoidettu perinnemaisemana. Maakunnallisesti arvokas.
2. Huhkola
Huhkolan tila sijaitsee Huhkojärven luonnonkauniilla paikalla, entisen erämaajärven rannalla.
Huhkolan pihapiirissä ovat vanha päärakennus 1830-luvulta, uusi 1960-luvulla rakennettu
asuinrakennus, 1940-50-luvun aitta, pieni mäkitupa ja talousrakennus. Tilan historiaan liittyy
taidehistoriallisesti merkittäviä henkilöitä kuten taitelijat Akseli Gallén-Kallela, Louis Sparre ja
Onni Oja. Onni Oja on syntynyt Huhkolan tilalla, kun taas Gallén-Kallela ja Sparre viettivät
Huhkolaa vastapäätä sijainneessa Ekolan torpassa useita kesiään maalaten Huhkojärven ja Keuruun maisemia sekä henkilökuvia. Paikalla on vahvaa henkilöhistoriallista merkitystä ja paikallista rakennushistoriallista ja maisemallista arvoa. Maakunnallisesti arvokas.
3. Olavi Paavolaisen entinen kesähuvila
Kirjailija Olavi Paavolainen saapui Keuruulle kirjoittamaan vuonna 1946, minkä jälkeen hän
vieraili säännöllisesti paikkakunnalla kesäisin. Paavolainen rakennutti vuonna 1949 Pekanniemeen arkkitehti Laila Niemiojan suunnitteleman huvilan. Rakennus edustaa tyypillistä 1940luvun asuinrakennusta, jossa on aumakatto, pyöreä koristeikkuna ja pylväiden kannattelema,
luonnonkivellä vuorattu katos. Tontilla sijaitsee lisäksi sauna ja pieni varastorakennus. Kesähuvilalla on vahvaa kulttuurihistoriallista merkitystä Olavi Paavolaisen kesäpaikkana sekä rakennushistoriallista arvoa 1940-luvun huvilarakentamisen esimerkkinä. Maakunnallisesti arvokas.
4. Liukon (entinen Serlachiuksen) metsästysmaja
Liukon metsästysmajan on rakennuttanut vuorineuvos Göstä Serlachius vuonna 1927. Tuolloin
järven rantaan, Häkki-Liukon tilalta vuokratulle tontille siirrettiin Jamalta hirsirakennus, jonka
ulkoasun suunnitteli mahdollisesti Hannes Autere. Pihapiiriin kuuluvat majarakennus sekä rantasauna ja aitta-liiteri, jotka on rakennettu vuonna 1935. Rannan venevaja on peräisin 1950-luvulta. Rakennukset edustavat tyyliltään 20-30-luvun klassismia, jossa on hienoisia vaikutteita kansanrakentamisesta. Majan sisäseinille on tehty eläinaiheisia maalauksia ja alkuperäinen sisustus,
johon kuuluvat muun muassa puiset kerrossängyt, kaapit ja tuvan pöytä penkkeineen on säilynyt. Maja toimi Mäntän metsästysyhdistyksen majana, jossa Serlachiukset vierailivat tiheään liikekumppaneidensa ja yhtiön johtajien kanssa. Metsästysmajalla on huomattavaa rakennushistoriallista arvoa hyvin säilyneenä, ilmeisesti Hannes Autereen suunnittelemana rakennuskokonaisuutena sekä henkilöhistoriallista merkitystä Serlachiusten käytössä olleena virkistyspaikkana.
Maakunnallisesti arvokas.
5. Santun talo
Keuruun vanhan kirkon läheisyydessä sijaitseva Santun talo toimi pitkään taiteilija Lauri Santun asuinpaikkana. Yksikerroksisessa satulakattoisessa talossa on rakennuksenkorkuinen umpikuisti ja rannan puolella iso avoveranta. Talon rakennusvuosi on luultavasti 1917. Rakennuksessa on tehty sisäremontti 1970-luvulla. Vuonna 1980 Lauri Santtu möi talon Keuruun kaupungille. Taloa on vuokrattu kesäajoiksi taiteilijoille. Paikallisesti arvokas.
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Liukon metsästysmaja.
(SS)

Olavi Paavolaisen kesähuvila (SS)

Vuorelan kirjailijakoti
(LB)
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TEHTÄVÄT
9.1. Tehtävä: Einari Vuorela – keuruulainen korpirunoilija
Einari Vuorela asui osan elämästään Vuorela-nimisellä tilalla Keuruulla. Tilalla voi vierailla sopimuksen mukaan. Tutkikaa rakennuksia
ja ympäristöä sekä tutustukaa niittyyn.
1. Ohessa on Einari Vuorelan tekstejä. Näin hän on nähnyt Keuruun maiseman aikanaan. Lue runot ja mieti, miten maisema on
muuttunut vai onko se muuttunut.
-Näkyykö Vuorelan asumismuoto hänen tuotannossaan?
-Mitä maisemaelementtejä runoissa esiintyy?
-Mitä erilaisia aistihavaintoja Vuorelan runoihin sisältyy?
2. Kirjoita oma runo tai kertomus maisemasta Keuruulla.

9.2. Tehtävä: Akseli Gallen-Kallelan retket Keuruulle
Akseli Gallen-Kallela vieraili Keuruulla useampaan otteeseen. Nämä maalaukset ovat syntyneet Keuruulla tai Keuruun vaikutteiden
pohjalta.
1. Tutki maalauksia. Mistä maisema voisi olla ja miten maisema on muuttunut?
2. Selvitä, mitä tyylisuuntaa ja aikakautta Gallen-Kallelan maalaukset edustavat.
3. Maalaa oma versiosi samasta maisemasta tai Gallen-Kallelan työstä, esimerkiksi eri tekniikalla tai eri tyylillä.

9.3. Tehtävä: Kansankuvaaja Lauri Santtu

Lauri Santtu oli keuruulainen kansankuvaaja. Hänen tuotantonsa koostuu piirroksista ja grafiikasta.
1. Löydätkö Keuruulta merkkejä hänen elämästään (Santun talo) tai hänen töitään (Keuruun museolla laaja kokoelma, joten Santun
töitä on esillä useissa julkisissa rakennuksissa)?
2. Mitä aikaa ja millaista elämää hänen teoksensa kuvaavat? Etsi yhtymäkohtia muihin saman ajan taiteilijoihin ja kansankuvaajiin.
3. Harjoittele karikatyyrien piirtämistä. Piirrä karikatyyri kaveristasi.
4. Kuvaa keuruulaista maisemaa jollakin grafiikan menetelmällä.

9.4. Tehtävä: Matti Kassila

Matti Kassila on Haapamäellä syntynyt elokuvantekijä. Eläminen rautatieympäristössä on vaikuttanut hänen tuotantoonsa. Katsokaa
elokuva Pojat. Miten Haapamäen rautatieympäristön vaikutus näkyy elokuvassa?

84

Einari Vuorela
Keuruun nimikkorunoilija Einari Vuorela on tunnettu luonnonrunoistaan. Hän syntyi Jukojärvellä 1889. Hänen kotinsa Vuorelan torppa oli rakennettu vaaran rinteelle luonnonkauniille
paikalle. Vaaran päältä saattoi selkeällä säällä nähdä kilometrien päähän. Einari Vuorelalla oli tapana istua pihalla katselemassa illan vaihtumista yöksi, metsien kaskeamisesta nousevan savun
värjätessä maiseman siniseksi. Vaikutelmiaan kotiseutunsa metsistä, poluista, järvistä ja soista hän
tallensi myöhemmin runoihinsa.
Einari Vuorelan työskenteli kansakoulun käytyään kaupassa ja opiskeli myöhemmin opettajaksi
Jyväskylän seminaarissa. Esikoisrunokokoelmansa Huilunsoittaja hän julkaisi vuonna 1919. Jo
sen aikaisissa runoissaan Vuorela kuvasi luontoa. Maisemat toimivat hänen runoissaan ennen
kaikkea mielen tilojen kuvaajina. Vuorela eli vapaana kirjailijana 1930-luvun taitteessa Helsingissä, mutta muutoin hänen elämänsä ja laaja tuotantonsa liittyvät hänen synnyinseutuunsa
Keuruuseen.
Vuonna 1939 Einari Vuorela avioitui kirjailija Laura Sointeen kanssa. Heille syntyi tytär
Varpu-Liisa. Vuorela sai filosofian kunniatohtorin arvon 1969. Einari Vuorela kuoli vuonna 1972
ja hänet haudattiin Keuruulle vanhan kirkon hautausmaalle.

Unennäkijän kylä
Tutut metsät, tutut järvet,
tutut polut kyliin vie.
Tutut pellot, tutut talot,
kaukaa siintäväisen salot.
Tutut aitat, saunatie.
Vaara näkyy, vaaran takaa,
vuoret nostaa huippujaan.
kaiku vastaa
niin kuin ennen
metsän peittoon houkutellen,
lammet vilkkuu piiloistaan.
Päivät touhussa ja työssä
rattoisasti vaihtuvat.
Tuulen henki tuutii viljaa,
tupiin kuvastuvat hiljaa
tyynet lahdenpoukamat.
Ehtoo saapuu tutuin äänin,
tytöt karjaa huhuaa.
Koski pauhaa rauhaa vailla
kuuset sammuu kaukomailla,
varjoihinsa peittyy maa.
Yössä tyynen hiljaisessa
rattaat ohi tärisee.
Rantapehkot sumuun hukkuu,
koko luojan luonto nukkuu,
haapa yksin värisee.
Valvoskelen tuvassani,
mietin, mitä menetinkään
hämylinnun kuuluu ääni,
pöytää vasten painuu pääni,
onnellista unta nään.
(Villan kauppias 1992)

( viereinen sivu )
Akseli Gallen-Kallela
Kylämaisema lampaineen
1884. (Ateneumin taidemuseo/Antellin kokoelmat
Kuvataiteen keskusarkisto/Pirje Mykkänen)
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Akseli Gallen-Kallela
Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) tunnetaan erityisesti Kalevala-aiheisista maalauksistaan.
Opiskellessaan Pariisissa hän kuvasi myös boheemielämää, mutta vähitellen aito suomalainen
luonto, korpimaisemat ja korpien kanssa alkoivat kiinnostaa häntä. Köyhän ihmisen kuvaaminen
oli Gallen-Kallelalle ja muille ajan taiteilijoille tyypillistä. He ihannoivat aitoutta ja ihmisen
luonnontilaa ajatellen, että luonnontilassa elävä ihminen oli vapaa sivistyksen turmelevasta
vaikutuksesta. Gallen-Kallela etsi määrätietoisesti suomalaisen kansan olemusta, ihmistyyppejä
sekä aitoa, alkuperäistä elämää. Suomen salomailta, Sisä-Suomesta: Keuruulta, Konginkankaalta
ja Korpilahdelta, hän löysi aidon ja alkuperäisen ihmistyypin, joka vastasi isänmaallisiin tunteisiin.
Keuruulla on erityisasema Akseli Gallen-Kallelan elämässä ja tuotannossa. Nuoruutensa kuuden opiskeluvuoden aikana hän ehti oleskella Keuruulla yhteensä 14 kuukautta. Kolmen ensimmäisen matkan aikana hän maalasi noin sata teosta.
Gallen-Kallela teki neljästä Keuruun matkastaan ensimmäisen elokuussa 1884. Hän asettui
asumaan ja työskentelemään Keuruun pappilaan ja Hoskarin majataloon. Gallen-Kallela maalasi
Keuruulla paljon ulkona, maisemia ja kansanrakennuksia. Teoksen Kylämaisema lampaineen
Gallen-Kallela maalasi oletettavasti Keuruun Manniskylässä . Maisema on näkymä sadonkorjuun
aikaan Ala-Mannilan talosta Kivi- ja Kallio-Mannilan suuntaan. Seudulle olivat leimaa antavia
tiheät riukuaidat, joilla rajattiin niityt ja pellot. Eläimet saivat käyttää kylän raittia yleisenä kulkureittinään ihmisten tavoin. Nämä raitit, “hämäläisten härkätiet”, olivat metsien ohella eläinten
vaellus- ja laidunalueita. Keskikokoisen talon aitoihin saattoi kuulua kolmesta neljään kilometriä
riukuaitaa kymmenine veräjineen. Keuruun keskustassa, kirkon kupeessa, lehmät, lampaat ja siat
kulkivat vapaasti siinä missä seurakuntalaisetkin.
Toisen ajanjakson Keuruulla Gallen-Kallela vietti joulukuusta 1886 syksyyn 1887. Hän saapui
ensiksi Keuruun kirkonkylään, josta jatkoi heti matkaansa syvemmälle erämaahan. Asunto löytyi
Jamajärven eli Huhkojärven rannalla sijainneesta Ekolan torpasta. Taiteilija sai torpassa käyttöönsä
pienen kamarin, jonka ikkunasta näkyi järvi. Ekolan torppaa asutti Gallen-Kallelan lisäksi kaksi
perhettä, joihin yhteensä kuului kahdeksan henkeä. Talon tapoihin kuului saunoa joka ilta.
Gallen-Kallela kuvaili maisemaa: “Jamajärvi, erämaajärvi, Ekolan torppa, erämaatorppa. Ei ollut
kauas katseltavaa, ei viereisiä kukkuloita näkynyt ennen kuin niille nousi. Oli torpan pellot, mitkä
kaarevasti viettivät metsälampeen, joka liekoja täynnään siinä makasi ulpukoitaan keinuttaen.
Mutta olihan siinä pikku kallioita, olihan siinä kaislarantoja ja suopursuja, olihan siinä pysty
kallioseinäkin, jonka alta sai syväongella kyrmyniska-ahvenia, mutta siellä ei kaivannut mitään
muuta, sillä pienoismaailmana se oli täydellinen kuva Suomen sisämaasta.”
Ekolan ajan pääteos on Ensi opetus. Teoksen mallina oli Ekolan Sauna-Juonas, jonka alun perin
piti maalauksessa esittää Vänrikki Stoolin hahmoa. Vanhan miehen vasemmalle puolelle taiteilija
oli alkuluonnoksissa sijoittanut Runebergin ylioppilaslakki päässä. Myöhemmin Pariisissa Gallén kuitenkin vaihtoi ylioppilaan tilalle kirjaa lukevan pienen tytön. Näin teoksen sisältö vaihtui
kansanvalistukselliseksi.
Pitkän Pariisin jakson jälkeen Gallen-Kallela pääsi vihdoin palaamaan kesäksi 1889 kovasti
ikävöimiinsä Suomen erämaihin. Hän saapui yhdessä taiteilijaystävänsä Louis Sparren kanssa
Keuruun Ekolaan kesäkuussa 1889. Asunto järjestyi samasta torpasta kuin kaksi vuotta aiemminkin. Kumpikin taiteilija sai käyttöönsä oman pienen kamarin. Kesän aikana Gallen-Kallela ja Sparre
kiertelivät järven ympäristössä maalaten ulkona, metsästellen ja kalastellen. Joskus heidän seuranaan oli Keuruun Kolhossa kesäänsä viettänyt taiteilija Eero Järnefelt.
Tämän matkan pääteoksiin luetaan öljyväriteos Saunassa. Gallen-Kallela kuvasi myös Ekolan
pihapiiriä ja lähialueen asukkaita mm. teoksessa Maisema Ekolasta. Huhkojärven luonto on pääosassa Karhunputki ja Maisema Jamajärveltä töissä. Järven maisemaa Gallen-Kallela käytti myöhemmin Kullervon kirous – maalauksen tausta-aiheena.
Gallen-Kallela ja Sparre joutuivat jättämään Ekolan aiemmin kuin alun perin oli ollut tarkoitus, sillä Sparrelta katosi Ekolassa rahaa. Tapahtuman jälkeen taiteilijat muuttivat Ekolasta Keuruun pappilaan, jossa he työskentelivät parin viikon ajan. Keuruulla Gallen-Kallela maalasi mm.
teokset Tyttö Keuruun kirkossa ja Keuruun vanha kirkko.
Lopullinen isku 1880-luvulla Keski-Suomeen suuntautuneille kuvataiteen toivioretkille oli
vuosi 1890, jolloin Päivälehti julkaisi uuden ohjelmajulistuksen. Sen mukaan suomalaisuutta oli
siirryttävä hakemaan Karjalasta. Gallen-Kallelan kohdalla 1890-luku tarkoitti siirtymistä kansankuvauksista herooisiin Kalevala-maalauksiin.
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Akseli Gallen-Kallela avioitui Mary Helena Slöörin kanssa vuonna 1890. Samana vuonna hän
lähti hää- ja maalausmatkalle Karjalaan. Sieltä hän löysi uudet suomalaisen kansan ja kansanperinteen juuret ja loi samalla karelianismiksi nimitetyn suomalaisen taidesuuntauksen. 1890luvulla perheeseen syntyivät lapset Kirsti ja Jorma.
1890-luvun kareliaanisen vaiheen jälkeen Gallen-Kallela palasi Keski-Suomeen. Pariisin
maailmannäyttelyn jälkeisenä kesänä hän lähti Ruoveden Kalelasta polkupyörällä ja jalkaisin
erämaaretkelle Keski-Suomeen. Vuoden 1918 sota romutti Akseli Gallen-Kallelan idealistisen
käsityksen Suomen kansasta. Kesän 1917 Ekolan vierailuaan taiteilija muistelee jälkikäteen seuraavasti:
“Käydessäni viimeksi Ekolassa seitsemän vuotta sitten, huomasin ikäväkseni miten kaikki siellä
oli muuttunut ja tullut toiseksi. Tuo yli kaiken maailman levinnyt aatteettomuus ja vanhan sivistyksen kunnioituksen puute oli tunkeutunut sinne sydänmaallekin ja turmellut siellä kauniin unelmani ja särkenyt rakkaat muistoni.
Aikomukseni oli nimittäin, jos olisin ollut rikas, ostaa itselleni koko (Huhko)järvi ympäristöineen torppineen ja asukkaineen päivineen, eikä siihen silloin olisi saanut kukaan koskea, eikä vieras
käsi olisi päässyt sen kauneutta turmelemaan. Mutta mitenkä on käynyt? Nyt on vuoren päällä
hakattu metsä pois, metsä järven ympärillä on raastettu autioksi ja entinen torppa sen rannalta
hävitetty ja rakennettu uudelleen ja asukkaat joko muuttaneet muualle, tai kuolleet.
Niin häviää kaikki kaunis pois maailmasta ja rakkaimmatkin muistot turmellaan. Ja se tuntuu,
ainakin minusta, kuin pala sydämestäni kiskottaisiin irti. “

GALLEN-KALLELAN KEURUUN TÖITÄ MM.
18 8 4
K ylä m a is e m a la m p a ine e n
H o sk a rin lu h t ik u ja
S is ä ku va K e u r u u n p a p p ila s t a
S um u m a is em a

öljy
öljy
öljy
öljy

kankaalle
kankaalle
kankaalle
kankaalle

20 x 32,5
33,5 x 18
26 x 21
22 x 33

Ateneum
Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a
Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a
Ateneum

öljy
öljy
öljy
öljy

kankaalle
kankaalle
kankaalle
kankaalle

115.5 x 98
29 x 25
19.5 x 25
25.5 x 32

Ateneum
Ateneum
Ateneum
Ateneum

pastelli
öljy kankaalle
öljy kankaalle
öljy kankaalle
öljy kankaalle
öljy kankaalle
öljy kankaalle
öljy kankaalle

10 1 x 55
38 x 46
22 x 26 .5
35 x 27
72 x 51
25.5 x 19.5
51 x 41
65 x 42.5

Ateneum
Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a
yksityiskokoelm a
yksityiskokoelm a
Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a
yksityiskokoelm a
Turu n taidem us eo
Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a

öljy kankaalle

60 x 4 4

Gösta Ser lachiuksen taidesäätiön kokoelm a

18 8 7
E ns i op et u s
S ilp p u ku u s ia k a rja p ih a lla
L a tu k ev ä th an g e lla
Viitt a t ie
18 8 9
Ju h a n n u ks e n a ika a n
M ais e m a E ko las t a
E kola n t o rp p a ilta - au rin g o ss a
Ilt a ka la ss a Ja m a jä rv ellä
M ais e m a Ja m ajä r ve ltä
E kola n k ar ja p ih a
K e ur u u n va n h a kirk ko
T yt tö K e u ru u n k ir ko s sa
19 17
Ru o ka le p o E ko la n ta n hu alla
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3. Kulttuuriympäristöstrategia
Kulttuuriympäristöstrategia on kulttuuriympäristöohjelman tärkein osa. Tässä osassa on
koottu tiiviisti yhteen, miten Keuruulla toimitaan kulttuuriympäristön hoidon hyväksi
lähivuosina. Toimenpiteiden määrittelyn pohjana on ollut liitteenä oleva swot-analyysi
Keuruun kulttuuriympäristöstä. Kulttuuriympäristöohjelman toimenpiteiden tekijäksi
on tässä usein määritelty kaupunki. Kulttuuriympäristön arvojen säilyttämisessä avainasemassa ovat kuitenkin asukkaat, kohteiden omistajat, kaavoitusprosessien osalliset ja
järjestötoimijat. Heidän toimintansa vaikuttaa kaikkein merkittävimmin siihen, millaisen kulttuuriympäristön me jätämme perinnöksi.

KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS, -TIEDOTUS, -TIETOISUUS
tavoite 2010
Kulttuuriympäristöohjelman
kasvatusmateriaalia
hyödynnetään kouluissa
Tietoisuus kulttuuriympäristöstä paranee

toimenpiteet
koulujen ja päiväkotien kulttuuriympäristötöistä
näyttely keväällä 2006
opetusmateriaalia käytetään kouluissa
koululaisten kotiseutukierrosta kehitetty ja kaikki
5.luokkalaiset tekevät kierroksen
kulttuuriympäristökohteita on merkitty maastoon
kulttuuriympäristöohjelman pitäminen esillä ja
tiedotus
kulttuuriympäristön esille tuominen luottamushenkilökoulutuksessa

toteuttaja
koulut, päiväkodit
Keuruun museo
koulut
Keuruun museo
koulut
kaupunki
omistajat
kaupunki/ kulttuuriympäristöryhmä
kaupunki/ympäristötoimi

aikataulu
2006
2006-2010
2010
2006
2010
2006

KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO
tavoite 2010
Kaavoitus tukee kulttuuriympäristön säilymistä

Keuruulla toimii oma
kulttuuriympäristöryhmä

Kulttuurimaisemasta
pidetään huolta

Vajaakäyttöisille rakennuksille on etsitty uutta käyttöä

toimenpiteet
Tarkastellaan Keskustassa ja Haapamäellä
yhtenäisenä säilyneiden asuinalueiden ja yksittäisten arvokkaimpien kohteiden asemakaavoitustilannetta
Kyläyleiskaavoituksella edistetään kulttuuriympäristön arvojen säilymistä
Ryhmä on asetettu, sillä on toimintasuunnitelma
ja sen kokoon kutsumisesta on sovittu
Ryhmä seuraa Keuruun kulttuuriympäristöohjelman toteutumista hallintokunnittain ja vastaa
sen päivittämisestä
Kaavoituksella ja rakentamisen ohjauksen avulla
pyritään säilyttämään arvokkaimmat peltoalueet
avoimina
Maa- ja metsätaloutta ohjataan huomioimaan
maisema-arvot
Kaupungin puistosta ja viheralueista pidetään
hyvä huoli
Tyhjillään olevia kiinteistöjä kartoitetaan aktiivisesti ja niiden vuokraukseen ohjataan

toteuttaja
kaupunki/kaavoitus

aikataulu
2010

kaupunki/kaavoitus

2010

kaupunki
/ympäristönsuojelu
kaupunki
/ympäristönsuojelu

2006

kaupunki/kaavoitus

2006-2010

kaupunki /maataloustoimi 2006-2010
kaupunki

kaupunki
hankkeet
kyläyhdistykset
ratahallintokeskus
kaupunki/
Rakentajia ohjataan vanhojen rakennusten
Rakentamisen ohjauksessa
huomioidaan kulttuuriympä- korjaamisessa ja uuden rakentamisen sopeuttami- rakennusvalvonta
sessa olemassa olevaan kulttuuriympäristöön
ristö
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2006-2010

2006-2010
2006

2006-2010

TIETO
tavoite 2010
Kulttuuriympäristötietoa on
saatavilla

Tieto rahoituksesta kulttuuriympäristön hoitoon on
saatavilla
Kulttuuriympäristötietoa
kerätään

toimenpiteet
Kulttuuriympäristötietoa viedään kunnan paikkatietojärjestelmään
Tieto tehdyistä selvityksestä ja inventoinneista on
kerätty yhteen
Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kulttuuriympäristöön liittyvään koulutukseen
Kulttuuriympäristöohjelmaan koottua rahoitustietoa hyödynnetään ja päivitetään
Keuruun museon selvitysmahdollisuudet hyödynnetään ja tehdään yhteistyötä tiedottamisessa
modernin rakennusperinnön inventointi käynnistetään

toteuttaja
kaupunki
/kaavoitus
kaupunki
/kulttuuriympäristöryhmä
kaupunki
kaupunki
/rakennusvalvonta
/maataloustoimi
Keuruun museo
kaupunki
K-S museo

aikataulu
2006
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006-2010
2006

Huttulan entistä koulua
on kunnostettu YTY-projektin voimin vuosina
2003-2005. Koulu on nykyään leirikeskuskäytössä. (LB)
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LIITTEET
LIITE 1
OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS
(Keuruun alkeisopetuksen opetussuunnitelma 9.04.2003)

1.
L
U
O
K
K
A

oppiaineet
ympäristö- ja
luonnontieto

kuvataide
ympäristö- ja
luonnontieto

2.
L
U
O
K
K
A

kuvataide

tavoitteet
- Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa
ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
ihmisiä.
- Saada elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja
rakennetusta ympäristöstä
- Tutustua käsitteisiin, ilmiöihin ja tapahtumiin ja oppii luokittelemaan niitä
Kuvataiteessa ohjataan lasta katsomisen ja
näkemisen taitoihin kuvien, taiteen ja ympäristön avulla.
- Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa
ja rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
ihmisiä.
Oppilas:
- Hankkii tietoja luonnosta ja rakennetusta
ympäristöstä eri tavoin
- Pohtii hyvän ympäristön merkitystä ja
opettelee toimimaan siinä vastuullisesti
Kuvataiteessa ohjataan lasta katsomisen ja
näkemisen taitoihin kuvien, taiteen ja ympäristön avulla.

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Tutustuminen koti- ja kouluympäristöön
- Ruoan alkuperään ja tuottamiseen tutustuminen

- Luontoon ja rakennettuun ympäristöön tutustuminen
- Lähellä oleviin keuruulaisiin elinympäristöihin
tutustuminen (metsä, pelto ja järvi)
- Ruoan tuottamiseen tutustuminen lähiseudulla
- Luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman
ympäristön tunnistaminen
- Tutustuminen erilaisiin maisemiin lähistöllä
(järvet, joet, mäet)
- Luontoon ja rakennettuun ympäristöön tutustuminen
- Museo- ja näyttelyvierailut ja keuruulaisen
taiteilijan työhön tutustuminen mahdollisuuksien
mukaan

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
3. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004)
oppiaineet
ympäristö- ja
luonnontieto
3.
L
U
O
K
K
A
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kuvataide

tavoitteet
Oppia
- hankkimaan tietoa luonnosta ja ympäristöstä
havainnoimalla ja tutkimalla
- tekemään havaintoja eri aisteja ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä
käyttäen sekä kuvailemaan ja luokittelemaan
havaintojaan.
- käyttämään kartastoa
- esittämään eri tavoin ympäristöön ja sen
ilmiöihin liittyvää tietoa
Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen ja
tutkiminen
- karttaan tutustuminen
- kotiseutuun ja omaan maakuntaan tutustuminen:
niiden luonnonolot ja maisemat sekä rakennettu
ympäristö ja ihmisen toiminta
- vastuu ympäristöstä: Oppilasta ohjataan havainnoimaan ympäristössä
tapahtuvia muutoksia, selvittämään niiden syitä ja
seurauksia
- oppia huolehtimaan ympäristönsä viihtyisyydestä
ja toimivuudesta
- lähiympäristön luonto ja rakennukset

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
4. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004 ja koulukohtaisesta esimerkkinä Keuruun ala-asteen opetussuunnitelma 28.7.2004)

4.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
Kulttuurikasva- - Oppia tuntemaan ja ymmärtämään luontoa ja
rakennettua ympäristöä, itseään ja muita
tus
ihmisiä.
- Saada elämyksiä ja kokemuksia luonnosta ja
rakennetusta ympäristöstä
- Tutustua käsitteisiin, ilmiöihin ja tapahtumiin
ja oppii luokittelemaan niitä
kuvataide
Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn
Oppia
ympäristö- ja
- Tuntemaan luontoa ja rakennettua ympärisluonnontieto
töä, havaitsemaan omassa elinympäristössään
tapahtuvia muutoksia
- Luokittelemaan ja vertailemaan sekä kuvailemaan havaintojaan
- Lukemaan ja laatimaan yksinkertaisia karttoja sekä käyttämään kartastoa
- Osoittaa kiinnostusta ja vastuullisuutta
luontoa ja rakennettua ympäristöä kohtaan ja
osaa arvioida ympäristön kauneutta, monimuotoisuutta ja viihtyisyyttä

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy

ympäristökasva- - Oppia arvostamaan luontoa ja elämää
tus
- Ymmärtää ihmisen riippuvuuden luonnosta
- Omaksua vastuullisen asenteen toimia ympäristöystävällisesti.

- ekologinen elämäntapa
- kulutuksen säännöstely
- kierrätys
- uusiutumattomien luonnonvarojen säästäminen
- jokamiehen oikeuden ja velvollisuudet
- ajankohtaisten ympäristöasioiden pohtiminen

- Tutustuminen koti- ja kouluympäristöön
- Ruoan alkuperään ja tuottamiseen tutustuminen

-Suomalainen arkkitehtuuri ja muotoilu (esim.
Keuruun vanha kirkko)
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OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
5. ja 6. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004

5.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
biologia
- Toimimaan ympäristöystävällisesti, huolehtimaantiede
maan lähiympäristöstään ja suojelemaan
luontoa
- Osaa antaa esimerkkejä siitä, miten lähiluontoa ja asuinympäristöä voidaan vaalia ja
suojella
kuvataide
- Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää
todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn,
- Opitaan katsomisen ja näkemisen taitoa, ja
siten herkistetään lapsen havaintokykyä.
- kannustetaan oman ympäristön viihtyisyydestä huolehtimiseen
historia
- Oppia tunnistamaan muutoksia oman
perheen tai kotiseudun historiassa ja kuvailemaan muutoksia, joiden on katsottu vaikuttaneen oleellisesti ihmisten elämään
käsityöt

kulttuurikasvatus
ympäristökasvatus
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- Perehtyä suomalaiseen ja soveltuvin osin
myös muiden kansojen muotoilu-, käsityö- ja
teknologiakulttuuriin
- Perehtyä perinteiseen ja nykyaikaiseen
teknologiaan liittyviin tietoihin ja taitoihin
kuten 4. luokalla
kuten 4. luokalla

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Lähialueiden keskeisen eliölajiston tunnistaminen
ja ohjattu kasvien kerääminen
- Elintarvikkeiden alkuperä ja tuottaminen sekä
puutarhan antimet
- eliöiden elinympäristöjen kuten metsan ja suon
tutkiminen, ravintoketjut sekä metsien hyötykäyttö
-Maiseman piirtäminen
-Suomen esihistoriallinen taide
-Suomen esihistorialliset esineet ja asumukset
- Suomen taide esihistoriasta keskiaikaan
-Pienoismallien rakentaminen
- muistelujen, kirjoitusten, esineiden, kuvien ja
rakennetun ympäristön merkityksien tulkitseminen
- kivikauden ihmisten elinolot ja niissä tapahtuneet
muutokset pronssin ja raudan keksimisen seurauksena
- rakennettu ympäristö ja erilaiset tuotteet sekä
niiden sisältämä symbolinen merkitys eli viesti

kuten 4. luokalla
kuten 4. luokalla

OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
7- 9. LUOKKA
(Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 10.05.2004)

7.
9.
L
U
O
K
K
A

oppimiskokonai- tavoitteet
suus
Biologia
- ohjataan kiinnittämään huomiota ihmisen ja
muun luonnon välisiin vuorovaikutussuhteisiin
- korostetaan ihmisen vastuuta luonnon
monimuotoisuuden suojelussa
- oppilaiden ympäristötietoisuus kehittyy ja
halu vaalia elinympäristöjä ja elämän eri
muotoja kasvaa.
- ohjataan havainnoimaan ympäristössä
tapahtuvia muutoksia, selvittämään niiden
syitä ja seurauksia
- opitaan tunnistamaan kotiseudun ympäristömuutoksia, pohtimaan niiden vaikutuksia ja
esittämään ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
Maantieto
- kehittää oppilaan kykyä tarkastella luonnonympäristöä, rakennettua ympäristöä ja
sosiaalista ympäristöä sekä ihmisen ja ympäristön välistä vuorovaikutusta paikallistasolta
globaalille tasolle saakka
- tukea oppilaiden kasvua aktiivisiksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneiksi kansalaisiksi.
Oppia
- ymmärtämään joidenkin maanpintaa muokkaavien tekijöiden vaikutuksia maisemassa
- ymmärtämään luonnon ja ihmisen toiminnan
vuorovaikutuksia sekä tietämään syitä, jotka
ohjaavat ihmisen toimintojen sijoittumista
- tuntemaan ja arvostamaan Suomen luonnonympäristöä ja rakennettua ympäristöä
- tietämään, miten Suomessa jokainen kansalainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä
suunnitteluun ja kehittymiseen
Historia
- kasvaa vastuulliseksi toimijaksi, joka osaa
käsitellä oman ajan ja menneisyyden ilmiöitä
kriittisesti
- ohjataan ymmärtämään kotiseudun kulttuuri
osana maamme historiallista kehitysprosessia
Suomen ja kotiseudun historian tuntemus
kehittää oppilaan identiteettiä

Kuvataide

opetussisällöt, joihin kulttuuriympäristö liittyy
- Oman ympäristökäyttäytymisen pohtiminen
- Kotiseudun keskeisten metsän kasvi- sieni- ja
eläinlajien tunnistaminen ja
luokitteleminen sekä ohjattu kasvien kerääminen
- Maa- ja metsätalouden ammatteihin ja alan
ympäristö- ja muihin vaikutuksiin tutustuminen (v)

- Euroopan karttakuvan, luonnonolojen,maiseman
ja ihmisen toiminnan peruspiirteet sekä niiden
vuorovaikutus Euroopan eri alueilla
- Suomen karttakuva ja maisema
- luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus
Suomen eri alueilla sekä rakennettu ympäristö ja
perinnemaisemat
- vaikuttamismahdollisuudet oman ympäristön
suunnittelussa ja kehittymisessä
- Oman lähiympäristön tai kotikunnan tutkiminen:
luonnonympäristö, rakennettu ympäristö ja sosiaalinen ympäristö
- Ympäristö- ja kehityskysymykset paikallisesti ja
maailmanlaajuisesti sekä niiden ratkaisumahdollisuudet

- Elämää 1800-luvun Suomessa ja Euroopassa
- Teollistuminen ja sen vaikutukset ihmisten elämään
- Murrosten aika Suomessa ja Keuruulla.
- Museokäyntejä mahdollisuuksien mukaan
- Elinkeinorakenteen muutos ja sen vaikutukset
ihmisten elämään
- Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen

- Taiteen avulla jäsennetään ympäröivää
todellisuutta, kannustetaan luovaan ja persoonalliseen ongelmanratkaisukykyyn,
- Opitaan katsomisen ja näkemisen taitoa, ja
siten herkistetään lapsen havaintokykyä.

-Keskeiset piirteet taiteen historiassa ja nykytaiteessa ajankohtaisin teemoin
-Keskeiset piirteet rakennus- ja muotoilutaiteessa
ajankohtaisin teemoin
-Ympäristö- ja tilataide
-Ympäristöestetiikka ja –etiikka: oman elinympä- kannustetaan oman ympäristön viihtyisyydesristön tarkastelu, arvottaminen ja siihen vaikuttatä huolehtimiseen
minen
- Keuruun rakennusperinteeseen tutustuminen (V)
- Keuruulaiseen puurakentamisen perinteeseen
tutustuminen (v)
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OPETUSSUUNNITELMA JA KULTTUURIYMPÄRISTÖ:
LUKIO
(Keuruun kaupungin lukion opetussuunnitelma)

oppimiskokonaisuus
Biologia

Maantieto

L Historia
U
K
I
O

Kuvataide
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tavoitteet ja opetussisältöjä
Oppilas
- tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin
- kehittää ympäristönlukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia
kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti
- tuntee paikallisia ekosysteemeitä ja niiden erityispiirteitä
- hahmottaa ympäristöongelmien paikallisia vaikutuksia ja ymmärtää mitkä ongelmat
koskettavat omaa elinympäristöä
- ohjautuu vaikuttamaan aktiivisesti ympäristöasioissa
- tutustuu paikalliseen luontoon ja sen erityispiirteisiin
- tuntee paikallisia ekosysteemejä ja niiden erityispiirteitä
- oppii tunnistamaan ja keräämään yleisimpiä luonnonkasveja
- hahmottaa erilaisten kasvien elinympäristöjä
Oppilas
-osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa,
niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
- kyky arvioida luonnonvarojen vaikutusta ihmistoimintoihin, ja ihmistoimintojen vaikutusta
ympäristöön ja luonnonvaroihin paranee
- hahmottaa elinympäristön laatuun ja ihmisten vuorovaikutukseen liittyviä ympäristökysymyksiä
- tuntee kestävän kehityksen mallit ja mahdollisuudet, sekä pyrkii toiminnassaan ottamaan
vastuuta ympäröivän maailman kehityksestä
- Oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu
- aluetutkimus-kurssi
Oppilas
- näkee nykyhetken historiallisen kehityksen tuloksena ja tulevaisuuden lähtökohtana,
kykenee suhteuttamaan oman aikansa ja itsensä historian jatkumoon ja näin rakentamaan
historiatietoisuuttaan
- ymmärtää kulttuurin erilaisia ilmenemismuotoja ja niiden erilaisuutta
- osaa analysoida kulttuuri-ilmiöitä aikakautensa ilmentäjinä
- oppii yhdistämään historialliset kehityslinjat oman kotiseutunsa historiaan ja näkee kehityksen myös yksittäisen ihmisen kannalta
- oppii arvostamaan suomalaista kulttuuriperintöä
- ihminen, ympäristö ja kulttuuri- kurssi (esihistoria, maanviljely, teollistuminen)
- taidehistoria-kurssi
Oppilas
- oppii tunnistamaan, ymmärtämään ja arvottamaan kuvataidetta ja muuta visuaalista
kulttuuria omassa elämässään ja yhteiskunnassa
- tuntee arkkitehtuurin, muotoilun ja esinekulttuurin historiaa
- tiedostaa oman toimintansa vaikutukset luontoon, kulttuurimaisemaan, rakennettuun
ympäristöön ja niitä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon
- oppii muotoilun ja arkkitehtuurin perusteita, ilmaisutapoja, materiaalituntemusta, estetiikkaa ja suunnitteluprosesseja
- oppii ympäristön suunnittelussa ja muotoilussa tekemään havaintoja eri näkökulmista, kuten esteettiseltä ja eettiseltä sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän kehityksen kannalta
- arkkitehtuurin ja muotoilun peruskäsitteet: mittakaava, liike, tila, suhdejärjestelmät,
rakenne, väri, muoto ja materiaali
- maisema, rakennus, esine ja taideteos materiaalisena, henkisenä, esteettisenä ja oman
aikansa kulttuurihistoriallisena viestinä
- arkkitehtuuri ja muotoilu kulttuurisesti kestävän kehityksen ja talouselämän näkökulmasta
oppii tarkastelemaan ympäristöä ja sen viestejä
- ympäristö, paikka ja tila -kurssi

LIITE 2

Avustuksia ja tukia kulttuuriympäristön hoitoon
Avustukset ympäristökasvatushankkeille
Ympäristöministeriö myöntää avustuksia järjestöille, kouluille, kunnille ja yksityisille
kulttuuriympäristön vaalimista edistäviin valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
www.ymparisto.fi

Tuki perinnebiotooppien hoitoon, maiseman kehittämiseen ja hoitoon sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseen
Tuen perinnebiotooppien hoitoon myöntää alueellinen TE-keskus.
Maatalouden ympäristötuen erityistuki on tarkoitettu maanviljelijälle perinnebiotoopin, arvokkaan viljelysmaiseman tai luonnon monimuotoisuutta ilmentävän kohteen
vaalimiseen ja hoitoon. Kohteisiin, jotka eivät voi saada erityistukea, voi alueellinen
ympäristökeskus myöntää tukea. Maatalousmaiseman hoitoon ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen voi myös saada maatalouden erityistukea.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.te-keskus.fi

Perinneympäristön vaalimisavustus
TE-keskukset myöntävät avustuksia perinneympäristön vaalimiseen. Tuki on tarkoitettu
maanviljelijälle esimerkiksi tuuli- ja koskimyllyjen, aittojen ja muiden perinteisten
varastorakennusten sekä maisemallisesti arvokkaiden latojen, aitojen ja venevajojen
korjaamiseen.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.te-keskus.fi

Avustus kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen
Kunta voi myöntää korjausavustusta muun muassa kuntoarvion ja korjaussuunnitelman laatimiseen vähintään kolmen asunnon rakennuksille.
Lisätietoja saa oman kunnan viranomaisilta.
www.ara.fi
www.ymparisto.fi/asuminen

Avustus rakennusperinnön hoitoon
Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustuksia rakennusperinnön hoitoon kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ulkopuolisiin, säilyttäviin kunnostuksiin.
Avustuksia rakennusperinnön hoitoon voidaan myöntää yksityisille omistajille, rakennusperinnön hoitoa edistäville yhteisöille sekä kunnille ja kuntayhtymille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon,
suojeluun ja niiden säilyttämisen edellyttämiin selvityksiin. Kunnille ja kuntayhtymille voidaan myöntää avustusta myös kulttuurihistoriallisen arvokkaan kohteen hankkimiseksi.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta.
www.ymparisto.fi

Entistämisavustus
Museovirasto myöntää entistämisavustuksia rakennussuojelulailla suojeltujen sekä
autiokirkkojen tai niihin verrattavien muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen, konservointiin tai historiallisen asun palauttamiseen.
Hakuaika on vuosittain lokakuussa.
Lisätietoja saa Museovirastosta.
www.nba.fi
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Kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten peruskorjaamislaina
Kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen kunnostamiseen voi hakea korkotukilainaa TE-keskuksesta. Korjauksen tavoitteena on säilyttää rakennukseen liittyvät arvot ja rakennuksen alkuperäinen henki. Tukea voivat hakea
maatilayrittäjät. Hakemuksia voidaan jättää jatkuvasti.
Lisätietoa saa Keski-Suomen TE-keskuksesta.
www.mmm.fi
www.te-keskus.fi

Avustus seurantalojen korjaamiseen
Suomen Kotiseutuliitolta voi hakea seurantaloavustusta. Sitä voi saada vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen korjaamiseen sekä siihen liittyvään selvitys- ja tarkastustyöhön. Rahoituksessa kiinnitetään huomiota sekä rakennuksen kulttuurihistorialliseen arvoon että kokoontumistilojen tarpeellisuuteen kansalaistoiminnan
kannalta. Hakuaika on vuosittain syyskuussa.
Lisätietoja Suomen Kotiseutuliitosta.
www.suomenkotiseutuliitto.fi/

Verohelpotukset ja -vähennykset kotitalouksien korjaustöissä
Kotitalousvähennyksenä voi vähentää yrittäjältä ostetun korjaus- ja remonttityön määrästä 60 prosenttia, kuitenkin enintään 1150 euroa / vuosi / henkilö.
Yksityisen työnantajan / kotitalouden ei tarvitse tehdä ennakonpidätystä rakennusten
korjaamiseen palkattujen työntekijöiden palkasta, jos samalle palkansaajalle maksettu
palkka vuosittain jää alle 1500 euroa.
Lisätietoja saa valtakunnallisesta palvelupuhelimesta 020 466 011.
www.vero.fi/

Työllistämistuki
Työvoimatoimisto myöntää tukea yksityisille työnantajille työvoiman palkkaamiseen.
Lisätietoja saa oman alueen työvoimatoimistosta.
Sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämästä Työsuhdepalvelupuhelimesta 0200 66122
saa tietoa muun muassa työlainsäädännöstä, työsuhteen aloittamisesta ja lopettamisesta,
vakuutuksista, sotuista ja verotusasioista.
www.mol.fi
www.te-keskus.fi

Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Ympäristöministeriön harkinnavaraisia valtionavustuksia voi saada muun muassa valtakunnalliseen ympäristöjärjestötoimintaan, saaristoalueiden jätehuoltoon, aluearkkitehtitoimintaan sekä asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden tekemään valistus- ja
neuvontatyöhön. Haku julistetaan syyskuussa ja hakuaika päättyy lokakuun loppuun
mennessä. Keski-Suomen ympäristökeskus myöntää avustuksia muun muassa yleiskaavoitukseen.
Lisätietoa saa Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä.
www.ymparisto.fi

EU:n rakennerahastojen tuet
Rakennerahastoista voi saada tavoiteohjelmien mukaisiin hankkeisiin osarahoitusta.
Rahoituksen saaminen edellyttää lisäksi kansallista rahoitusta ja hakijan omarahoitusosuutta. Uusi ohjelmakausi alkaa vuoden 2007 alusta. Tämän julkaisun painamiseen
mennessä ei ollut vielä varmistunut millaiset EU-rakennerahastojen rahoitusmahdollisuudet Keuruulla tulevat olemaan.
Lisätietoa saa Keski-Suomen liitosta.
www.eurahoituskeskisuomi.fi
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Maaseudun paikallisten toimintaryhmien rahoitus
Maaseudulla toimintaympäristön kehittämiseen voi saada rahoitusta paikallisten toimintaryhmien kautta. Jokaisella toimintaryhmällä on oma seudullinen ohjelmansa,
jonka painopisteisiin ja logiikkaan hankkeen tulee sovittua. Toimintaryhmä päättää
hankkeiden rahoituksesta. Sen päätösten lainmukaisuutta valvoo TE-keskuksen maaseutuosasto. Haku on jatkuvaa. Myös paikallisten toimintaryhmien ohjelmakausi päättyy 2006. Keuruu kuuluu Vesuri ry:n toiminta-alueeseen.
Lisätietoja saa TE-keskuksesta ja Vesuri ry:stä.
www.keskisuomenmaaseutu.info

Säätiöt ja rahastot
Säätiöt ja rahastot voivat myöntää rahaa esimerkiksi perinteen keruuseen, kylätapahtumille tai arvokkaan kohteen hoitoon. Yleensä apurahat myönnetään yksittäiselle ihmiselle tai työryhmälle ja niiden hakuajoista kuulutetaan lehdissä. Esimerkiksi KeskiSuomen rahasto tukee oman maakunnan alueella tehtävää kulttuurityötä ja tieteellistä
tutkimusta jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa. Etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat ja maakunnassa tapahtuva tieteellinen ja taiteellinen työ. Päätökset
apurahojen jaosta tekee Keski-Suomen rahaston 12-jäseninen hoitokunta.
Lisätietoja Keski-Suomen rahastosta ja Säätiöpalvelun apurahojen hakuaikaluettelosta.
www.skr.fi/ks

Suloinen maitolaituri Lankkualla Keuruu-Ähtäri –tien
varressa. (VS)
97

LIITE 3
SWOT –ANALYYSI KEURUUN KULTTUURIYMPÄRISTÖSTÄ
Vahvuudet
- Kulttuuriympäristön kerroksellisuus, vanhan säilyminen
esim. Keuruun keskusta
- Yleinen innostus ja asenteiden muutos; kulttuuriympäristöjen arvostus noussut
- Hoito lisääntynyt ja monipuolistunut
- Hallintokulttuurin ja lainsäädännön muutos: myös yksittäinen kansalainen voi vaikuttaa, yhteistyö lisääntynyt ja useille näkökulmille on tilaa
- Elinkeinohistoria näkyy maisemassa
- Vanhat rakennukset koetaan kauniiksi
- Yksittäiset hyvin hoidetut kohteet, huippukohteet esim.
vanha kirkko
- Ympäristöön liittyvät tarinat ja kiintymys
- Ympäristön moni-ilmeisyys Keski-Suomessa: monentyyppistä
rakentamista ja taustana moni-ilmeinen luonto ja vesistöt
- Hyvä kulttuuriympäristön inventointitilanne
Mahdollisuudet
- Välittämisen kulttuuri: yhteistyö, ihmiset ja talot, elävä
kylätoiminta
- Yhteistyön ja kansalaistoiminnan lisääntyminen
- EU: tuet, hankkeet
- Hyvä suunnittelu
- Ympäristökasvatus: lasten ja nuorten innostus ja osaaminen
- Juurien etsiminen trendinä
- Osaamisen lisääntyminen; perinnetietous, korjausmenetelmät
- Tiedon keräämisen ja jakamisen mahdollisuuksien parantuminen tekniikan kehittymisen myötä (esim. internet)
- Kulttuuriympäristön imagoarvon ymmärtäminen
- Muiden esimerkki ja tuki (esim. naapurikunnat, muut maat)
- Kertomusten kautta välittyvät asiat: vanhat ja nuoret
keskustelevat
- Kulttuuriympäristön kohteiden esiintuominen ja konkreettinen osoittaminen (esim. merkityt torpan paikat)
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Heikkoudet
- Raha ratkaisee –tehokkuusajattelu
- Paljon on jo menetetty: purettu, korjattu väärin…
- Vanhat rakennukset monesti vajaakäytössä, mikä monesti
johtaa hoidon laiminlyöntiin
- Karjatalouden muutokset
- Yhteisöllisyyden puute
- Uusi rakentaminen ei välttämättä sovi ympäristöön
- Ei keskustelua ympäristön muutoksista – välinpitämättömyys, ei tietoa vaikuttamisen keinoista
- Ymmärryksen puute, ajattelemattomuus
- Resurssien puute, tukia ei osata hyödyntää
- Laajemmat aluekokonaisuudet löytämättä – arvokohteet
monesti yksittäisiä
- Kokonaisvaltaisen suunnittelun puute
- Kunnossapito ja hoito monen kohteen osalta puutteellista
- Oman tutun ympäristön arvoja ei aina nähdä
Uhkat
- Nopeat muutokset – ei ehditä tajuta, mitä tapahtuu
- Uudet tarpeet
- Raha ratkaisee –asenne porskuttaa edelleen
- EU: suurmaatalous
- Maaseudun autioituminen
- Pusikoituminen jatkuu
- Arvojen tuhoutuminen hoidon puuttuessa
- Metsätalous (kaukomaisemat, perinnemaisemat)
- Elinkeinorakenteen muutos: maatalouden taantuma
- Suunnitelmallisuuden puute, Lyhytjänteisyys
- Kovat arvot jyrää, uuden vaatimus
- Tarinoiden ja kotiseutuhengen katoaminen, perinteen monikansallistuminen, identiteetin häviäminen
- Täydennysrakentaminen voidaan tehdä maisema tuhoten tai
säilyttäen – lisäväki tuo elinvoimaa, mutta miten käy maiseman
- Ei resursseja kulttuuriympäristöstä huolehtimiseen
- Kulkeeko tieto oikein? Puhutaanko samaa kieltä? Asiantuntijoiden ja kansalaisten kohtaamisen puutteet
- Muu tietotulva
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