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Alapitkän rantaosayleiskaavan rakennusinventointi
1

Johdanto

Tämä päivitys- ja täydennysinventointi on tehty Alapitkän rantaosayleiskaavaa varten. Työssä on tarkistettu
kaava-alueelle sijoittuvat Lapinlahden rakennuskulttuurin inventoinnin 1993 kohteet sekä tarkasteltu kaavaalueen muuta rakennuskantaa inventoimalla muutamia uusia kohteita. Vuoden 1993 inventointi ei ole ollut
kattava kylien ja haja-asutusalueiden osalta. Inventoinnissa on painotettu 1900-luvun alun ja sitä vanhempaa
rakennuskantaa. II maailmansodan jälkeisestä rakennuskannasta mukana on ollut otoksia 1940-1950-luvun
rakennuksista. Täydennysinventoinnissa onkin painotettu jälleenrakennuskauden rakennuskantaa.
Työn tilaajana on Lapinlahden kunta, ja työtä on ohjannut kaupungilta maanmittausinsinööri Päivi Silsten.
Päivitys- ja täydennysinventoinnin on tehnyt arkkitehti SAFA YKS-548 Minttu Kervinen apunaan YTM Heli Lievonen. Kervinen on valinnut inventointikohteet sekä laatinut kohdekuvaukset, kohteiden arvotuksen ja suositukset kohteiden huomioimisesta kaavaratkaisussa. Lievonen on tehnyt inventoinnin maastokäynnit.

Kuva 1. Tarkastelualueen rajaus violetilla. Aiemmin inventoidut ja nyt tarkistetut kohteet on esitetty punaisella. Sinisellä
on esitetty maastossa tarkistetut uudet kohteet. Isommilla sinisillä ympyröillä merkityt kohteet inventoitiin tarkemmin.
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Työmenetelmät

Työssä selvitettiin tarkastelualueen rakentumisen historiaa sekä rakennettuun ympäristöön vaikuttanutta
kulttuurihistoriaa lyhyesti. Samalla tarkasteltiin rakennetun ympäristön erityispiirteitä kaava-alueella. Inventoidut kohteet on valittu lähtötietojen ja maastokäynnin perusteella. Vanhojen karttojen ja rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen perusteella ensin valittiin maastossa tarkistettavat kohteet, jotka käytiin valokuvaamassa. YTM Heli Lievonen teki maastokäynnin kaava-alueelle 25.3.2020. Lapinlahden kunta tiedotti osallisia
inventoinnista etukäteen. Maastossa tarkistettiin 5 aiemmin inventoitua kohdetta sekä 15 muuta kohdetta.
Kaikkien pitäjänkarttaan merkittyjen talojen pihapiirit pyrittiin tarkistamaan, samoin kuin pihapiirit, joissa oli
rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan ennen vuotta 1950 valmistuneita rakennuksia. Lisäksi rakennus- ja
huoneistorekisterin, maastokarttojen ja ilmakuvien perusteella pyrittiin löytämään tarkistettavaksi pihapiirit,
joissa on useampia jälleenrakennuskauden rakennuksia.
Arkkitehti Minttu Kervinen valitsi asiantuntemuksensa perusteella maastossa tarkistetuista kohteista ne,
jotka inventoitiin tarkemmin. Tarkempaan inventointiin valikoitui 6 kohdetta. Kohteiden valinnassa painotettiin hyvin säilynyttä vanhaa rakennuskantaa 1900-luvun alkupuolelta sekä jälleenrakennuskauden rakennuksia. Jälleenrakennuskauden rakennuksista mukaan pyrittiin ottamaan eri tyyppisiä kohteita, kuten tyyppipiirustusten perusteella toteutettuja asuinrakennuksia talousrakennuksineen sekä vaatimattomampia asuinrakennuksia.
Inventoitujen kohteiden osalta selvityksessä kuvataan lyhyesti niiden historiaa, ominaispiirteitä, arkkitehtuuria ja arvoja. Inventointi tehtiin yleiskaavatasolla, eikä rakennusten sisätiloja tarkasteltu. Kohteiden kuntoa
on tarkasteltu ulkoapäin kiinnittämällä huomiota rakennuksen ryhtiin, vesikaton toimivuuteen ja ulkovuorauksen vaurioihin. Arviot ovat suuntaa antavia.
Inventointityö on alkanut analyysivaiheella, jolloin on tehty tausta- ja maastotutkimukset, kuvailtu kaavaalueen rakennuskannan kehittymistä ja inventointikohteita sekä valmisteltu inventointikohteiden arvottamista. Tämän jälkeen on pohdittu kohteisiin liittyviä arvoja ja laadittu suositukset kohteiden huomioimisesta
kaavaratkaisussa. Inventointityöstä on laadittu kirjallinen raportti.
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Käytetyt lähteet

Aiemmat inventoinnit
-

Lapinlahti: Rakennuskulttuurin inventointi, osa I, 1993.

-

Kiuruveden kulttuuriympäristö ja sen hoito, Hanna Oijala ja Mirja Nuutinen, Kiuruveden kaupunki,
Tekninen palvelukeskus, 2002.

Painetut lähteet
-

Alapitkä – seutu korvaamaton: alapitkän seudun kyläkirja, 2009. Toim. Leena Ahtiainen, Paavo Kokotti, Ilona Kuikka, Niilo Kuikka. Alapitkän kyläyhdistys r.y. Jyväskylä: Kopijyvä oy.

Kartat
-

Hällströmin kartasto 1798-1799 Kuopion lääni, http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Suomen suuriruhtinasmaan kartta, 1875, I.J. Inberg. http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Kuopion läänin kartta 1952-1956, toim. G. Thilén. http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Kartta Suomen rautateistä 1911-vuoden lopulla. http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Suomen yleiskartan lehti D4, 1872 ja 1893, http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Pitäjänkartasto, Lapinlahti 3332 07, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-arkisto (kokoelma),
http://digi.narc.fi/

-

Peruskartat vuosilta 1973 ja 1991, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Muut
-

https://www.asutusmuseo.fi/
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Rakennetun ympäristön muotoutuminen ja ominaispiirteet

Pohjois-Savoon alkoi syntyä vakituista asutusta, kun Etelä-Savon erä- ja kaukokaskimaille muutettiin pysyvästi asumaan. Liikkuminen tapahtui pitkälti vesireittejä pitkin ja kaskiakin raivattiin mieluiten järvien rannoille. 1500-luvulla Kustaa Vaasan hallintoaikana kruunu alkoi luovuttaa kaskimaita talonpojille pysyviksi
omistuksiksi. Yhden tai useamman talon muodostamat jakokunnat eli kylät olivat määrittelemättömiä ItäSuomessa isojaon toimeenpanemiseen saakka. Isojakoasetus saatiin vuonna 1775 ja Alapitkällä se pantiin
toimeen vuosina 1795-1848. Tarkoituksena oli tiluspalstojen vähentäminen ja järjestäminen yhtenäisemmiksi kokonaisuuksiksi. Ennen kuin maat voitiin jakaa taloittain, oli selvitettävä kylien ja jakokuntien rajat.
kun talojen maat oli rajattu, ne pystyivät hallinnoimaan ja hoitamaan niitä tehokkaammin ja tilojen jakamisesta ja lohkomisesta tuli helpompaa, samoin torppien perustamisesta. Savossa tämä tarkoitti mm. vähittäistä luopumista kaskeamisesta ja pysyvien peltojen raivaamista.
Alapitkällä asutus keskittyi Ala-Pitkä -järven viljaville rannoille. Kylän kehitykseen on vaikuttanut myös kylän
ohitse kulkeva Kuopio-Iisalmi tie sekä siitä Alapitkän kohdalla ristennyt Maaningantie. Kuopio-Iisalmi tien linjaus seurasi nykyistä Alapitkäntietä ja Maaningantie ristesi koulun kohdalta nykyistä Postitietä pitkin. 1800luvulla Alapitkän talot sijoittuivat omien peltojensa keskelle hajanaisesti Ala-Pitkä -järven ja sen lounaispuolisen harjun välille. Taloille johti harjun yli useampi Kuopio-Iisalmitieltä haarautuva kulkutie. Lisäksi järven
itärannalla ja Puronkosken rannalla oli jokunen talo. Talojen yhteydessä oli jonkin verran ns. muonamiehen
tupia ja muuta pienasutusta.
Hällströmin kartastoon 1700-luvun lopulta on merkitty Kuopio-Iisalmi tie ja Alapitkään järven länsirannalle 3
taloa ja itärannalle 1 talo. 1850-luvulla tehtyyn Kuopion läänin karttaan on merkitty 8 taloa järven länsirannalle ja itärannalle 2 taloa. Suomen yleiskarttaan vuodelta 1872 on myös merkitty 8 taloa länsirannalle ja 2
taloa itärannalle, tosin hieman eri paikkaan on 1850-luvun lääninkarttaan.
1800-luvun puolivälissä koottiin lääneittäin myös Pitäjänkartasto. Kustannusten säästämiseksi kartoituksessa
käytettiin pohjana isojaon maanmittausten yhteydessä toimitettuja geometrisiä karttoja. Puutteellisen ja
vanhentuneen karttamateriaalin takia jälkikäteen tehtiin useita täydennysmittauksia. Karttoja ei painettu ja
ne olivat vain virkamiesten käytössä. Maanmittaushallitus ylläpiti kartastoa ja teki karttoihin korjauksia aina,
kun tietoja olosuhteiden muutoksista virastoon saatiin. Pitäjän kartassa on merkitty Ala-Pitkä -järven länsirannalle 8 taloa ja itärannalle kaksi taloa sekä Puronkosken rannalle 1 talo. Kartassa näkyy sekä Kuopio-Iisalmi
maantie että Maaningalle johtava tie. Myös taloille johtavat kulkutiet ovat erotettavissa.
Tarkastelualueella on säilynyt jonkin verran 1800-luvun rakennuskantaa. Hovin ja Räsälän asuinrakennukset
ovat 1800-luvulta, mutta kummankin rakennuksen ulkoasu on muuttunut alkuperäisestä. Tyypillisesti 1800luvun vauraan talon asuinrakennus Savossa oli paritupapohjainen tai tuvan useampia kama Hovin pihapiirissä
on edustava kokonaisuus 1800-luvun talousrakennuksia aitoista kivinavettaan. 1800-luvulla sekä asuinrakennukset että talousrakennukset rakennettiin pääasiassa hirrestä. Vauraimmissa taloissa saattoi olla kivinavetta.
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Kuva 2. Vasemmalla: Hovin 1800-luvun kivinavetan poikkipääty on muurattu tiilestä. Navetan ikkuna-aukkoja on suurennettu rakentamisen jälkeen. Oikealla: Hovin ruoka-aitta on rakenteiltaan tyypillinen 1800-luvun hirsiaitta. Sen päädyssä on luonnonkivistä muurattu kellari.

Kuva 3. Ote 1800-luvun puolivälissä kootusta pitäjänkartastosta. Kartasto on koottu aiempien mittausten yhteydessä
tehdyistä kartoista ja kartastoa on myös päivitetty 1900-luvulle asti, mikä näkyy kartaston ulkoasustakin. Kartta esittää
asutuksen ja peltojen sijoittumista Alapitkällä pääosin 1800-luvun alkupuoliskolla. Savon radan linjaus on merkitty karttaan 1900-luvun alussa, mutta sen synnyttämä asutus ei näy kartasta. Kuvalähde: http://digi.narc.fi
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Rautatien rakentamista Savoon alettiin suunnitella 1870-luvulla. Rata valmistui vuonna 1888 Mikkelin ja Kuopion välille ja sitä jatkettiin 1900-luvun alussa Iisalmeen. Liikenne Iisalmeen alkoi 1902. Alapitkällä on rautatieasema, joka on nykyisin vain tavaraliikenteen käytössä. Henkilöliikenne on lopetettu vuonna 1984. Junaradan rakentaminen ja henkilöliikenteen aloittaminen näkyivät paikkakunnilla, joita rata sivusi. Alapitkällä
alkoi kehittyä mäkitupa-asutusta jo 1800-luvun lopussa maantien varteen harjun juurelle. Radan valmistuttua
vaatimaton asutus levisi edelleen radan ja harjun väliselle alueelle. Rautatieasemista tuli nopeasti vilkkaita
keskuksia postitoimistojen toimiessa niiden yhteydessä sekä päivittäisten meijerikuljetusten takia. Asemien
läheisyyteen keskittyi tämän takia muitakin palveluita kuten kauppoja ja seurantaloja. Harjun ja rannan väliin
sijoittuvien kantatilojen ympäristö ei niinkään muuttunut tarkastelualueella.

Kuva 4. Oheiseen karttaan on kuvattu Suomen rautatiet vuonna 1911. Kuopio-Iisalmi -rata valmistui vuonna 1902 ja
Kajaanin asti rata saatiin vuonna 1904. Kuvalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/
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Isojaon saattaminen loppuun helpotti tilojen halkomista, lohkomista ja torppien perustamista. Tiloja lohkottiin ja entiset torpat itsenäistyivät kuitenkin vasta Suomen itsenäistyttyä säädetyn torpparilain (135/1918) ja
Lex Kallion myötä 1920-luvun vaihteessa. Lakien myötä perustettiin myös uusia asutustiloja. Tarkastelualueella esimerkiksi Martikkala on lohkottu omaksi tilakseen vuonna 1919. Se saattaa olla varhaisempi torppa,
joka on vain itsenäistynyt vuonna 1919. Tarkastelualueella on myös Suomen itsenäistymisen jälkeen perustettuja asutustiloja. Esimerkiksi Rantapelto on tällainen tila, joka on perustettu valtion ostamalle maalle
vuonna 1919. Asutustilojen perustaminen jatkui 1930-luvulle asti, ja tarkastelualueella esimerkiksi Herttala
on vuonna 1934 lohkottu asutustila.
Itsenäistyneiden torppien ja asutustilojen nykypäivään säilynyt rakennuskanta heijastelee usein tilan historiaa. Etenkin vauraiden torppien rakennuskantaa uusittiin torpan itsenäistyttyä ja rakennuksista saatettiin
tehdä komeitakin. Asutustiloilla rakennukset heijastelevat tilan kokoa ja vaurautta. Isommille tiloille saatettiin heti rakentaa rakennukset, jotka eivät eroa paljoakaan kantatilojen rakennuksista. Pienemmillä tiloilla
rakennukset ovat selvästi vaatimattomampia. Rakennusmateriaalina käytettiin edelleen hirttä.

Kuva 5. Vasemmalla: 1700-luvun kantatilan Leppäharjun asuinrakennus on vuodelta 1913. Hahmoltaan se muistuttaa
paljon Hovin 1800-luvun päärakennusta. Oikealla: 1919 perustetun asutustilan Rantapellon asuinrakennus on melko
suuri. Se on säilynyt yksikerroksisena, jollaisia kantatilojenkin asuinrakennukset ovat olleet alkujaan 1800-luvulla. Rantapellon pinta-ala oli lähes 50 ha.

Kuva 6. Vasemmalla: 1934 perustetun asutustilan Herttalan päärakennus on ollut tuvan huoneen käsittävä mökki, jota
on laajennettu huoneella vasta 1900-luvun lopulla. Oikealla: Herttalan pihapiriin talousrakennukset ovat myös vaatimattomia. Navetta on ollut selvästi pienempi kuin kantatiloilla. Herttalan pinta-ala on ollut 20 ha.
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Toisen maailmansodan jälkeen myös Alapitkälle asutettiin Karjalasta lähteneitä evakoita sekä entisiä rintamamiehiä perheineen. Tarkastelualueella asutustilat sijoittuivat hajanaisesti muun asutuksen lomaan. Tarkastelualueella asutustilat olivat asuntoviljelystiloja, joiden pinta-ala mahdollisti maatalouteen pohjautuvan
elämisen toisen maailmansodan jälkeisissä oloissa tai pienempiä asuntoviljelystiloja.
Tyypillisesti toisen maailmansodan jälkeisten asutustilojen rakennukset toteutettiin tyyppipiirustusten mukaan tilanteessa, jossa rakennusmateriaaleista oli pulaa. Pienemmillä asuntoviljelystiloilla rakennukset olivat usein vaatimattomampia ja asuinrakennuksena saattoi olla tuvan ja huoneen käsittävä mökki. Tarkastelualueella Alarannan
rakennuskanta muodostaa edustavan esimerkin jälleenrakennuskauden viljelystilan rakennuskannasta. Rakennusmateriaalina käytettiin edelleen hirttä, mutta myös rankorakenteet yleistyivät.
Pulakauden helpottaessa myös vanhempien tilojen rakennuskantaa saatettiin uudistaa korvaamalla esimerkiksi vanha asuinrakennus jälleenrakennuskauden tyyppitalolla tai hirsinavetta sementtitiilinavetalla. Tarkastelualueella on muutamia tiloja, joiden asuinrakennus on uudistettu vasta 1960-luvulla. 1960-luvun asuintalot ovat yksikerroksisia, matalia ja pitkänomaisia rakennuksia, joissa on peseytymistiloja varten oma, muuta
rakennusmassaa kapeampi siipensä. Martikkalan asuinrakennus on tyypillinen 1960-luvun asuinrakennus.
1960-luvulla tapahtunut yhteiskunnallinen murros maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskunnaksi näkyi
myös Alapitkällä muuttoliikkeenä maaseudulta kaupunkeihin ja teollisuuspaikkakunnille. Tyypillisesti pienimmät tilat ja vaatimattomimmat talot autioituivat isompien tilojen pysyessä elinkelpoisina. Autoistumisen
myötä 1970-luvulta alkaen etenkin rakennustoiminta vilkastui Alapitkälläkin. Etenkin harjulle sijoittuva kylä
täydentyi uusien omakotitalojen myötä. Järven rannoille rakennettiin myös muutamia vapaa-ajan asuntoja.

Kuva 7. Alarannan toisen maailmansodan jälkeisellä asutustilalla on säilynyt jälleenrakennuskaudelle tyypillisen viljelystilan rakennuskanta alkuperäisessä tai sitä vastaavassa asussaan. Asuintalon huoneet ryhmittyvät yhden savupiipun
ympärille ja rakennusmassa on noppamainen. Ratkaisu oli rakennusmateriaalien menekin kannalta tehokas.

Kuva 8. Rönkälän 1940-luvun lopulla valmistunut asuintalo on tyyppitaloja pienempi sisältäen vain tuvan ja huoneen.
Hahmoltaan ja tilaratkaisultaan talo muistuttaa varhaisempien mäkitupien ja muiden mökkien ulkoasua ja huonejakoa.
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Inventointikohteet

5.1 Uusi-Lehtola, 402-401-6-4, -

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

kunto

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus
1944
tyyppipiirros
1½
betoni
hirsi
satula
profiilipelti, musta

vaja
vaja
navetta

1950
1
betoni
ranko?
satula
maalaamaton aalto- ja profiilipelti
vaakavuoraus, yläkerrassa pystypeiterimavuoraus
pystypeiterimavuoraus
punainen, valkoinen listoi- punainen, valkoinen listoitus
tus
2000-luvun taitteessa tehty
ns. elintasosiipi sisäänkäynnin yhteydessä ja parveke
katoksineen päädyssä
hyvä, rakennusta on kun- kohtalainen, ulkovuoraus
nostettu vuoden 1993 in- on paikoin erittäin huoventoinnin jälkeen
nossa kunnossa, katto on
kuitenkin ryhdissä
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1950
1
ranko?
satula
profiilipelti, vihreä
pystylaudoitus
maalaamaton

kohtalainen, rakennus on
hieman painunut
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Kuva 9. Vasemmalla kuva asuinrakennuksesta vuoden 1993 inventoinnissa ja oikealla asuinrakennus nykyasussaan.

Kuva 10. Tilan entinen navetta on vaatimaton puurakenteinen rakennus.

Uusi-Lehtola on perustettu siirtolaistilaksi II maailmansodan jälkeen. Tilalla on ollut alkujaan kokoa n. 3,5 ha,
nyt pihapiiri ja tilan entinen pelto ovat eri kiinteistöillä. Asuinrakennus on rakennus- ja huoneistorekisterin
mukaan vuodelta 1944 ja talousrakennukset vuodelta 1950. Vuoden 1993 inventointia tehtäessä talo on ollut
alkuperäisessä tai sitä vastaavassa kunnossa. Tämän jälkeen taloa on kunnostettu voimakkaasti. Vesikate on
vaihdettu, samoin ikkunat ja ovet on uusittu. Julkisivut on vähintään maalattu. Ulkoasua on muuttanut entisen kuistin paikalle rakennettu ns. elintasosiipi.
Asuinrakennusta vastapäätä on liiteri, joka on alkujaan ollut navetta. Lisäksi pihapiirissä on lato. Entisen navetan vieressä on halkoliiteri ja huussi 1940-50 -lukujen taitteesta sekä osin hirsirakenteinen, osin rankorakenteinen lapekattoinen rakennus, joka on saattanut olla sauna tai varastorakennus. Pihassa on myös huonokuntoinen maakellari.
Pihan luoteisreunalla kasvaa lehtipuustoa ja koillis- ja kaakkoisreunoilla pihan erottaa peltoaukeasta koivurivistöt. Lisäksi pihalla kasvaa muutamia kookkaita kuusia ja lehtikuusia.
Pihapiiri sijoittuu harjun ja Ala-Pitkä -järven väliin samalle peltovyöhykkeelle kuin vanhemmat kantatilat.
Pitäjänkartassa Uusi-Lehtolan paikalle on merkitty talo nro 1 Hovin kanssa samalle tilalle Hovin ollessa talo
nro 2. Pitäjänkartassa Uusi-Lehtolan paikalla olevaa taloa ympäröi rantavyöhykkeelle sijoittuva peltoaukea,
joka yhdistyy eteläpuolisen talon eli nykyisen Räsälän peltoaukeaan.
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Arvot ja suositukset
Uusi-Lehtolalla on paikallista asutushistoriallista merkitystä vanhana asuinpaikkana ja toisen maailmansodan
jälkeisenä asutustilana. Kohteen rakennushistoriallinen merkitys jää vähäiseksi asuinrakennuksen voimakkaasti muuttuneen ulkoasun takia. Talousrakennukset ovat rakennusajalleen tavanomaisia. Kohde sijaitsee
maisemassa vyöhykkeellä, jolle kylän kantatilat ovat sijoittuneet. Kohde näkyy pitkälle peltoaukean yli ja on
osa Ala-Pitkä -järven viljelysmaisemaa, mutta kohteen rakennuksilla ei ole varsinaista maisemallista arvoa.
Vaikka kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen rakennushistoriallinen ja maisemallinen
arvo jäävät vähäisiksi, eikä kohdetta ole tarpeen huomioida kaavassa suojelumerkinnällä.
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5.2 Herttala, 402-410-3-22, sr

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus

navetta ja sauna
varasto ja sauna
navetta, sauna, heinälato

aitta
varasto
aitta

1936
1 + ullakko
betoni
rankorakenne
satula
profiilipelti, tumma ruskea

1930-luku?
1
betoni, nurkkakivet
hirsi ja ranko?
satula
maalaamaton profiilipelti

1930-luku?
1
nurkkakivet

limilaudoitus

pystypeiterima

väritys
(seinät, listat)

valkoinen,
listoitus

erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

jyrkkäkattoinen umpikuisti,
jonka sivulta sisäänkäynti,
ullakon päätyikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä kuusiruutuisilta ikkunoilta
hyvä

pystypeiterima, sauna ja takasiipi osin hirsipinnalla
punainen, valkoinen listoitus, takasiipi on maalaamaton
kulmittain navettaan nähden siinä kiinni on sauna,
navetan takana on kulmittain siihen nähden hirsipintainen lato
kohtalainen, ulkovuoraus
on paikoin huonokuntoinen, rakennus on kuitenkin
ryhdissä

kunto
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satula
maalaamaton profiilipelti

punainen, valkoinen listoitus,
rakennuksen luoteispäädyssä on kolme aittahuonetta rivissa, kaakkoispäädyssä on ikkunallinen
huone ja ovi päädyssä
melko hyvä
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Kuva 11. Vasemmalla kuva asuinrakennuksesta vuoden 1993 inventoinnissa ja oikealla asuinrakennus nykyasussaan.

Kuva 12. Vasemmalla asuinrakennuksen päätyikkunat. Ullakon kuusiruutuinen pystyikkuna saattaa olla alkuperäinen.
Asuinhuoneiden ikkunat on uusittu 1980-luvulla. Oikealla ylhäällä entisessä navetassa lähes kiinni oleva sauna. Alakuvassa aitta.
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Herttalan asuinrakennus on vuodelta 1937. Se on alkujaan ollut pieni keittiön ja kamarin käsittävä mökki.
Taloon rakennettiin vuoden 1981 peruskorjauksen yhteydessä toinen kamari länsipäätyyn. Rakennus on tuolloin lämpöeristetty, viemäröity, ulkovuorauksia uusittu ja ikkunat vaihdettu uusiin. Rakennuksen vesikate on
uusittu vuoden 1993 inventoinnin jälkeen.
Pihassa on asuinrakennuksen kaakkoispuolella entinen navetta. Navettaa on laajennettu 1950-luvulla ja rakennuksessa oli navetan lisäksi talli. Pihanpuolella navettaa on siihen nähden kulmittain sauna ja takana heinälato. Sauna on alkujaan ollut erillinen rakennus, lato on luultavasti liittynyt alkujaankin navettaan. Kulmittain navettaan nähden Järvenpääntien varressa on riviaitta, joka vuoden 1993 inventoinnin perusteella on
myös 1930-luvulta. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan kaikki talousrakennukset ovat vuodelta 1950.
Vuoden 1993 inventoinnissa mainittua liiteriä ei ole enää pihalla.
Pihapiiri sijoittuu peltoaukean reunalle Saarismäen suuntaan vievän Järvenpääntien varteen. Pihan reunalla
Järvenpääntien varressa kasvaa havupuita ja pihatien kummallakin puolen sembramänty. Piha aukeaa avonaisena koillispuoliselle peltoaukealle.
Herttalan kohdalle tai läheisyyteen ei ole merkitty pitäjänkartassa asutusta, peltoja tai edes polkua.
Arvot ja suositukset
Herttalalla on paikallista asutushistoriallista merkitystä rakennuskannan ilmentäessä edelleen hyvin 1930luvun vaatimattomampaa maatilarakentamista. Kohteen rakennuskannalla on myös paikallista rakennushistoriallista merkitystä tyypillisinä 1930-luvun vaatimattomina rakennuksina, joissa näkyy myös käytön historia
laajennusosineen. Asuinrakennuksen alkuperäinen hahmo on vielä hahmotettavissa, vaikka rakennusta onkin laajennettu huoneella. Kohteen sijoittuessa peltoaukean reunalle sen merkitys avoimessa maisemassa
jää vähäiseksi. Sen sijaan kohde on tärkeä osa tarkastelualueen kerroksellista rakennuskantaa ilmentäessään
1930-luvun rakentamista.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.3 Hovi, 402-401-8-4, sr

Kuva 13. Yllä vasemmalla kuva asuinrakennuksesta ja aitasta vuoden 1993 inventoinnissa ja oikealla kuva aitasta vuoden 1993 inventoinnissa. Alakuvissa samat rakennukset nykyasussaan.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 2474031-0
Kotipaikka Helsinki

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Raportti

16 (41)

1.4.2020

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö

rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko

kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus

väritys
(seinät, listat)

erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

kunto

asuinrakennus
asuinrakennus

työtupa
navetta
autotalli ja
varasto
asuinrakennus vilja-aitta
ja ruoka-aitta ja - työtupa,
navetta
vaateaitat
kellari
muonamie(käytetty myös
hen asunto
nukkuma-aittoina),
1860-luku
1800-luku
1800-luku
1800-luku
1800-luku
1½
2
1 ½ + kellari
1
1+ylinen
betoni
nurkkakivet
kivi, betoni
hirsi
hirsi,
kote- hirsi ja luonnonluonnonkivi
loidut nurkat
kivi
muuraus,
tiili, rankorakenne
satula fronto- satula
satula
satula
satula
neilla
musta katto- musta katto- musta
katto- profiilipelti,
tumma prohuopa
huopa
huopa
harmaa
fiilipelti
vaakavuoraus
vuoraamaton
vuoraamaton
lomalaudoivuoraamatus
ton, lomalaudoitus
keltainen, val- punainen, val- punainen, val- punainen,
luonnonkivi,
koinen listoi- koinen listoi- koinen listoitus
valkoinen lis- punainen,
tus
tus
toitus
valkoinen listoitus
pihan puolella luhdin
val- aitta on si- asuinrakenpihan puokaksi
umpi- koiseksi maa- vuovellinen ja nus on muu- lelta on ajokuistia, ikkunat latussa lauta- oven yllä on tettu autotal- liuska navepääasiassa kol- kaiteessa on ylemmän huo- liksi ja varas- tan yliselle,
meen osaan ja- pyöreät reikä- neen
lastaus- toksi
ovissa tiimaettuja vaakaik- koristeet, koil- luukku, kellariin
lasikuviot
kunoita, järven lispäädyssä on on sisäänkäynti
puolella fron- vellikello, vi- rakennuksen
tonin alla on noruutukuvioi- päädystä
parveke
set ovet ovat vinoruutukuvioikeltaiset
set ovet ovat
keltaiset
hyvä
hyvä
hyvä, vesikate hyvä
hyvä
on alkanut sammaloitua
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aitta

ruoka-aitta
aitta ja kellari
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Kuva 14. Hovin vanha asuinrakennus.

Kuva 15. Vasemmalla aitan luhtikäytävän kaide ja aittahuoneen keltaiseksi maalattu ovi. Oikealla ruoka-aitta ja -kellari.

Kuva 16. Hovin entinen navetta.

Hovin päärakennus on 1860-luvulta, mutta se on muuttunut ulkonäöltään ja huonejaoltaan. Rakennukseen
on asennettu 1965 keskuslämmitys ja rakennettu sauna- ja pesutilat. Ulkoasua on muuttanut muutokset ulkovuorauksessa. Talo on ollut mineriittivuorattu 1960-luvulta vuoteen 1988, jolloin se vaakavuorattiin. Kuistit
on uusittu samaan aikaan. Ikkunoita on uusittu jo mineriittivuorauksen yhteydessä. Ilmettä rakennukselle
antaa frontonit pitkien julkisivujen keskellä.
Johannes Linnakoski on asunut Hovin tilalla vuonna 1907, jolloin hän viimeisteli näytelmänsä ”Pakolaiset”. Tarina
on jatkoa kertomukselle ”Taistelu Heikkilän talosta” ja sen tapahtumat sijoittuvat Hovin tilalle ja Alapitkän kylälle.
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Alapitkän osuuspankki on toiminut Hovin päätalossa. Pankki aloitti toimintansa Miettilässä vuonna 1909 ja
se siirtyi Hoviin, kun Pekka Miettinen siirtyi kotitilaltaan Hoviin isännäksi. Hän osallistui aktiivisesti myös moniin luottamustehtäviin ja oli kunnanvaltuuston jäsen yli 30 vuotta.
Hovin pihapiirissä on kaksikerroksinen, hirsirakenteinen luhtiaitta 1800-luvulta päärakennukselle vievän tien varrella. Päärakennuksen vieressä on ruoka-aittana toiminut kellarillinen aitta. Sen vieressä on entinen työtupa 1800luvulta. Alkujaan se on ollut muonamiehen asunto ja välistä talossa on ollut kolmetkin asukkaat. Vuonna 1972
rakennukseen on kunnostettu asunto karjakolle. Työtuvan takana on maakellari. Tilan navetta sijaitsee työtupaa
vastapäätä. Se on komea 1800-luvun kivinavetta. Navetan lisäksi rakennuksessa on ollut talli ja sikala. Navetassa
on ollut parret 50 lehmälle ja 1930-luvulla siihen asennettiin kiskot lannan kuljetusta varten. Karjanhoito on lopetettu tilalla vuonna 1983, jonka jälkeen navetta on toiminut konevarastona. Navetta on katettu 1990-luvulla profiilitiilellä. Samalla 1960-luvun AIV-torni purettiin. Navetan luoteispäädyssä on uudempi osa. Pihapiirin itäkulmassa
on lisäksi vuonna 2013 valmistunut uusi asuinrakennus ja autotalli. Asuinrakennus on keltaiseksi maalattua lamellihirttä ja sopii sekä sijoittelunsa että ulkoasunsa puolesta tilan vanhaan rakennuskantaan.
Puistomainen pihapiiri on hyvin hoidettu ja pääasiassa nurmikolla. Navetan edustalla on hiekkapintainen
alue. Pihassa kasvaa kookasta puustoa, mm. vanhoja kuusia ja lehtikuusia. Pihaa ympäröivä kuusiaita on istutettu vuoden 1900 tietämillä.
Hovin tila sijaitsee Alapitkän kylän pohjoispuolella. Talon suuri peltoaukea jatkuu pihapiiristä kylän reunalle
asti. Pihapiiriin johtaa kuusikuja Kuopiontieltä. Kujan varrella on taloon kuuluva lato ja viljankuivuri. Viljelysaukea päättyy pihapiirin luoteispuolella. Talon kohdalla rannassa on kapea rantavyöhyke, jolla kasvaa jonkin verran puita estämättä kuitenkaan järvinäköalaa. Rannassa on talon rantasauna.
Hovi on merkitty kutakuinkin nykyiselle paikalleen pitäjänkarttaan talona nro 2 talon maiden jatkuessa Jouhteninen -lammelle asti. Pitäjänkartassa Hovin kanssa samalle tilalle on merkitty talo nro 1 nykyisen Uusi-Lehtolan paikalle. Talot on erotettu toisistaan isojaossa 1812, jolloin kummastakin tuli perintötalo. Pitäjänkartassa Hovia ympäröi nykyistä pienempi peltoaukea.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa yksi tarkastelualueen kantatiloista. Sillä on
myös paikallista taloushistoriallista merkitystä tilan isännän pidettyä Alapitkän osuuspankkia talossa. Kohteen 1800-luvun rakennukset muodostavat paikallisesti edustavan kokonaisuuden ollen tyypillisiä 1800-luvun vauraan maatilan rakennuksia. Vastaavat kokonaisuudet ovat tarkastelualueella harvinaisia. Rakennuksista luhtiaitta ja ruoka-aitta ovat parhaiten säilyttäneet alkuperäistä vastaavan asunsa, muut arvokkaat rakennukset ovat ajallisesti kerroksellisia ilmentäen käytön ja ylläpidon historiaa. Pihapiiriin sijoittuu myös uudempaa rakennuskantaa, joka ei riko vanhaa kokonaisuutta. Kohteella on myös paikallista maisemallista merkitystä sen sijoittuessa Alapitkän kylän peltoaukean pohjoispäähän ja rakennusryhmän näkyessä pitkälle peltoaukean yli. Maisemallisesti tärkeä elementti on myös tilalle johtava puukuja.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.4 Räsälä, 402-410-9-101, sr

Kuva 17. Vasemmalla kuva asuinrakennuksesta vuoden 1993 inventoinnissa ja oikealla asuinrakennus nykyasussaan.

Kuva 18. Asuinrakennuksen lounaispäädyssä on säilynyt yläkerrassa vanhalta vaikuttava 6-ruutuinen pystyikkuna, jonka
ylimmissä ruuduissa on vinoneliöt.
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rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika

suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto

vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus

väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

kunto

asuinrakennus
asuinrakennus
1860-1870-lukujen
vaihde

luhtiaitta
aitta
aitta

vilja-aitta 1800luku, 1930-luku,
siirto ja kääntö
1900-luvun loppupuoli
1 ½ + kellari
2
betoni
nurkkakivet
hirsi, koteloidut
nurkat
satula, pihan puolei- satula
sen julkisivun keskellä poikkipääty
kattotiiltä jäljittelevä aaltopelti, punaiprofiilipelti, punai- nen
nen
vaakavuoraus, sei- vuoraamaton
nien ala- ja yläosa
pystyvuoraus
vaalean
keltainen, punainen, valkoiruskea listoitus
nen listoitus
6- tai 9-ruutuiset ik- luhdin valkoiseksi
kunat, katolla on pie- maalatussa lautanet
kattolyhdyt, kaiteessa on vinojoissa koristeellinen neliön
malliset
jaotus, poikkipäädyn reikäkoristeet,
edessä
avokuisti, luoteispäädyssä
poikkipäädyn katon on vellikello, ovet
harjalla koristepyl- ovat keltaruskeat
väs, poikkipäädyn ikkunan yllä vuosiluku
1880
hyvä
hyvä
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vanha navetta
talli
navetta ja talli

sauna
sauna
sauna

1935, navetan laajen- 1956
nus 1975

1 + ylinen

1
betoni

hirsi ja ranko
satula (vinkkeli)

satula

kattotiili

kattotiili

osin vuoraamaton, pystypeiterima
lomalaudoitus
punainen, valkoinen
listoitus
ikkunoiden
vinoneliöt ja alaosien jaottelu pieniin ruutuihin, ikkunoiden koristeelliset otsalaudat,
katon harjalla koristepylväs, rakennusta
on myöhemmin jatkettu, takana on pyöreä rehuvarasto

punainen, valkoinen listoitus
keltainen ikkunaaukollinen ovi

hyvä

hyvä, vesikate on
sammaloitumassa
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Kuva 19. Vasemmalla Räsäsän navetan vanha osa ja oikealla navetan päädyssä oleva koristeellinen ikkuna.

Kuva 20. Navettaa on laajennettu 1970-luvulla.

Kuva 21. Luhtiaitta on rakennettu 1800-luvun vilja-aitasta ja 1930-luvun aitasta yhdistämällä ne toisiinsa.
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Räsälän päärakennus on tehty vuoden 1993 inventoinnin mukaan 1860- ja 1870-lukujen vaihteessa. Rakennuksen julkisivuun on kuitenkin merkitty vuosi 1880 ja rakennus- ja huoneistorekisteriin valmistumisvuodeksi
on merkitty 1859. Alkujaan rakennus on ollut nykyistä matalampi ja yksikerroksinen. Rakennuksen kivijalka
on muutettu vuonna 1924 betoniseksi. Tuolloin myös laskettiin tuvan laipio matalammaksi ja ikkunat uusittiin. Ikkunoita ja ulko-ovia on uusittu myös 1950-luvulla, jolloin taloon asennettiin keskuslämmitys, lattian
lämmöneristystä parannettiin ja ullakolle rakennettiin ”vinnihuoneet”. Talon kellari on tehty ilmeisesti kahdessa osassa vuosina 1924 ja 1952. Pihan puolella rakennusta on voimakas poikkipääty. Poikkipäädyn kattomuotoa on muutettu vuonna 1990 peruskorjauksen yhteydessä, jolloin myös nykyinen kuisti on rakennettu.
Vuoden 1993 inventoinnissa olevan valokuvan mukaan poikkipäädyllä on ollut päädyn levyinen harjakatto.
Nyt katto on muutettu lapekatoksi, jonka keskellä on suuri kattolyhty. Entisen poikkipäädyn eteen on rakennettu avokuisti, jonka kummallakin reunalla on poikkipäädyt.
Pihapiirissä on kulmittain asuintaloon nähden aitta oletettavasti 1930-luvulta. 1900-luvun loppupuoliskolla
tilan isäntä on kääntänyt aittaa ja siirtänyt sen viereen vanhan 1800-luvun eloaitan sekä yhdistänyt rakennukset saman katon alle. Räsälän isännät ovat pitäneet hevosia ja aitassa on säilytetty hevosvaljaita sekä
muita hevosten pidossa tarvittavia varusteita. Asuinrakennusta vastapäätä on 1930-luvulla tehty navetta.
Navetta on toiminut myös tallina. Navettaa on laajennettu myöhemmin huomattavasti. Laajennus sijoittuu
vanhan osan itäpuolelle. Vanhan osan takana on myös pyöreä rehusäiliö. Tilalla on edelleen hevosia.
Hoidetulla pihalla kasvaa kookkaita puita, mm. lehtikuusia ja koivuja suojaten pihaa etenkin pohjoistuulilta.
Räsälä sijaitsee Ala-Pitkä -järven ja harjun välisen peltoaukean keskellä. Pihapiiriin johtaa kylän reunalta puukuja. Talon kohdalta peltoaukea jatkuu avoimena rantaan asti.
Räsälä on merkitty nykyiselle paikalleen pitäjänkarttaan talona nro 9. Lisäksi pitäjänkarttaan on merkitty Räsälän kaakkoispuolelle samalle tilalle toinen talo. Kumpaakin taloa ympäröi rantavyöhykkeelle sijoittuva
pelto, joiden välissä on kapea kaistale niittyä tai metsää.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa yksi tarkastelualueen kantatiloista. Kohteen
ajallisesti kerroksellinen rakennuskanta muodostaa paikallisesti edustavan vauraan maatilakokonaisuuden
rakennusten ollessa tyypillisiä oman aikansa rakennuksia. Kohteen rakennuksista asuintalo, luhtiaitta ja navetta ovat ajallisesti kerroksellisia ja ilmentävät käytön ja ylläpidon historiaa. Ulkoasultaan navetan laajennus
on tavanomainen, eikä laajennukseen liity erityisiä arvoja. Kohteella on myös paikallista maisemallista merkitystä sen sijoittuessa Alapitkän kylän peltoaukean keskelle kylän edustalle ja rakennusryhmän näkyessä pitkälle peltoaukean yli. Maisemallisesti tärkeä elementti on myös tilalle johtava puukuja.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.5 Miettilä, 402-410-10-101, -

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)
kunto

vanha
asuinrakennus
PURETTU
asuinrakennus
1800-luvun alkupuoli ja 1880
1 + ullakko
hirsi
satula

vaalea
kaksi umpikuistia, 6-ruutuiset
pystyikkunat

Kuva 22. Kkuva asuinrakennuksesta vuoden 1993 inventoinnissa.
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Kuva 23. Kuvissa Miettilän talousrakennuksia.

Miettilän vanha päärakennus on purettu 1990-luvulla. Rakennuksen vanhimmat osat olivat 1800-luvun alusta
ja sitä oli laajennettu vuonna 1880. Vanha päärakennus sijaitsi pihapiiriin johtavan puukujan päätteenä.
Vanha päärakennus jäi tyhjilleen, kun tilalle valmistui vuonna 1974 uusi päärakennus. Se sijoittuu pihaan
johtavan tien kaakkoispuolelle. Se on yksikerroksinen punatiilivuorattu rakennus.
Tilan talousrakennukset sijoittuvat pihatien luoteispuolelle. Vuoden 1993 inventoinnissa mainitaan tilalla olevan 1800-luvun hirsinavetta, 1800-luvun aitta ja maitohuone 1940-luvulta. Pihapiirin pohjoispuolella oli tilan
riihi erillään muusta pihasta. Rakennukset on purettu vuoden 1993 inventoinnin jälkeen tai niitä muutettu
tunnistamattomaan asuun. Niiden sijaan pihapiirissä on kolme suurta maatalousrakennusta 1990-luvulta ja
kaksi vuodelta 2005. Yksi rakennuksista on navetta ja neljä muuta ovat halleja tai katoksia maatalouskäyttöön. Rakennukset on pystyvuorattuja ja punaiseksi maalattuja.
Asuinrakennuksen edustalla on hoidettu nurmipintainen piha istutuksineen. Talousrakennusten ympärillä on
hiekkakenttää, mikä mahdollistaa isoilla koneilla liikkumisen pihassa.
Miettilä sijaitsee muihin kantatiloihin nähden hieman etäämmällä rannasta Ala-Pitkä -järven ja harjun välisen
peltoaukean keskellä. Pihapiiriin johtaa kylän reunalta puukuja.
Miettilä on merkitty nykyiselle paikalleen pitäjänkarttaan talona nro 10. Nykyisen Miettilän pohjoispuolelle
on lisäksi merkitty toinen talo samalle tilalle. Miettilän peltoaukea ympäröi taloa ulottumatta rantaan asti.
Pohjoispuolisen talon peltoaukea sijoittuu rantavyöhykkeelle ja peltojen välissä on kapea kaistale niittyä tai
metsää.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa yksi tarkastelualueen kantatiloista. Merkitystä kuitenkin heikentää se, ettei kohteessa ole säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Kohteella ei ole rakennushistoriallista merkitystä kaikkien rakennuksien ollessa tavanomaisia 1900-luvun lopun ja 2000-luvun rakennuksia. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä osana viljelysaukeaa kohteen sijoittuessa Alapitkän
kylän peltoaukealle kylän edustalle. Kohteen rakennuksilla ei ole varsinaista maisemallista arvoa. Maisemallisesti tärkeä elementti on tilalle johtava puukuja.
Vaikka kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen rakennushistoriallinen ja maisemallinen
arvo jäävät vähäisiksi, eikä kohdetta ole tarpeen huomioida kaavassa suojelumerkinnällä.
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5.6 Alaranta, (Asutusmuseo) 402-401-5-1, sr

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika

asuinrakennus
museo
asuinrakennus

navetta
museo
navetta, asunto

sauna
museo
sauna

puimala
museokahvila
puimala

1952

1948

1940-luku?

suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)

tyyppipiirros
1½
betoni

1940-1950 -lukujen vaihde
1
nurkkakivet

vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

kunto

1 + ylinen
betoni
hirsi, ranko
satula
satula
kattotiili
kattohuopa
kolmiorimoilla, punainen
pystypeiterima
pystypeiterima
vaalean keltainen, punainen, valkoivalkoinen listoitus
nen listoitus
nelikulmaiset pari- neliön malliset ruuikkunat ja ylhäällä tuikkunat tai parikolmeen osaan jae- ikkunat, päädystä
tut vaakaikkunat
ajoliuska yliselle
hyvä
hyvä

1
betoni

satula
satula
kattohuopa kolmiori- päre
moilla, punainen
pystypeiterima
pystylaudoitus
punainen, valkoinen punainen, ei lislistoitus
toja
pieni vaakaikkuna,
ovessa ikkuna-aukko

hyvä

hyvä

Kuva 24. Alaranta sijaitsee Ala-Pitkä -järven rantatöyrään päällä avoimen viljelysmaiseman äärellä.
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Kuva 25. Vasemmassa kuvassa Alarannan pihapiiri, oikealla asuinrakennuksen pihan puoleinen julkisivu.

Kuva 26. Vasemmassa kuvassa Alarannan navetta ja oikealla puimala, joka sijaitsee erillään muista rakennuksista tilalle
vievän tien varressa.

Toisen maailmansodan seurauksena Suomi joutui luovuttamaan Neuvostoliitolle sekä Karjalan että Petsamon
alueet. Näiltä alueilta evakkoon joutui lähtemään yli 420 000 henkeä, joista yli puolet oli maatalousväestöä.
Vuonna 1945 säädetty maanhankintalaki takasi maansa menettäneille tilallisille sekä tilattomille rintamamiehille mahdollisuuden maan hankkimiseen ja elinkeinon jatkamiseen uusilla asuinseuduilla. Lain nojalla Suomeen muodostettiin 45 000 uutta maatilaa ja 56 000 uutta asuintilaa. Näin syntyneillä maatiloilla oli sittemmin suuri merkitys koko Suomelle. Viljelyksen ja karjatalouden päästyä kunnolla käyntiin elintarviketuotannossa päästiin omavaraisuuteen. Tiloille nousseitten uudisrakennusten myötä vaikea asuntopula alkoi helpottua ja myös asumisen taso alkoi nousta. Pulakauden jälkeen maatalous alkoi kuitenkin koneellistua Suomessa. 1960-1970-luvuilla maatalouden harjoittaminen pientiloilla, jollaisia asutustilat pääasiassa olivat, alkoi käydä kannattamattomaksi. Pellot vuokrattiin isommille tiloille tai laitettiin ”pakettiin”. Osa tiloista autioitui, kun työvoiman tarve väheni maaseudulla koneellistumisen myötä. Muuttoliike maalta kaupunkeihin ja
teollisuuspaikkakunnille kiihtyi.
Toisen maailmansodan jälkeen Lapinlahdelle sijoitettiin lähinnä salmilaisia ja suistamolaisia evakkoja. Asutukseen otettiin Lapinlahdelta lähes 10 500 hehtaaria maata ja asutustiloja muodostettiin noin 160.
Salmista evakkona Alapitkälle saapunut Yrjö Mure kirjoitti vuonna 1947 hallintasopimuksen Alarannan tilasta.
Yrjö Mure sekä hänen sisarensa Anni asuivat tilalla vakituisesti 1970-luvulle saakka. Tänä päivänä tila toimii
museona, jossa on mahdollista tutustua sotien jälkeen syntyneiden asutustilojen elämään ja arkeen.
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Museokokonaisuuteen kuuluvat vuonna 1952 valmistunut täysin alkuperäisessä asussaan säilynyt rintamamiestalo, navetta ylisineen, rantasauna sekä puimala, joka toimii myös kahviona. Kaikissa rakennuksissa on
nähtävillä esineistöä, joka on täysin alkuperäistä ja alun perin Muren sisaruksille kuulunutta.
Tilan asuinrakennus rantaan viettävän rinteen yläreunalle rannan suuntaisesti. Navetta on kulmittain asuinrakennukseen nähden rajaten pihan luoteisreunan. Sauna on järven rannalla. Puimala on pihasta erillään
pihaan johtavan tien varressa.
Piha on avoin ja nurmikolla. Rannassa kasvaa jonkin verran kookkaitakin puita. Pihalla talon nurkalla kasvaa
syreeni. Taloa ympäröivä pelto on viljelty.
Alaranta sijaitsee nimensä mukaisesti aivan rannassa, rantatöyrään reunalla. Perinteisesti talot ovat sijainneet hieman kauempana rannasta. Jälleenrakennuskauden jälkeen Ala-Pitkä -järven rannoille on sijoittunut
joitakin kesämökkejä sekä 1980-luvulta alkaen myös muutamia asuinrakennuksia.
Pitäjänkartassa Alarantaan ei ole merkitty asutusta, mutta Alarannan pelto on ollut viljelty jo 1800-luvulla.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa toisen maailmansodan jälkeen perustettu
viljelystila. Kohteella on erityistä historiallista todistusvoimaisuutta rakennuskannan ja esineistön muodostaessa edustavan, alkuperäisyytensä hyvin säilyttäneen ja yhtenäisen jälleenrakennuskaudelle tyypillisen kokonaisuuden. Myös kohteen sijainti maisemassa ja yhä viljellyt pellot tukevat kohteen todistusvoimaisuutta.
Sinänsä tilatyyppi ja kohteen yksittäiset rakennukset ovat rakennusajalleen hyvin tavanomaisia, mutta vastaavalla tavalla edustavat kokonaisuudet ovat tarkastelualueella ja laajemminkin harvinaisia. Kohteen rakennukset ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen tai sitä vastaavan ulkoasunsa vesikatemateriaaleja myöten.
Puimalan vesikatteena on edelleen päre, mikä on nykyisin häviävä rakennusmateriaali. Kohde sijoittuu maisemallisesti kauniille paikalle Ala-Pitkä -järven rantatöyrään päälle ja rakennukset näkyvät laajalle alueelle
avoimen pellon ja vesistön yli. Kohde on tärkeä osa tarkastelualueen kerroksellista rakennuskantaa sen ilmentäessään jälleenrakennuskauden rakentamista.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.7 Martikkala, 402-410-11-127, sr

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus

suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko

1
betoni

kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus

satula
maalaamaton profiilipelti
pystyvuoraus

väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

vaalean keltainen,
ei nurkkalistoja
matala rakennusmassa, peseytymistilat erillisessä siivessä
hyvä
melko huono

kunto

1960
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navetta
varasto
navetta

puotirakennus
?
aitta, talli?

talousrakennus
?
talousrakennus,
maakellari
1900-luvun alku- 1900-luvun alku?
1900-luvun alkupuolisko?
puolisko?
1 + ylinen
2
1+ kellari
betoni
betoni
sementtitiili, ranko hirsi,
koteloidut betoni (?), ranko
nurkat
satula
satula
satula
maalaamaton pro- kattotiili
profiilipelti
fiilipelti
sementtitiiliosa
vuoraamaton
pystyvuoraus, rapvuoraamaton,
paus
muuten pystypeiterima
-, tumma
punainen, valkoi- maalaamaton
nen listoitus
ikkuna- ja oviaukko- keltaiset ovet, vaajen holvaukset on kasuuntaiset paritehty punatiilistä
ikkunat
melko huono, vesi- hyvä
katteessa vaurioita
etenkin räystäillä
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Kuva 27. Vasemmanpuoleisessa kuvassa Martikkalan 1960-luvun asuintalo ja oikealla entinen sementtitiilinavetta.

Kuva 28. Martikkalan riviaitta.

Martikkala on merkitty pitäjänkarttaan talona nro 11. Se on lohkaistu Korkeakoski -nimisestä kantatilasta
vuonna 1919, mutta paikalla on saattanut olla torppa jo aiemmin. Tilan nykyinen asuinrakennus on vuodelta
1960 oleva ajalle tyypillinen matala, yksikerroksinen asuinrakennus. Asuinrakennusta vastapäätä on talon
entinen, komea sementtitiilinavetta. Sementtitiiliä alettiin valmistaa teollisesti 1800-luvun lopulla ja Suomeen tekniikka saapui 1900-luvun alussa. Navetan koosta ja koristeellisuudesta päätellen se on valmistunut
ennen toista maailmansotaa, 1920-1930-luvuilla. Navetan vieressä on talousrakennus, jossa on talon maakellari ja muuta varastotilaa. Kolmannelta sivulta pihaa rajaa komea puotirakennus. Puotirakennus on pohjoissavolainen kaksikerroksinen aittatyyppi, jossa ei ole luhtikäytävää vaan umpinainen etuseinä. Puotirakennuksessa on tyypillisesti sijainnut ruoka-aittoja, talli ja tallin ylinen, jonne heinät on hangottu pienestä etuseinän luukkuovesta. Kulku yläaittoihin on tapahtunut ala-aittojen kautta. Martikkalan puotirakennus on luultavasti 1900-luvun alusta. Rakennuksessa on neljä aittahuonetta, joista osaan on pariovet. Päädyn aittahuoneen yläkerrassa on lastausovi. Asuinrakennusta lukuun ottamatta kohteen rakennusten ajoitus jäi epätarkaksi. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan tilan talousrakennukset ovat vuosilta 1970, 1985 ja 2018,
mutta rakennukset ovat selvästi vanhempia. Tilaa on viljelty ja siellä on pidetty karjaa vuoteen 1991 asti.
Tämän jälkeen pellot ovat olleet vuokrattuna.
Martikkalan pihapiirissä kasvaa puustoa pihan luoteisreunalla. Muuten piha liittyy avoimesti ympäröivään
peltoon. Asuinrakennuksen kulmalla kasvaa kookas lehtikuusi ja pihlaja.
Pihapiiri sijoittuu harjun ja Ala-Pitkä -järven väliin samalle peltovyöhykkeelle kuin muutkin kantatilat.
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Martikkala on on merkitty pitäjänkarttaan talona nro 11. Kartassa talon peltoaukea ympäröi taloa sijoittuen
rantavyöhykkeelle. Pelto yhdistyy eteläpuolisen talon peltoaukeaan. Rakennuspaikka on autioitunut.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa 1900-luvun alussa lohkottu tila. Kohteen
asuinrakennus on 1960-luvulle tyypillinen matala, yksikerroksinen rakennus, jossa on pesutilat omassa siivessään. Rakennustyyppi on rakennusajalleen tavanomainen ja ilmentää sodan jälkeisen pulakauden päätyttyä noussutta asumisen tasoa. Vastaavia asuinrakennuksia on tarkastelualueella muitakin ja asuinrakennuksen rakennushistoriallinen merkitys jää paikallisestikin melko vähäiseksi. Talousrakennusten rakennushistoriallista merkitystä on vaikeampi arvioida, koska niiden ajoitus jäi epävarmaksi. Sekä suuri sementtitiilinavetta
että puotirakennus ovat olleet edustavia rakennuksia, mutta niiden edustavuutta heikentää kummankin rakennuksen heikko kunto. Puotirakennus on tarkastelualueen ainoa alkuperäisen asunsa säilyttänyt ja siten
paikallisesti harvinainen. Rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen tai sitä vastaavan ulkoasunsa hyvin.
Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä osana viljelysaukeaa kohteen sijoittuessa Alapitkän kylän
peltoaukealle kylän edustalle.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.8 Rönkälä, 402-410-3-9, -

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)
kunto

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus

navetta
varasto
navetta

1947
1
betoni

1940-luku?
1

satula
kattohuopa kolmiorimoilla, punainen

satula
maalaamaton aaltopelti

limilaudoitus
vaalean keltainen, valkoinen listoitus

pystypeiterima ja pystylaudoitus
haalistunut punainen, valkoinen listoitus

sisäänkäynnin kohdalle on rakennettu ns. neliruutuiset neliöikkunat
elintasosiipi, ikkunat eivät ole alkuperäisiä
hyvä
melko hyvä

Kuva 29. Vasemmalla Rönkälän pihapiirin rakennukset ja oikealla asuinrakennuksen pihan puoleinen julkisivu.
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Ala-Pitkän kyläkirjassa Rönkälä mainitaan Siposen entisenä torppana. Asuinrakennuksen valmistumisen ajankohdan perusteella kyse saattaa olla myös toisen maailmansodan jälkeisistä asutustilasta Tilaan kuuluu taloa
ympäröivä peltoaukea ja metsää Ala-pitkä -järven rannalta. Asuintalo on kooltaan pienempi kuin jälleenrakennuskauden tyyppitalot pohjaratkaisun käsittäessä luultavasti tuvan ja huoneen. Rakennuksen sisäänkäynnin yhteyteen on myöhemmin rakennettu ns. elintasosiipi, johon on sijoitettu wc- ja peseytymistilat.
Asuintaloa vastapäätä pihassa on puurakenteinen entinen navetta. Lisäksi pihassa on huonokuntoinen maakellari.
Pihapiiriä rajaa pohjoisreunalla muutama iso kuusi. Navetan edustalla kasvaa muutamia kookkaita lehtipuita.
Pihapiiri sijoittuu rantatörmän päälle. Vanhemmat tilat ovat sijoittuneet hieman etäämmälle rannasta
Martikkalan pihapiirissä kasvaa puustoa pihan luoteisreunalla. Muuten piha liittyy avoimesti ympäröivään
peltoon. Asuinrakennuksen kulmalla kasvaa kookas lehtikuusi ja pihlaja.
Pihapiiri sijoittuu harjun ja Ala-Pitkä -järven väliin samalle peltovyöhykkeelle kuin muutkin kantatilat. Tilan
pelto ympäröi pihaa ja järven rannassa on leveä puustoinen vyöhyke.
Pitäjänkarttaan Rönkälää ei ole merkitty eikä luoteispuolelle sijoittuvan Leppäahon pelto ole ulottunut Rönkälään asti.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa joko entinen torppa tai toisen maailmansodan jälkeen perustettu viljelystila. Kohteen rakennukset ovat vaatimattomia jälleenrakennuskauden rakennuksia, joiden rakennushistoriallinen merkitys jää vähäiseksi. Asuinrakennuksen alkuperäinen hahmo on
vielä hahmotettavissa, vaikka rakennusta onkin laajennettu ns. elintasosiivellä. Kohde sijoittuu Alapitkän kylän peltoaukean eteläpäähän ja lähistöllä sijaitsee useampien tilojen rakennusryhmiä. Kohteen merkitys jää
tämän takia maisemallisesti vähäiseksi. Kohteen voi katsoa olevan osa tarkastelualueen kerroksellista rakennuskantaa sen ilmentäessä jälleenrakennuskauden vaatimattomampaa rakentamista.
Vaikka kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen rakennushistoriallinen ja maisemallinen
arvo jäävät vähäisiksi, eikä kohdetta ole tarpeen huomioida kaavassa suojelumerkinnällä.
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5.9 Männikkö, 402-410-3-19, -

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)
kunto

asuinrakennus
vapaa-ajan asunto
asuinrakennus
1947
1
betoni
satula
maalaamaton profiilipelti
pystypeiterima
punainen, valkoinen listoitus
2- tai 3-ruutuiset alkuperäiset ikkunat, avokuisti purettu pois
kohtalainen, entisen kuistin kohdalta melko huono, ikkuna-aukollinen ulko-ovi on tipahtamassa saranoiltaan
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Kuva 30. Männikön asuinrakennus.

Männikkö on toisen maailmansodan jälkeinen asuntoviljelystila tai varhaisempi muonamiehen mökki. Asuinrakennus on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan vuodelta 1947. Tilaan kuuluu kaistale Rönkäläntien
eteläpuolista peltoa sekä hieman metsää. Asuintalo on kooltaan pienempi kuin jälleenrakennuskauden tyyppitalot pohjaratkaisun käsittäessä luultavasti eteisen ja kaksi huonetta. Ulko-oven edustalla on ollut avokuisti,
mutta se on purettu pois. Rakennus vaikuttaa autioituneen. Pihapiiristä on purettu pois vielä vuoden 1973
peruskartassa näkyvä talousrakennus.
Heinittyneen pihapiirin reunalla kasvaa kuusi ja muutamia koivuja. Pihapiiri sijoittuu Rönkälään vievän tien
varrelle ja talo on tien varressa.
Pihapiiriä rajaa pohjoisreunalla muutama iso kuusi. Navetan edustalla kasvaa muutamia kookkaita lehtipuita.
Pitäjänkarttaan Männikköä ei ole merkitty eikä sen pohjoispuolelle sijoittuvan Leppäahon pelto ole ulottunut
Männikköön asti.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa joko entinen muonamiehen mökki tai toisen maailmansodan jälkeen perustettu asuntoviljelystila. Kertovuutta heikentää kuitenkin talousrakennusten
purkaminen pois. Kohteen asuinrakennuksella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä tyypillisinä jälleenrakennuskauden vaatimattomana asuinrakennuksena. Edustavuutta heikentää kuitenkin rakennuksen
huono kunto ja kuistin purkaminen. Asuinrakennus on varsin vaatimaton ja rakennusajalleen tavallinen,
mutta juuri vaatimattomuutensa takia vastaavat pientilojen rakennustyypit alkavat olla häviävää rakennuskantaa. Kohde sijoittuu Alapitkän kylän peltoaukean eteläpäähän ja lähistöllä sijaitsee useampien tilojen rakennusryhmiä. Kohteen merkitys jää tämän takia maisemallisesti vähäiseksi. Kohteen merkitys osana tarkastelualueen kerroksellista rakennuskantaa jää vähäiseksi, koska kohteesta on purettu rakennuksia.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
Vaikka kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen rakennushistoriallinen ja maisemallinen
arvo jäävät vähäisiksi, eikä kohdetta ole tarpeen huomioida kaavassa suojelumerkinnällä.
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5.10 Rantapelto, 402-413-9-118, sr

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)
kunto

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus
1919
1
betoni
hirsi
satula
profiilipelti, vihreä
pysty
keltainen, ei nurkkalistoja, ikkunoissa valkoinen listoitus
umpikuisti pihan puolella,6-ruutuiset pystyikkunat sekä 2- tai 3-ruutuiset ikkunat, päätyseinää tuettu följareilla
hyvä
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Kuva 31. Rantapellon asuinrakennus.

Rantapellon päärakennuksen valmistumisvuodeksi on merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin vuosi 1919.
Nykyisen Rantapellon alue on kuulunut Niemisjärvenmäellä sijainneeseen taloon. Talo on ollut seudun ensimmäinen verolle pantu talo ja isännät tunnetaan 1500-luvulta asti. Rantapelto on kuitenkin perustettu
vasta Suomen itsenäistyttyä. Niemisjärvenmäen isäntä möi tilan vuonna 1915 puutavarayhtiölle. Kaadettuaan metsät yhtiö myi tilan jo vuonna 1918 valtiolle ja se lohkottiin asutustiloiksi, joista Rantapelto on yksi.
Rantapellon päärakennus on yksikerroksinen hirsirakennus, joka ulkoasunsa perusteella on kamarillinen paritupa. Rakennuksessa on säilynyt muutamia 6-ruutuisia pystyikkunoita, jotka saattavat olla alkuperäisiä. Osa
ikkunoista on jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä 2- ja 3-ruutuisia ikkunoita. Pihapiirissä on asuinrakennuksen
lisäksi aitta luultavasti 2000-luvulta sekä romahtaneen sementtitiilinavetan rauniot.
Pihassa kasvaa iso pihlaja talon edustalla. Pihapiiriä ympäröi metsä. Talon pelto on sijainnut Ala-Pitkä -järven
ja Puronportin tien välissä.
Rantapeltoa ei ole merkitty pitäjänkarttaan.
Arvot ja suositukset
Rantapellolla on paikallista asutushistoriallista merkitystä tilan ollessa Suomen itsenäistymisen jälkeen valtion maalle perustettu asutustila. Asutushistoriallista merkitystä heikentää jonkin verran se, ettei talousrakennuksia ole säästynyt. Navetta on vielä raunioina havaittavissa pihassa. Kohteen asuinrakennuksella on
paikallista rakennushistoriallista merkitystä tyypillisenä melko vauraan asutustilan asuinrakennuksena, jonka
ulkoasu ilmentää myös käytön ja ylläpidon historiaa. Rakennuksen alkuperäinen hahmo on vielä hahmotettavissa samoin kuin joitain alkuperäisiä yksityiskohtia. Kohde sijoittuu metsäiseen ympäristöön, minkä takia
sen maisemallinen arvo jää vähäiseksi. kohde on tärkeä osa tarkastelualueen kerroksellista rakennuskantaa
ilmentäessään 1910-luvun rakentamista.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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5.11 Leppäharju, 402-405-13-2, sr

rakennus
nykyinen käyttö
alkuperäinen
käyttö
rakennusaika
suunnittelija
kerrosluku
perustus
runko
kattomuoto
vesikate
(materiaali, väri)
vuoraus
väritys
(seinät, listat)
erityispiirteet
(kuisti, ikkunat…)

kunto

asuinrakennus
asuinrakennus
asuinrakennus

navetta
varasto
navetta

talousrakennus
talousrakennus

1913
1 ½ + kellari
lohkokivi

1 + ylinen

1½
lohkokivi

satula
kattotiili

tiili, ranko ?
satula
kattotiili

satula
kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti, punainen
mineriittilevytys
vuoraamaton, seinien ylä- pystypeiterima
osa pystypeiterimavuorattu
vaalea
punatiili, punainen, valkoi- punainen, valkoinen listoinen listoitus
tus
umpikuisti piha puolella, länsipäädyn tiilet näyttävät ovissa tiimalasikuvia ja niipellon puolella frontoni, vanhemmilta kuin muualla, den yllä matalat kolmilasituuletusikkunallisten ikku- ikkunat ovat kolmiruutuisia set vaakaikkunat, päädyssä
noiden yläosa jaettu pie- vaakaikkunoita
harjan alla pyörä ikkuna,
nempiin ruutuihin
päädyssä vellikello
hyvä
melko hyvä, länsipäädyn tii- hyvä
limuuraus sortumassa nurkasta
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Leppäharjun päärakennuksen valmistumisvuodeksi on merkitty rakennus- ja huoneistorekisteriin vuosi 1913.
Talo on merkitty nykyisellä nimellään pitäjänkarttaan. Hahmoltaan rakennus muistuttaa Hovin päärakennusta ollen kuitenkin jonkin verran pienempi. Rakennus on verhoiltu mineriittilevyillä, jotka olivat suosittu
verhousmateriaali 1960-1970 -luvuilla. Rakennuksen ikkunat eivät vaikuta alkuperäisiltä. Ulkoasunsa perusteella ne on luultavasti vaihdettu vasta 2000-luvun taitteessa.
Asuinrakennusta vastapäätä pihapiirissä on entinen tiilinavetta. Navetan länsipäädyssä on poikkipääty. Länsipäädyn tiilet ovat tummempia ja sävyltään vaihtelevampia kuin rakennuksen muu muuraus ollen ehkä vanhempaa. Kulmasta muuraus on murtunut ja painunut sisään. Ikkuna-aukkojen koosta päätellen navetta voisi
olla jälleenrakennuskaudelta. Navetan itäpäädystä on purettu puurakenteinen osa sekä pyöreä rehutorni.
1950-luvulta olevassa valokuvassa navetta on nykyistä pidempi ja pihan puoleisen julkisivun keskellä on
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poikkipääty. Navetan vieressä pihan länsireunalla on puurakenteinen puolistoistakerroksinen talousrakennus, jonka päädyssä on vellikello. Pihan itäreunalla on selvästi uudempi talousrakennus maatalouskoneille.
Lisäksi pihapiirissä on asuinrakennuksen vieressä maakellari ja sen takana savupiipullinen pienehkö talousrakennus. Tilalla on luovuttu lypsykarjasta ja muista eläimistä vuonna 2007, jonka jälkeen pelloilla on kasvatettu
viljaa.
Asuintalon ympärys on hoidettua nurmikkoa istutuksineen. Pihapiiriä reunustaa harvakseltaan suurikokoiset
kuuset ja koivut. Pihapiiri sijoittuu Pyöreisjärventien eteläpuolelle ja sitä ympäröi talon Ala-Pitkä -järven rantaan asti ulottuva peltoaukea. Rannassa on vaihtelevan levyinen puustoinen rantatöyräs.
Leppäharju on merkitty talona pitäjänkarttaan nykyiselle paikalleen ja talon pellot ovat olleet lähes nykyisen
laajuiset. Ala-Pitkän joen soistuva pohjoisranta on pitäjänkartassa kauttaaltaan niittyä.
Arvot ja suositukset
Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ollessa yksi tarkastelualueen kantatiloista. Kohteen
ajallisesti kerroksellinen rakennuskanta muodostaa paikallisesti edustavan vauraan maatilakokonaisuuden
rakennusten ollessa tyypillisiä oman aikansa rakennuksia. Kohteen rakennuksista asuintalo ja navetta ovat
ajallisesti kerroksellisia ja ilmentävät käytön ja ylläpidon historiaa. Kohteella on myös paikallista maisemallista merkitystä sen sijoittuessa maisemallisesti kauniille paikalle Ala-Pitkä -järven pohjoispäähän ja rakennusryhmän näkyessä pitkälle peltoaukean yli.
Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.
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6

Yhteenveto

Tarkemmin inventoiduista kohteista kohteet 1-5 ovat aiemmin inventoituja kohteita ja kohteet 6-11 uusia
kohteita. Kaiken kaikkiaan inventoiduista kohteista seitsemän arvioitiin olevan rakennushistoriallisesti ja/tai
historiallisesti vähintään paikallisesti arvokkaita rakennuksia tai pihapiirejä. Pääosa kohteista on paikallisesti
merkittäviä, ainoastaan Alarannalla (Asutusmuseo) voi katsoa olevan laajempaa merkitystä. Kohteiden osalta
suositellaan seuraavaa:
”Pihapiirin ja sen arvokkaiden rakennusten ominaispiirteet suositellaan säilyttämään. Arvokkaiden rakennusten purkamista ei suositella. Kohteen kunnostuksessa tai peruskorjauksen yhteydessä suositellaan noudatettavan entistävää peruskorjaustapaa. Uudis- ja täydennysrakentamisen suositellaan sopeutuvan rakennustavaltaan ja sijainniltaan olemassa olevaan rakennuskantaan ja ympäristöön siten, että alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät ominaispiirteet säilyvät.”
Kahden aiemmin inventoidun kohteen arvot katsottiin menetetyiksi ja kahden uutena kohteena inventoidun
kohteen arvot niin vähäisiksi, ettei kohteita ole tarpeen huomioida kaavassa suojelumerkinnällä.
Oheiseen taulukkoon on merkitty rakennushistoriallisesti ja/tai historiallisesti vähintään paikallisesti arvokkaat rakennukset tai pihapiirit merkinnällä sr ja suositellaan huomioimaan kaavaratkaisussa vastaavalla kaavamerkinnällä ja -määräyksellä. Kohteet, joissa ei ole erityisiä arvoja, on osoitettu taulukossa merkinnällä -.
Seuraavalla sivulla on kartta inventoiduista kohteista.

1) Uusi-Lehtola, 402-401-6-4

-

2) Herttala, 402-410-3-22

sr

3) Hovi, 402-401-8-4

sr

4) Räsälä, 402-410-9-101

sr

5) Miettilä, 402-410-10-101

-

6) Alaranta, (Asutusmuseo) 402-401-5-1

sr

7) Martikkala, 402-410-11-127

sr

8) Rönkälä, 402-410-3-9

-

9) Männikkö, 402-410-3-19

-

10) Rantapelto, 402-413-9-118

sr

11) Leppäharju, 402-405-13-2

sr
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Kuva 32. Inventoidut kohteet ja niitä koskevat suositukset. Aiemmin inventoidut kohteet on esitetty punaisella ja uudet
kohteet sinisellä. Pienemmällä pisteillä merkittyjen kohteiden arvot katsottiin niin vähäisiksi, ettei niiden huomioimista
kaavaratkaisussa suositella. Tarkastelualueen rajaus violetilla.
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