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JOHDANTO

JOHDANTO
Tämä raportti kertoo Lahden ammattikorkeakoulun tekniikan laitoksen miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehdon opiskelijoiden suorittamasta Kylä- ja
taajamasuunnittelun opintojaksosta lukuvuonna 2005-2006. Opintojakson
tavoitteena oli opetussuunnitelman mukaan antaa perustiedot taajama-, kylä- ja
haja-asutusalueiden suunnittelusta. Tavoitteena oli ensin perehtyä suunnittelualueen luonnonoloihin, maisemaan ja rakennettuun ympäristöön. Näiden pohjalta arvioitiin, mitkä alueet ja kohteet kylässä voisivat olla kehittämissuunnitelmien
kohteita. Opintojakson luennoilla esiteltiin maaseutumiljöön perinteisiä ominaisuuksia ja nykyisiä ongelmakohtia sekä suunnittelun haasteita. Opintojakson
laajuudeksi oli määritelty 3 opintoviikkoa eli nykyisen mitoituksen mukaan 4,5
opintopistettä. Opintojakson työskentelyssä oli tärkeää tutustua kohdealueen
lisäksi myös sen asukkaisiin ja palveluihin useilla maastokäynneillä.
Työ aloitettiin syksyllä 2005 tutustumalla kohdekylään Orimattilan Kuivantoon,
josta varsinaiseksi suunnittelualueeksi valittiin kyläkeskustan lähiympäristö
ulottuen pohjoisessa Sikopiirin tiehen ja etelässä kirkonmäen tasolle. Työn tekijät
olivat miljöösuunnittelun kolmannen vuosikurssin opiskelijoita, jotka työskentelivät kahdessa työryhmässä. Toinen työryhmä tutustui tarkemmin kohdealueen
pohjois- ja toinen eteläosaan. Työtä ohjasivat miljöösuunnittelun yliopettaja Eeva
Aarrevaara ja lehtori Riitta Kontiokari.
Syksyllä tehtiin useita maastokäyntejä Kuivannolle, ja niiden aikana opiskelijat
opettelivat inventoimaan maaseutuympäristön erilaisia ominaispiirteitä lähtien
luonnonoloista, kasvillisuudesta ja metsätyypeistä ja arvioivat rakennuskannan
ikää sekä rakennustavan ominaispiirteitä. Näiden selvitysten pohjalta arvioitiin
ympäristön ongelmakohtia ja kehitettäviä osa-alueita. Työn alkaessa otimme
yhteyttä Kuivannon kyläjohtokuntaan, ja syksyllä kävimme esittelemässä työskentelyämme sekä kuuntelemassa kyläjohtokunnan näkemyksiä ympäristöstä.
Kävimme myös tutustumiskäynnillä Orimattilan kaupungintalolla, jossa teknisen
palvelukeskuksen johtaja Raimo Ikäheimonen ja kaavoittaja Pirkko-Leena Jakonen kertoivat Orimattilan kaavoituksesta.
Koululla työskentely jatkui opettajien pitämien aihepiiriin liittyneiden luentojen
merkeissä. Opiskelijat raportoivat maastotyöskentelyn tuloksia vaiheittain. Ensin
kerättiin eri aloihin liittyvää lähtötietoa ja inventointitietoa, joiden pohjalta alettiin työstään analyysia ympäristöstä: millaisia vahvuuksia ja heikkouksia kyläympäristöllä on, ja mitä mahdollisuuksia tai uhkia sillä puolestaan voi olla.
Ensimmäisessä vaiheessa ryhmät kokosivat inventointiraportin omista alueistaan
ja yhdistivät niiden tiedot tähän raporttiin. Seuraavaksi oli tehtävänä valita joko
ryhmätyönä, parityönä tai yksilötyönä jokin kyläympäristön osa-alue, jolla todettiin kehittämistarpeita ja jolle laadittiin kehittämissuunnitelma. Tällaisia osa-aluei-

ta olivat:
- Kuivannon pääraitin varsi lähiympäristöineen
- koulun piha
- seurantalon piha
- kirkonmäen alue
- Kuivannonjoen varsi
Kuivannon koulun pihan suunnittelu tuli ajankohtaiseksi lukuvuoden aikana, koska Orimattilan kaupunki haki koulun piha-alueelle rahoitusta lähiliikuntapaikan
rakentamiseksi. Kolme miljöösuunnittelun opiskelijaa tutki erityyppisiä vaihtoehtoja piha-alueen suunnitelmasta. Lähtökohtana oli myös maisema-arkkitehtiopiskelija Sirkku Huiskon pihalle aiemmin laatima suunnitelma.
Keväällä 2006 opiskelijat laativat edellä mainituille osa-alueille kehittämissuunnitelmia. Kaikissa kehittämissuunnitelmissa keskeisenä tavoitteena oli etsiä maaseudulle sopivia ympäristöratkaisuja, jotka sopeutuvat niin rakennettuun ympäristöön kuin kulttuurimaisemaankin. Alustavia ratkaisuja esiteltiin alkukeväästä
kyläjohtokunnalle.
Opintojakso tarjosi opiskelijoille mahdollisuuden tutustua elävään kyläympäristöön ja harjoitella sen inventointia sekä siihen sopivaa ympäristön kehittämissuunnittelua eri kohteissa. Tehdyt ehdotukset toimivat toivottavasti virikkeinä ja
keskustelun herättäjinä kyläympäristön myöhemmässä suunnittelussa.
Valmis raportti toimitetaan sekä kyläjohtokunnan että kaupungin käyttöön, joille
esitän kiitokset hyvästä yhteistyöstä opintojakson aikana.
Lahdessa 3.5.2006
Eeva Aarrevaara
Yliopettaja, miljöösuunnitelu

I

YLEISTÄ

Tämä raportti on työstetty kolmessa ryhmässä, siten että inventointiosuudessa
yksi ryhmä on tehnyt koko suunnittelualuetta koskevan historia-, väestö-, palvelu-, elinkeinot- ja yrityksetosiot ja kaksi muuta ryhmää jakoivat suunnittelueen
kahteen osaan ja tekivät alueista muut inventoinnit.
Analyysiosuudessa suunnittelualuejako on pidetty samana, mutta selvitystyöryhmän jäsenet liittyivät tässä vaiheessa kahteen muuhun ryhmään.
Suunnitelmaosuudessa ryhmien jäsenet valitsivat omien alueidensa analyysiosuudessa esiintulleista kehittämiskohteista kohteen ja tekivät näistä kehittämissuunnitelman.
Tähän raporttiin on myös lisätty yhdyskuntasuunnittelu II -kurssin asemakaavasuunnitelman pohjaksi tehdyt tääydennysrakentamissuunnitelmat analyysissä
esiin tulleilta paikoilta.

Ryhmien jäsenet
Selvitystyöryhmä
Saija Lempiäinen
Sinikka Autio
Pohjoisen osan ryhmä
Elina Joutsen
Henna Kurosawa
Juha Poskela
Kari Tenkanen
Eteläisen osan ryhmä
Miia Ketonen
Riikka Kosonen
Sisko Jokinen
Raportin layout
Juha Poskela
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INVENTOINNIT

Inventoinnit on suoritettu syksyn 2005 aikana ja suunnittelualue on jaettu kahteen osaan, pohjoiseen ja eteläiseen.
Raja pohjoisen ja eteläisen osan välillä kulkee Kuivannonjoessa.

POHJOINEN OSA

ETELÄINEN OSA
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Historia

Kuivannon historia

kyläksi.

Kuivannon asuttaminen on alkanut ilmeisesti jo 1400-luvulla. Vuoden 1539 maakirjan mukaan verotettavia taloja oli kuusi ja vuosisadan lopulla lukumäärä oli 23.
Tuolloin Orimattilan pitäjässä talojen kokonaismäärä oli noin sata. Talojen määrä
Kuivannolla nousi 1800-luvun alkupuolella jo yli sadan ja asukasmääräkin yli 700.
Itsenäisten talonpoikien suuri määrä selittyy sillä, että Kuivannolla ei ollut kartanoita. Siihen on kenties vaikuttanut maiden vaikea viljeltävyys.

Kansalaissodan aikaan Kuivannolla oli joitain veritekoja ja yhteydenottojakin. Punaiset polttivat ensimmäisen Pippuranmäelle nousseen nuoriso- ja raittiusseuran
talon. Kuivannolla sijaitsee seudun läpi kulkeneiden ja sodassa menehtyneiden
saksalaisten hautakivi ja muistomerkki.

Kuivannolla vaikutti 1700-luvulla ainakin kolme räätäliä, puolenkymmentä
seppää ja pari suutaria. Kuivannon kautta kulki kauppareitti Loviisaan ja sieltä
Porvooseen. Tie Uudestakylästä Kuivannon kautta Porvooseen oli tärkeä kauppareitti. Vuonna 1642 mainitaan Helsingin ja Savonlinnan välisellä tiellä olleen
Kuivannon kestikievari.
Kuivannolla toimi ainakin vuonna 1885 höyrysaha ja mylly. Sahan työvoimana oli
silloin 14 miestä ja yksi nainen. Käyttövoiman antoi 8-hevosvoimainen höyrykone, joka käytti raamisahaa ja sirkkeliä. Tämä saha oli sikäli edullisessa asemassa,
että valmiin tavaran kuljetus rautatien varteen Uudenkylän asemalle oli helppoa,
eikä kuljetusmatka tullut liiaksi nostamaan tuotantokustannuksia. Sahatoimintaa
oli vielä sodan jälkeenkin. Ensimmäinen meijeri perustettiin Kuivannolle 1894.
Toinen meijeri perustettiin 1933 ja se toimi vuoteen 1975 saakka. Tiilitehtaita
kylässä on ollut ainakin kaksi.
Kuivannolta kirkonkylään johtava tie oli pitkän aikaa kylätie, jonka kunnosta kuivantolaiset ja niinikoskelaiset yksin pitivät huolta. Vuonna 1872 tekivät kuivantolaiset kuntakokoukselle anomuksen tien muuttamisesta yleiseksi tieksi. Kokoukseen osallistujat olivat kuitenkin jäävejä päättämään asiasta. Seuraavana vuonna
asia otettiin uudelleen käsittelyyn, mutta vastaus oli kielteinen ”koska ketkään
muut kuin kuivantolaiset eivät tarvitse kyseistä tietä sillä kaikki kaupunkireissut
tapahtuvat etelää kohden ja kyseinen tie on sivulla pitäjää”. Vuonna 1894 kuivantolaiset saivat kuitenkin tahtonsa läpi ja kuvernööri päätti, että tietä oli ryhdyttävä leventämään ja rakentamaan yleiseksi tieksi.
Oman koulunsa Kuivanto sai 1891. Koulu sijaitsi nykyisen koulun alapuolella. Se
oli kolmiopettajainen opinahjo. Nykyinen koulurakennus on 1950-luvulta.
Kuivannolla pidettiin kesäkuun 16. päivänä vuonna 1905 työväenkokous, jossa oli läsnä puolitoista sataa kuulijaa. Kokouksen ohjelmaan kuului mm. puhe
sosialismista, ja kokouksen tuloksena perustettiin työväenyhdistys, johon liittyi
kaikkiaan noin 60 jäsentä. Tällainen uutuus herätti luonnollisesti melkoisesti huomiota pitäjässä, eivätkä kaikki katsoneet sitä hyvällä silmällä. Vastarinta perustui
ilmeisesti lähinnä sosialismin tuolloin melko voimakkaasti esittämään kirkonvastaisuuteen, sillä työväenyhdistyksen takia Kuivantoa kutsuttiin jumalankieltäjien

Lähes jokainen kuivantolainen mies oli mukana suojeluskunnassa. Yhteensä miehiä oli noin sata. Siirtolaisperheitä Kuivannolla asui muutamia kymmeniä.
Lotat toimivat myös aktiivisesti. Orimattilan Lotta Svärd –paikallisosaston perustava kokous pidettiin vuonna 1919. Vuonna 1922 perustettiin Kuivannolle oma
kyläosastonsa, mutta se ei kauaa voinut katsoa voivansa hoitaa toimintaa kyläosaston puitteissa, matkat kirkolle olivat hankalat ja toimintahalua oli runsaasti.
Niinpä 1927 perustettiin Kuivannolle oma Lotta Svärd –paikallisosasto.
Kauppoja kylässä on ollut useita. Parhaillaan samaan aikaan toimi jopa kuusi
kauppaa. Kylässä on toiminut myös kenkäkauppa, kahvila- ja leipomoliike, seppä
ja nahkurinliike. Kestikievareita on ollut kolme, joista viimeinen toimi 1930-luvulla. Olipa Kuivannolla vuosisadan alussa toiminnassa veneveistämökin. Tämän
veistämön oli Ludvig Roine perustanut Kuivannolle vuonna 1903. Kaksi vuotta
myöhemmin ilmoitetaan veistämöllä valmistetun kuusi purjealusta sekä neljä
moottorialusta
Kuivannolla kylän yhdistystoiminta on aina ollut vilkasta. Seurantaloja on rakennettu ja poltettu useampiakin. Pippuranmäen ensimmäisen talon jälkeen rakennettiin toinen, mutta sekin paloi. Tavoilleen uskollisen kuivantolaiset rakensivat
vielä yhden, maamiesseuran talon. Myös nuorisoseura herätti kylässä jo varhain
kiinnostusta. Vuonna 1897 suunniteltiin nuorisoseuran perustamista. Puuha ei
kuitenkaan johtanut tulokseen, vaikka hankkeen hyväksi ehdittiin pitää parit iltamatkin. Nuorisoseuran perustaminen Kuivannolle lykkääntyi aina vuoteen 1911.
Toiminta muodostuin kuitenkin sangen vilkkaaksi, laulukuoro ja soittokunta
viihdyttivät seuran juhlissa yleisöä, myös näytelmäkerho toimi innokkaasti. Seura
on myös toimittanut lehteä nimeltä ”Aarteenkaivaja” ja sen monipuolinen harrastustoiminta oli menestyksellistä.
1900-luvun alussa oli Kuivannon kylässä ylivoimaisesti eniten viljeltyä pinta-alaa
koko Orimattilan pitäjässä. Autonomian aikana suoritettiin uusjakotoimitus. Kuivannon suuren ja moniosaisen kyläkunnan uusjakotoimitus kesti pitkähkön ajan.
Se pantiin alulle jo vuonna 1907, mutta vasta vuonna 1919, maan jo itsenäistyttyä, se lopullisesti vahvistettiin. Näin suuren ja monitaloisen kylän jakotoimitus
ei sujunut hankaluuksitta, mutta suurin osa tiloista sai maansa yhtenä tai muutamana lohkona. Vain yksitoista tilaa sai tyytyä viiteen lohkoon ja viisi tilaa kuuteen
lohkoon.
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Vuosisadan vaihteen tienoilla uudenaikaisen elämäntavan muoto levisi Kuivantoon, nimittäin urheilu. Kuivannolle perustettiin oma voimisteluseura vuoden
1903 tienoilla. Vappuna 1904 kuivantolaiset antoivat ensimmäisen julkisen
voimistelunäytöksensä. Samoihin aikoihin Kuivannolla toimi raittiusseura. Tämä
Valo-niminen seura jouduttiin kuitenkin vuonna 1901 lopettamaan, koska kukaan ei suostunut ryhtymään sen esimieheksi. Kuivannolle syntyi kuitenkin
vuonna 1903 uusi raittiusseura nimeltään Yritys IX. Maanviljelyspitäjänä Orimattilassa tunnettiin runsaasti kiinnostusta pääelinkeinoaan kohtaan. Uudenmaan
läänini maanviljelysseura perustettiin vuonna 1898. Orimattilassa maalaisseuran
toiminta oli vilkasta, mutta hankaluudeksi osoittautui alueen laajuus. Siksipä pitäjään syntyikin paikallisia maalaisseuroja. Ensimmäinen paikallinen maalaisseura
syntyi Kuivannolle helmikuun 25. päivänä vuonna 1906. Toiminta lähti liikkeelle
vilkkaasti. Heti ensimmäisenä vuonna se järjesti kahdet kilpailut sekä näyttelyn ja
kurssit karjanhoidossa.
Kuivannon suurkylän erottaminen omaksi rukoushuonekunnakseen oli esillä
monessa yhteydessä jo 1780-luvulla. Vaikka paikkakin rukoushuoneelle oli katsottu, osa kyläläisistä kuitenkin vastusti hanketta, joten se jäi toteuttamatta.
Syynä olivat mm. huonot kulkuyhteydet. 1920-luvulla hanke kuitenkin sai uutta
tulta alleen. Kirkonkokouksessa Kuivannolla 1924 haluttiin alueelle sekä hautausmaa että kirkko. Viisi vuotta myöhemmin opetusministeriö teki päätöksen
rukoushuoneen ja hautausmaan rakentamisesta. Orimattilan kirkkovaltuusto
päättikin rakentaa rukoushuoneen 300 hengelle sekä hautausmaan. Pippuranmäelle rakennetun kirkon lopputarkastus pidettiin 1931. Kuivantolaiset ottivat
kirkon omakseen. Moni Kuivannolla syntynyt on haudattu kotipaikkakuntansa
kirkkomaahan. Juurikaan ulkopaikkakuntalaisia ei kirkkomaahan ole haudattu.
Kirkkomaassa on 40 sankarivainajaa, joista osa on siirtolaisia. Kirkon perustamisen aikoihin Kuivannolla oli liikehdintää myös laajemmasta itsenäistymisestä.
Esitettiin jopa ajatuksia omasta pitäjästä. Omaksi pitäjäksi Kuivanto ei kuitenkaan
koskaan irrottautunut. Jälkeenpäin ratkaisua on pidetty oikeana.
Sodan alla alettiin rakentaa lääninrajalle sekä uudenkylän että Kuivannon puolelle puolustusvoimien Keskusvarikko II:ta. Varikon sijoittumispaikan syitä ei tiedetä,
mutta niitä lienevät rautatien läheisyys ja varastointiin sopiva kallioperä. Varikko
räjähti 14. elokuuta 1965. Räjähdys oli niin kova, että kilometrien päässä ikkuna
rikkoutuivat, kun 30 metriä paksu kallioluolan katto lensi räjähdyksen voimasta.
Syytä neljän ihmishengen vaatineeseen räjähdykseen ei tiedetä.
Kylän erityisyytenä on vesiosuuskunta, joka ainakin 80-luvun lopulla toimitti
veden 127 talouteen. Osuuskunta perustettiin 1959 yksinkertaisesti veden puutteesta johtuneista syistä.
Vielä 1980-luvun lopussa Kuivanto oli niin itsenäinen, että peruskuivantolaisen
ei juuri tarvinnut kylästään poistua. Palvelut kylässä olivat pienen kirkonkylän

luokkaa. Nykyään tilanne on kuitenkin hieman toinen.
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Väestö, elinkeinot, palvelut ja
yritykset
Väestö
Kuivannon kylän väkiluku on kasvava. Vuoden 2003 lopussa kylässä oli 726 asukasta. Maakuntakaavan mukainen tavoite vuoteen 2020 on 744 henkeä. Kylään
muuttaa lapsiperheitä rauhallisen ympäristön ja hyvän sijainnin vuoksi. Osa perheistä tosin lähtee myöhemmin pois. Suuri osa vanhuksista muuttaa palvelujen
vähyyden vuoksi yleensä Orimattilan keskustaan tai Nastolaan. Kuivannolla on
jonkin verran vapaa-ajan asuntoina palvelevia kiinteistöjä. Sekä asuinrakennuksia, vapaa-ajanasuntoja että muuta rakennuksia valmistuu kylälle.

killa 1-6. Oppilaita on yhteensä 58. Seuraavalle kymmenelle vuodelle tehdyssä
kaupungin oppilasennusteessa uskotaan oppilaiden määrän pysyvän tasaisesti
vajaassa 60 oppilaassa. Päiväkoti sijaitsee koululla ja sen yhteydessä pidetään
esikoulua. Koulu palvelee myös kylän monitoimikeskuksena. Koulun tiloissa on
pienoisuimahalli.

Elinkeinot
Työpaikkoja Kuivannolla oli vuonna 2002 arviolta 110. Maakuntakaavaan kirjattu tavoite on yli kaksinkertaistaa määrä 233:een vuoteen 2020. Työpaikat ovat
lisääntyneet viime vuosina, vaikkakin hitaasti. Osa kyläläisistä käy töissä lähipaikkakunnilla mm. Orimattilan keskustassa (etäisyys 19 km), Nastolassa (9 km) tai
Lahdessa (26 km).
Alkutuotannon työpaikat työllistävät 65% alueen asukkaista. Maanviljely on
Kuivannolla säilynyt elinvoimaisena ja tullee jatkumaan myös tulevaisuudessa.
Karja- ja sikatiloja on toiminnassa n. 20. Palvelualan työpaikat muodostavat noin
neljänneksen kylän kaikista työpaikoista. Loput kyläläiset työskentelevät jalostustoiminnassa. Kylällä toimivat yritykset ovat pieniä ja työllistävät pääosin omistajansa. Kylässä sijaitseva armeijan ammusvarasto työllistää noin 10 kyläläistä.

Palvelut ja yritykset
Julkisia palveluita Kuivannolla on kohtalaisen paljon. Palvelut ovat kuitenkin
vähentyneet viime vuosina.

Nuorisoseura järjestää iltapäivätoimintaa oppilasasuntolan nuorisotilassa. Koulun
tiloissa pidetään myös nuorteniltoja, tenavajumppaa ja salibandykerhoa eri ikäisille sekä seurakunnan perhe-, päivä-, ja vanhustenkerhoja. Vastikään kunnostetun kirkon yhteydessä on seurakuntasali. Jumalanpalveluksia järjestetään kerran
kuukaudessa. Lisäksi kirkon tiloissa järjestetään häitä ja muita juhlia.
Kuivannolla sijaitseva vanhustentalo toimii lähinnä kuntoutuspaikkana moniongelmaisille. Kotisairaanhoito- ja neuvolapalveluita on saatavissa kerran viikossa.
Pienoisapteekki on avoinna 2 tuntia päivässä. Päivittäisten koulubussien lisäksi
kulkee palvelubussi kerran viikossa. Kirjastoauto käy kylällä kaksi kertaa viikossa.
Lisäksi kylältä löytyy mm. perhepäivähoitajia, laajakaistayhteys, valaistu keskustaajama, urheilukenttä, kylälatu ja luistelukenttä. Muut palvelut haetaan Orimattilan keskustasta. Yksityisiä yrityksiä Kuivannolla on rekisteröitynä yhteensä 27 ja
ne edustavat laajasti eri toimialoja. Yritykset ovat sijoittuneet tasaisesti ympäri
kylää, kuten kartta osoittaa.

Johtopäätökset
Kuivanto on kasvava ja elinvoimainen kylä. Perintenen maatalous jatkuu vahvana, mutta rinnalle on noussut uusia elinkeinoja. Vahvuuksia ovat hyvä sijainti
sopivalla etäisyydellä kaupunkikeskuksista, suhteellisen runsaat palvelut ja asukkaiden ikäjakautuma. Mahdollisuutena on rauhallisen ympäristön markkinoiminen asukasluvun kasvattamiseksii, myös vapaa-ajan asumista lienee mahdollista
lisätä. Muuttavat asukkaat pitäisi myös saada aktivoitua, jotta he pysyisivät kylällä. Uhkana voi olla palvelujen näivettyminen.

Kuivannon kolmiopettajaisessa koulussa annetaan opetusta peruskoulun luo-
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Pohjoisen osan rakennuskanta

Asutus koululta sorakuopalle vaikutti meistä yhtenäisemmältä kuin
muualla raitin varrella.

Kuivannon kylä on ollut myöhäiskeskiajalta lähtien asuttua. Peltolaakson ympäröimä kyläkeskus on sijoittunut kylänraitin verrelle ja
sen pohjoispuolella olevan mäen laellekumpuilevan maaston harjannekohtiin usemapana eri ryppäänä. Raitti on osa vanhaa Nastolan
Uudestakylästä Kuivannon kautta Porvooseen johtanutta maantietä,
joka on ollu tärkeä kauppareitti ja näin myös historiallisesti arvokas.
Tie on säilyttänyt kuninkaan kartastossa esiintyvän linjauksensa. Kuivannon kylä on suurimpia Orimattilan kyliä.
Mäellä on säilynyt mäkitupalaisasutusta ja suurempi klassistisvaikutteinen päärakennus, koulun lähellä, Iso-Eerolan tilakeskus 1900-luvun alusta. Sen pihapiiriin kuuluu lohkokivinen navetta 1900-luvun
taitteesta. Totesimme ryhmässä tämän alueen hyvin yhtenäiseksi
rakennustavaltaan ja olemukseltaan.

Raitin vartta emme mieltäneet kovin yhtenäiseksi, koska siellä sijaitsee 1950- 1960- luvulta olevia liikerakennuksia ja pientaloja sekä
myös joitakin 1920-30- luvulla rakennettuja taloja . Raitin itäpäässä
sijaitsee 1930 –luvulta oleva meijeri, joka on kyläkeskustaa hallitseva
elementti. Noppamaisen rakennuksen alaosa on rapattu ja toinen
kerros on lautavuorattu. Raitin länsiosaa hallitsee 1950- luvulla rakennettu iso rapattu koulu, sekä opettajien asuntola. Edellinen koulu oli
rakennettu 1890-luvulla ja sen käytyä ahtaaksi rakennus purettiin ja
tilalle rakennettiin arkkitehtitoimisto Anttila& Klamin suunnittelemat
rakennukset 1953. Sen suuri kaksikerroksinen kellarillinen koulurakennus on edustava esimerkki aikakautensa kouluarkkitehtuurista.

Rekolan kyläkunta sijoituu Kuivannon kyläkeskuksen luoteispuolelle.
Alue ei varsinaisesti kuulunut enää alueeseemme, mutta sen näkyvyyttä ja hallitsevuutta ei voinut sivuutta peltomaisemassa. Kyläkeskuksesta tullessa pienen jokilaakson jälkeen ovat tiiviisti tien vastakkaisilla puolilla Juustilan ja Sihvon pihapiirit. Klassistisia vaikutteita
sisältävä Sihvon päärakennus on vuodelta 1929, ja Juustilan päärakennus lienee samoilta ajoilta. Sihvon tilan jälkeen tien pohjoispuolella on Pukkalan autioitunut pihapiiri, jonka päärakennus on uusrenessanssityylinen.

Kylän koilispuolella avautuu tasainen viljelysmaisema, jonka halki
kulkee Kotteroon kulkeva mutkitteleva mukava tie. Tien varrella on
muun muassa Vohlojan savesta ja kanervista muurattu päärakennus
1909. Aumakattoisessa rakennuksessa on toisessa päässä sisään-
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vedetty avokuisti ja parveke poikkipäädyllä. Ikkunoiden pielissä on
tiilimuuraus. Pihapiirissä on myös kaksi luhtiaittaa, josta toinen on
vuodelta 1824. Navetan tiilipilarien välit on muurattu sementtitiilellä. Saman tien varrella on myös vanha Kirkkonmiehen päärakennus
1914., jossa on hillittyä nikkarityyppistä koristelua. Rakennusta on
laajennettu 1990- luvun lopussa. Pihaa rajaa etelästä vanha hirsinen
karjasuoja, jota on laajennettu sementtitiilisellä osalla. Pihapiirissä on
myös 1700- luvulta peräisin oleva kylältä siirretty luhtiaitta koristeellisella kaiteella.
Laaksosen tilakeskus sijoittuu lähelle kyläkeskusta pienen metsäisen
kumpareen kupeeseen samaisen kotteroon johtavan tien varrella,
jonka pohjoispuolelle jää Sikopiirin alue. Maisemassa hallitsevana
rakennuksena on klassistisia vaikutteita sisältävä sementtinavetta.
Rinteessä on vaja ja aittarakennuksia. Poikkipäädyllinen päärakennus
on 1890- luvulta.
Kylänraitin Kotteroon johtavan tien ja Sikopiirin tien väliin jäävä alue
on viljelysaluetta, ja peltomaiseman laidoilla on näköyhteys kolmeen
tilakeskukseen, Ylitalo, Mäkitalo ja Takakuoppala. Näissä Ylitalon ja
Mäkitalon asuinrakennuksissa on klassistisia vaikutteita.Pihapiiiriin
kuuluu luhtiaitta, ja Ylitalon pihaa rajaa lisäksi suuri sementtitiilinen
navetta. Takakuoppalan 1900- luvun taitteen päärakennus on vuorattu mineriittilevyllä. Sen pihassa on pitkä luhtiaitta, jonka hirsikehikko
on 1700- luvun loppulta. Tilakeskukset viljelyalueen ympärillä muodostavat pihapiireiltään yhtenäisen kokonaisuuden, vaika ovatkin
hieman etäällä toisistaan.
Alueellamme on n. 381 rakenettua rakennusta, joista n.15 rakennusta
on arvioitu ennen vuotta 1920 rakennetuiksi, ja n. 240 rakennusta on
rakennettu 1920-60 -lukujen välillä eli suurin osa rakennuksista sekä
1960 –luvun jälkeen rakennettuja on n. 125.

14

II

RAKENNUSKANTA

15

Pohjoinen alue
1960-luvun
jälkeen rakennettu
1920 - 1960
rakennettu
Ennen vuotta 1920
rakennettu

Aluerajaus
Asfalttitie
Hiekkatie
Kylätie
MITTAKAAVA

1:10 000

Kylä- ja taajamasuunnittelu

Eeva Aarrevaara

LAMK/Tekniikanlaitos
MIL03

16.01.2006

Henna Kurosawa

Kari Tenkanen

Juha Poskela

Elina Joutsen

N

II

16

Rakennuskanta

Eteläisen osan rakennuskanta
Asutus Kuivannolla sijoittuu viljelys- ja metsäalueiden reunoille sekä maaston harjannekohtiin. Rakennuskanta koostuu erikokoisista maatiloista, mäkitupalaisasumuksista sekä omakotitaloista.
Rakennukset Kuivannonjoen eteläpuolella ovat
suurelta osin (noin 66%) 1921-1960- luvuilta. Vanhimmat rakennukset ovat 1800-luvun lopulta. Ennen vuotta 1920 rakennettuja on noin 11%. Aivan
uutta rakennuskantaa on melko niukasti. Vuoden
1961 jälkeen rakennettua on noin 23% ja se ilmenee koko rakennuskannassa täydennys- ja lisärakentamisena (prosentuaaliset arvot on määritetty
päärakennusten perusteella).

Rakennustavaltaan yhteneviä alueita ovat mäkitupalaisasutukset. Tällaisia puurakenteisia pienomakotitaloja on Miilumäen itäpuolisella rinteellä, Anttilassa ja Tonttilassa. Anttilan alue on
jäsentelyltään hieman hajanainen, koska tont- Mäkitupalaisasumuksia
tien välissä on metsäsaarekkeita. Alueen pohjoisja eteläpuolella sijaitsee maatiloja, esimerkiksi Hakalan ja Kuoppalan tilat. Alueella on myös muutamia kesäasuntoja. Maisemasta rakennustavaltaan erottuvat
Lutterinkallion alueella sijaitsevat Varpulan, Samolan sekä Vainion tilat suurina
tilakeskuksina. Rahjalan alue Miilumäen länsipuolella muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden ja sulautuu viljelymaisemaan miellyttävästi. Rahjalan alue sekä Lutterinkallion alue kuuluvat paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Lutterinkallion alueen paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin kuuluvat Varpulan, Samolan ja Tonttilan tilakeskukset. Varpulan päärakennus on 1897-luvulta ja se on
en-tinen sotilasvirkatalo. Yksityisomistukseen se on lunastettu vuonna 1930. Pihapiiriin kuuluu luhtiaitta sekä tiilinen navetta, joka on valmistunut 1934. Samolan tilakeskuksen rapattu päärakennus on rakennettu vuosina1946-47. Pihapiiriin
kuuluu luhtiaitta sekä tiilinen navetta. Tonttilan päärakennus on luultavasti 1900luvun taitteesta. Rakennus on menettänyt tyylilleen ominaisia piirteitä julkisivu- ja
ikkunamuutoksissa. Pihapiiriin kuuluu luhtiaitta, tallirakennus sekä vaja.

Vasemmalla Varpulan päärakennus ja keskellä Samolan päärakennus.
Oikealla Tonttilan asuinrakennukset.

Rahjalan kyläkunnan alue paloi 1884, jolloin
paikalle jäivät vain Isotuvan ja Rahjalan talot.
Rahjalan uusrenessanssivaikutteinen hirsinen
päärakennus sijaitsee mäen korkeimmalla kohdalla. Se on rakennettu vuonna 1884 heti palon
jälkeen. 1910-luvulla rakennusta on jatkettu, ja
taloon on tehty päätykuisti 1960-luvulla. Pihapiiriin kuuluvat klassistinen aitta-vajarakennus
sekä alarinteessä sijaitseva tiilinen vuonna 1955
rakennettu navetta. Isotupa sijoittuu alueen luoteispuolelle. Päärakennuksen kehikko on luultavasti siirretty palon jälkeen Niinikosken kylältä
vuonna 1884. Kuisti on rakennettu 1950-luvulla.
Pihapiiriin kuuluu aitta, joka on 1800-luvulta ja
sitä on laajennettu 1930-luvulla, jyväaitta (1920),
saunarakennus (1930) ja tiilinavetta (1955).

Vasemmalla
Isotuvan
päärakennus.
Oikealla ylhäällä
on Rahjalan
päärakennuksen
poikkipäädyn
tähti-ikkuna. Oikealla keskellä Rahjalan päärakennus ja
alhaalla klassistinen aitta-vajarakennus
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Topograﬁa

Topograﬁa
Alueen suhteellinen korkeusvaihtelu on noin 50 metriä. Korkein kohta tarkastelualueella on Leirinmäellä, 115 metriä merenpinnasta ja matalin Kuivannonjoen
varressa, 65 metriä merenpinnasta. Keskimäärin mäkien suhteellinen korkeusvaihtelu on noin 15-25 metriä.
Maaperä
Kuivannon alueen maaperä on pääosin hienojakoista maa-ainesta, kuten savea ja
silttiä, jolle viljelyalueet ovat sijoittuneet. Selänteet ja mäet ovat pääosin moreeni-kalliovaltaisia alueita, mutta kylänraitin pohjoispuolella on myös merkittava
soraharju, joka on I luokan pohjavesialue.
Kallioperä
Alueen kallioperä on lähestulkoon kokonaan graniittia, mutta alueen eteläpuolella on myös kvartsi- ja granodioriiitti esiintymä.
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Taajamakuva ja rakennettu
ympäristö
Pohjoinen alue
Kuivannon kylän taajama sijoittuu pääraitin (maantie 1711) varteen ja sen
itäpuolelle ulottuen kallioisten moreenikukkuloiden etelärinteiltä niiden
länsipuolelle. Mäkialueen länsipuolella virtaava Kuivannonjoki ja sitä ympäröivät
avoimet peltoalueet sekä keskustan kaakkoispuolella avautuvat laajat
viljelysalueet erottavat taajaman kylän eteläisemmistä alueista. Pääraitilta
avautuu useita avoimia näkymiä joenvarren peltoalueille. Taajaman ulkopuolinen
asutus jakautuu laajalle alueelle ja sijaitsee moreenikumpareilla sorapintaisten
kyläteiden varsilla. Keskuksen pohjoispuolelle maantien mutkaan muodostuu
selkeä taajaman sisääntulokohta, josta pääraitti ja avoimet peltomaisemat
avautuvat. Tärkeiden peltonäkymien lisäksi taajama-alueella sijaitsee kaksi
visuaalisesti tärkeätä pienempää peltoaukiota. Keskustan toiminnallisina
painopisteinä ovat kyläkauppa ja koulu, jonka pihapiirissä kasvavien suurten
pihtojen muodostama puuryhmä on laajalle alueelle näkyvä maamerkki.
Alueella on useita pieniä yhtenäisiä alueita sekä kaksi suurempaa eheää
ympäristökokonaisuutta, joista toinen on urheilukentän koillispuolella sijaitsevan
aukion ympäristö ja toinen Taka-Kuoppalan, Ylitalon ja Mäkitalon tilojen välinen,
seudullisesti arvokkaaksi viljelymaisemaksi inventoitu alue. 1960- ja 1970-luvulla
rakennetut liikerakennukset ja jotkut huonokuntoiset rakennukset ja epäsiistit
pihapiirit rikkovat pääraitin varren miljöön yhtenäisyyttä osittain.

Etäläinen alue
Kuivannon eteläosan taajamakuvaa hallitsevat laajat viljelysaukeat, jotka näkyvät
myös 1700-luvun kartoista.Varsinainen Kuivannon keskusta sijoittuu pohjoisen
ryhmän alueelle, mutta eteläiseltä puoliskolta on taajaman keskustaan hyvät
näkymät peltoaukeiden yli.

Eteläiselle osalle tyypillisiä ovat
pienet mäet, joita rakentaminenkin
noudattelee. Monin paikoin mäen
laet ja rinteet ovat kallioisia, jotka
antavat oman leimansa maisemalle ja talojen pihoille.

Eteläisen alueen rakennettu ympäristö koostuu suurelta osin puurakenteisista
omakotitaloista. Tällaista mäkitupalaisasutusta voi löytää mm. Miilumäen
kaakkoisrinteeltä ja Tuomalaan vievä tien viereltä. Suurempien tilakeskusten
kuten Rahjalan, Isotuvan, Varpulan, Samolan ja Tonttilan päärakennukset
on luokiteltu paikallisesti arvokkaiksi kohteiksi. Nämä rakennukset
erottuvat maisemasta ja muusta rakentamisesta selkeästi kokonsa ja
rakennusmateriaaliensa puolesta.

Vasemmalla eteläiselle alueelle tyypillistä pienomakotiasutusta. Oikealla Samolan
tilakeskuksen päärakennus, joka on inventoitu myös paikallisesti arvokkaaksi
rakennukseksi.
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Kuvassa näkyy selvästi rakennusten sijoittumisen maastonmuotojen mukaan.

Maisemapuita Kuivannon
kirkolle menevän tien varressa. Ilman puiden jäsentelyä,
olisi tietä vaikea hahmottaa
maisemassa.

Paikallisesti arvokkaisiin kohteisiin
lukeutuvat myös Kuivannon kirkko
ja maamiesseuran talo. Maamiesseurantalo on kaunis puinen rakennus, jota ei voi olla huomaamatta.
Sitä voisikin sanoa yhdeksi maamerkiksi eteläisen alueen puolella,
Orimattilaan menevän tien ja peltoaukean välissä. Kirkko puolestaan
sijoittuu maisemassa Pippuranmäen laelle, josta sen erottuminen on
kuitenkin sankan puuston vuoksi
hieman hankalaa. Kirkko on kaunis,
vaalea klassistinen rakennus, joka
on rakennettu vuonna 1931. Myös
hautausmaa on kaunis ja rauhallinen paikka, joka sulautuu ympäristöönsä saumattomasti.
Kasvillisuus noudattelee pääasiassa maaston muotoja. Peltoaukeat sijaitsevat
alavilla mailla. Merkittävin ja suurin viljelysaukea ”kulkee” eteläisen alueen poikki,
Kuivannonjoen rantaa, Orimattilaan vievän tien viertä ja Artjärvelle vievän tien
viertä pitkin.

Rakentaminen on keskittynyt eteläisellä alueella peltoalueiden välisille metsäisille
mäkialueille. Tiet risteilevät luonnollisesti peltojen reunojen ja metsäisten mäkien
välissä, sulautuen monissa kohdin maisemapuiden välityksellä ympäristöönsä.
Suurempien tilakeskusten rakennukset ovat sijoittuneet pääosin peltoalueidensa
keskelle.

Peltojen keskelle jää monin paikoin metsäsaarrekkeita, jotka jaksottavat kauniisti
maisemaa.

Peltoaukeaa halkova tie, joka johtaa Varpulasta taajaman keskukseen. Kuvassa näkyy
myös rakennusten sijoittuminen metsäisille mäen rinteille.
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Eteläisellä alueella taajaman porttikohdaksi nousee
Artjärvelle menevällä
tiellä kohta, jossa kirkolle
menevä tie risteää, (lähellä
saksalaisten sotilaiden
muistomerkkiä), ja missä
maisema avautuu kulkijalle näkymänä peltoaukeiden yli taajaman keskukseen.

Metsäsaarekkeet peltojen keskellä antavat oman leimansa Kuivannon maisemille. Ne
elävöittävät taajamakuvaa merkittävästi, sekä ovat maisemallisesti arvokkaita. Ne
halkovat avointa maisemaa yhdessä Kuivannonjoen kanssa.
Peltoaukeat antavat merkittävän leimansa Kuivannon eteläiselle alueelle, luoden
avaruuden tuntua. Kuivannonjoki ja Vellinoja halkovat kumpuilevia peltoja jäsennellen
maisemaa.
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Maamiesseurantalon ympäristö

Kirkon ympäristö

Kuivannon maamiesseurantalo sijaitsee Orimattilaan johtavan tien varrella laajan
peltoaukean reunalla. Vuonna 1949 valmistunut seurantalo on järjestyksessään
kylän kolmas. Ensimmäinen sijaitsi Pippuranmäellä, jossa nykyisin sijaitsee Kuivannon kirkko ja hautausmaa. Jälleenrakennuskaudelle tyypillisen yksinkertaisen
sekä niukkalinjaisen maamiesseurantalon ovat suunnitelleet rakennusneuvoja P.
Aunusvaara ja rakennusmestari Toivonen.

Kuivannon kirkko sijaitsee jyrkän männikköisen Pippuranmäen laella, hieman
erillään kyläkeskuksesta. Kirkon pihapiiriin kuuluu myös kylän hautausmaa, joka
sijaitsee kirkon luoteispuolella.

Maamiesseurantalon pihapiiriin kuuluu ulkorakennus, joka rajaa piha-aluetta länsipuolelta. Pihan pohjois- ja itäpuolinen puusto rajaa alueen tiestä sekä pelloista.
Seurantalon eteläpuolella sijaitsee sorapintainen hiekkakenttä, joka toimii parkkialueena. Hiekka-alue rajautuu peltoalueisiin sekä tiehen.
Seurantalon ympäristön kasvillisuus koostuu paikalle luonnostaan kasvaneista pääasiassa männyistä, kuusista sekä vaahteroista. Varsinainen piha-alue on
nurmikenttä, joka rajautuu puustoon sekä pihavarastoon ja seurantalon edessä
olevaan sora-alueeseen.
Maamerkkimäinen maamiesseurantalo on paikallisesti arvokas rakennus ja se
kuuluu Kuivannon kulttuurimaisemaan.

Kirkko on rakennusmestari Heikki Tiitolan suunnittelema rapattu tiilirakennus.
Vuonna 1931 valmistunut jyrkkäkattoinen rakennus on saanut vaikutteita keskiaikaisista kivikirkoista.
Kirkon ympäristön kasvillisuus koostuu pääasiassa luonnonkasveista eli istutuksia
on melko niukasti. Kirkonmäen jyrkillä itä –ja pohjoisrinteillä sekä mäen laella
valtapuuna esiintyy mänty. Kirkon edessä kasvaa Douglaskuusia. Kirkon takana
esiintyy syreeni-istutuksia. Runsaan mäntypuuston lisäksi mäen laella kasvaa
myös katajaa. Kirkon etelä –ja länsipuolella oleva kangasmetsä on kuusivaltaista.
Mustikkatyypin tuoreen kankaan lisäksi aivan mäen laella esiintyy puolukkatyypin kuivahkoa kangasta. Hautausmaan lounaispuolella on soistunut alue. Hautausmaalle omaleimaisuutta luovat pääkäytäviä reunustavat pihdat sekä matala
kuusiaita, joka ympäröi hautausmaata sen sivuilta sekä takaa. Hautausmaalla
sijaitsee myös Terrikallion asevarikolla 1965 tapahtuneen räjähdysonnettomuuden uhrien hauta ja muistomerkki sekä 44:n vuosina 1939-45 kaatuneiden sankarihaudat ja muistomerkki.
Kirkon ympäristöön on arkkitehti Eeva Aarrevaara tehnyt pihasuunnitelman.
Suunnitelmasta on toteutunut osaksi pysäköintialue, josta on poistettu puusto ja
päällystetty soralla. Kirkonmäen rinteitä on harvennettu näkymien avaamiseksi.
Kirkon ympäristö on paikallisesti sekä maakunnallisesti arvokas kohde.
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Kasvillisuus

Kasvillisuuden luonteenomaiset piirteet
Alueella, varsinkin alueen
jokivarsilla
on
runsaasti
savikoita, mistä on ollut
seurauksena maan tehokas
viljely. Jokia on eteläisellä
viljelyseudulla
lukuisia,
mistä
Kuivannon
kylä
hiukan
poikkeaa.
Kylän
halki kulkee kyllä kapea
Kuivannonjoki, mutta sen
virtaus on paikoitellen lähes
olematonta.

Vuonna 1980 laadittiin koko Suomen
kattava maisemamaakuntajako. Jako
ilmentää maakuntien ja seutujen
luonnon- ja kulttuurimaiseman
välisiä eroja, ja sen tarkoituksena on
toimia maisema-alueiden etsimisen
ja arvottamisen työvälineenä.
Maa jaettiin kymmeneen eri
maisemamaakuntaan, joista osa
jakautuu edelleen seutuihin.
Tässä valtakunnallisessa
maisemamaakuntajaossa Kuivannon
kylä sijoittuu maantieteellisesti
eteläisen rantamaan
maisemamaakuntaanja sen osaan:
eteläiseen viljelyseutuun.

Paikoitellen
eteläisellä
viljelyseudulla on karumpia
kallio- ja moreenimaita,
mutta
yleisesti
ottaen
kasvillisuudella on rehevä
yleisilme.

Eteläinen viljelyseutu lukeutuu
lähes kokonaan eteläboreaaliseen
kasvillisuus-vyöhykkeeseen,
vain alueen läntisin osa on
hemiboreaalista tammivyöhykettä.
Eteläiselle viljelyseudulle
on tyypillistä vaihteleva
maastonmuotoilu
ja
tehokas viljely. Niinpä
raivatut,
kumpuilevat
ja
metsäsaarekkeiden
rikkomat
peltoalueet
ovat maisemassa yleisiä.
Tämän tyyppiset laajat
peltoalueet luonnehtivat
hyvin myös Kuivannon
kylän maisemaa.

Maaseudulla asutus keskittyy pitkille yhtenäisille jokilaaksoketjuille, ja
rakennukset sijaitsevat pääasiassa peltoaukeiden tuntumassa kumpareilla
ja reunaselänteillä sekä peltoaukeiden ja metsämaan rajavyöhykkeillä. Myös
Kuivannolla asutus on monin paikoin sijoittunut edellä mainitulla tavalla.

Eteläiseltä viljelyseudulta löytyy lukuisia kartanoita ja entisiä
ruukkiyhdyskuntia, jotka myös antavat alueelle omintakeista ilmettä.
Niiden vaikutus näkyy nykyään mm. maaseutuasutuksen rakennuksissa ja
puutarhoissa.
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Kasvillisuus

Alueen pohjoisosa

Alueen eteläosa

Taajamakeskuksen ja sitä ympäröivän alueen kasvillisuuden luonteenomaisia
piirteitä ovat kyläkeskustan pohjois- ja koillispuolelle sijoittuvat
kangasmetsäalueet ja niitä ympäröivät laajat viljelysalueet. Taajamakeskuksen
itäpuolella on inventoitu seudullisesti arvokas viljelymaisema.

Keskusraitin ja Kuivannonjoen eteläpuolella avautuu laaja kaunis
peltomaisema, jota paikoin reunustavat mäkiset metsäalueet.

Kyläkeskustan pohjoispuolella sijaitsevan Leirinmäen kallioisilla kukkuloilla
on enimmäkseen mäntyvaltaista kuivaa (kanervatyypin) ja kuivahkoa
(puolukkatyypin) kangasmetsää. Kyläkeskustan koillispuolella sekä keskustaa
ympäröivillä pienillä mäkikumpareilla vallitsevana metsätyyppinä on tuore
(mustikkatyypin) kangasmetsä, pienillä mäkien välisillä tasaisilla alueilla on
paikoin myös lehtomaista (käenkaali-oravanmarjatyypin) kangasmetsää.

Suurin osa metsistä on kuusivaltaisia tuoreita kankaita (mustikkatyyppi),
mutta mäkien lailla metsätyyppi vaihtuu kuivahkoksi (puolukkatyypin)
ja kuivaksi (kanervatyypin) kangasmetsiksi. Myös sekametsää löytyy
paikoitellen. Joillekin mustikkatyypin kankaille on istutettu mäntyä. Niittyjä
eteläisellä alueella on vain muutama kappale. Samoin soita, joista suurin,
räme, sijoittuu kirkon lähistölle.
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Raitinvarsi

Kuivannon pääraittia reunustaa koillisessa paikoin jyrkkäkin mäen rinne, jolle on
muodostunut tiiviihköä asutusta. Raitin lounaispuolella avautuvat peltomaisemat ja niiden taustalla olevat metsäiset kukkulat. Myös raitin lounaispuolella on
tiivistä kyläasutusta. Raitin varrella sijaitseva koulu toimii kylän keskipisteenä.
Raitin varrelle ovat sijoittuneet myös kaupparakennus, sekä entiset pankki- ja
baarirakennukset. Kyläraitin bussipysäkit ovat uudet ja yhtenäiset.
Raitin kasvillisuutta on lisätty kevyenliikenteen väylän rakentamisen yhteydessä.
Istutukset ovat vielä pienehköjä. Pensasistutuksiin on käytetty virpiangervoa
(Spiraea chamaedryfolia), aitaorapihlajaa (Crataegus grayana), sinivatukkaa
(Rubus caesius), rusopajuangervoa (Spiraea x billardii) sekä pihasyreeniä (Syringa
vulgaris). Koulun edustalla raitin varrella on suuria pihtoja, jotka toimivat kylän
näkyvänä maamerkkinä niin kauempaa raitilta kuin seuraintalolta päin katsottaessa.
Raitinvarren ongelmakohtia ovat huonoon kuntoon päässeet rakennukset, joita
tulisi pyrkiä korjaamaan. Raitin varrella on muutamia pihapiirejä, jotka kaipaavat esimerkiksi pensasistutuksia suojaamaan epäsiistien pihojen näkymistä
pääraitille. Näit ä ongelmia korjaamalla raitin esteettisyyttä ja miljöökuvaa
saadaan parannettua. Raitin lounaispuolella sijaitsevia hoitamattomia niittyjä
tulisi myös niittää säännöllisesti. Tielinjan korottaminen on jättänyt muutamia
rakennuksia pahasti tielinjan alapuolelle, myös tälle ongelmalle tulisi tehdä
korjaustoimenpiteitä. Raitin vartta voitaisiin yhtenäistää: rajaamalla tontteja
esimerkiksi lauta-aidoin, yhtenäistämällä istutuksia, rajaamalla liikerakennusten
piha-alueet selkeämmin tiealueesta. Muita kehitettäviä kohteita ovat koulun piha
sekä asuntolan viereisen pellon reunaoja.
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ANALYYSI

Taajaman arvokkaat ja säilytettävät osat:
Inventoidut alueet:
Rekolan alue
Ylitalo, Mäkitalo, Takakuoppalan alue
Anttilan ja Varpulan alue
Pääraitti pohjoispuoleinen alue
Lutterkallion alue
Isotupa,Rahjala, Miilunmäki alue
Kirkko ja hautausmaa
Kaunis maisema/pihapiiri/arvokas osa:
Leirinmäen kallionäkymä raitille
Rekolan Juustila, Sihvo

(Kaunis, istuu hyvin maisemaan)

Ylitalo, Mäkitalo, Takakuoppalan viljelysmaisemat

Soranottoalue
ruma alue
käyttö?
Pääraitin huonokuntoiset rakennukset ja jotkut epäsiistit pihat
Raitinvarren liikerakennuksien edusta-alueet
epäsiistit
sekavat
Raitinvarren piha ja tiealueiden rajavyöhykkeen epäyhtenäisyys
Koulunpiha
epäselvä alue, jossa ei kunnon jäsennystä
liikennejärjestelyt huonot
Urheilukenttä
alue hoitamaton ja syrjässä
käyttö?

Eteläinen peltomaisema

(1700-luvun lopun pellot ja niityt ja
uudemmat raivatut reuna-alueet)

Leirinmäki
Mahdollinen käyttö

Isotuvan pihapiiri

(kaunis hyvin hoidettu, istuu hyvin
ympäristöön, kauniit vanhat
rakennukset,jotka on hyvin
hoidettu ja laitettu)

Kirkonmäki
Kirkkoa ei hahmota kylältä
kirkon sijainti hieman syrjässä
kirkonpihan liikennejärjestelyt sekavat

Samolan pihapiiri

(Kaunis hyvin hoidettu, istuu
ympäröivään maalaismaisemaan)

Seurantalo
hieman irrallinen kokonaisuus
jäsentelemätön ympäristö
piha voisi olla viihtyisämpi

Varpulan lähellä oleva metsäsaareke (jäsentää mukavasti
maisemaa)
Pieni metsäsaareke Lutterinkallion ja peltomaiseman välissä (joka
myöskin jäsentää mukavasti maisemaa)
Hakalan lähellä oleva mökin pihapiiri(kaunis, istuu hyvin
maisemaan)

Taajaman ongelmalliset ja kehitettävät osa-alueet:

Joutomaa (11:68)
irrallinen maapala
käyttö?
läjitysalue?
Muistomerkki (joutomaan lähellä)
ei näy mihinkään
paikka on omituinen, irrallinen
pitäisi rajata viereisestä pihapiiristä (nyk. sijaitsee kuivurin vieressä)
Tarkempaa suunnittelua vaativat osat
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soranottoalue
koulunpiha
urheilukenttä
raitinvarren edustat ja ilme
Maamiesseuran talo
Kirkon ympäristö
Saksalaisten muistomerkki
joenvarsi
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Pohjoinen alue
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Kylän raitin kehityssuunnitelma

Lähtökohdat
Raitin varrella suunnittelun lähtökohdaksi on otettu raitinvarren ilmeen
yhtenäistäminen ja palvelualueiden edustojen ja pihojen selkeyttäminen
ja toiminnallisuuden sekä ulkonäön parantaminen.
Nämä on toteutettu palvelualueiden idesuunnitelmilla sekä rakennustapasuosituksilla.
Rakennustapasuositukset
Rakennustapasuositusten ideana on yhdenmukaistaa ja kehittää raitin
varren eli Kuivannontien ilmettä väri- ja materiaalisuosituksin sekä aitaja ikkunamallein siten, että raitin ilmeestä saataisiin perinteisyyttä huokuva kylämiljöö.
Väritys, materiaalit ja mallit on otettu kylän rakennusten omista perniteisistä malleista.
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suunniteltu reunakivellä rajatuksi ja päällyste voi olla kiveystä tai asfalttia.
Kaupan molemmille puolille on suunniteltu mahdollinen terassialue,
joista toista voidaan käyttää myös pyöräparkkina. Alueet ovat lähellä
kauppaa ja riittävän etäisyyden päässä tiestä, jolloin ne ovat viihtyisiä ja
niille on helppoa mennä kulkuväylää pitkin.
Kerrostalon sisäänkäynnin edusta on suunnitelmassa erotettu autoliikenteestä pensasistutuksilla ja mahdollisella reunakivetyllä päällysteellä.
Suunnitelmassa on myös esitetty mahdollisuus yhteiseen jätekatokseen,
joka kokoaisi roskalaatikot yhteen paikkaan ja helpottaisi tyhjentämistä
sekä piilottaisi jäteastiat näkyvistä.

Raitin varsi
Raitin varren ilmettä on jäsennetty ja kevyen- ja autoliikenteen väylien
rajauksella toisistaan kylän keskustan kohdalla saavuttaessa kylään.
Tämä on tehty puilla ja pensailla, jotka on sijoittettu kevyenliikenteenväylän ja autotien väliissä sijaitsevalle kaistaleelle. Näin kevyenliikenteen
väylällä on viihtyisämpi liikkua ja rajaus kertoo myös taajamaan saapumisesta.

Parturi-kampaamon edusta
Suunnitelmassa selkeytetään piha-alueen ja sen ympäristön rajausta.
Tien ja pihan väliselle erotuskaistalle luodaan parempi ilme matalalla
puuaidalla ja pensasistutuksilla sekä istuttamalla kaksi koivua kevyen
liikenteen kulkuväylän molemmin puolin. Pihan pohjoisreuna rajataan
matalalla puuaidalla ja pensasistutuksilla. Rakennuksen seinustalla olevat istutukset korvataan matalalla pensasaidanteella ja oven edustalle
rakennetaan matala (8 – 12 cm) koroke rajaamaan autojen pysäköintipaikkaa ja selkeyttämään jalankulkua rakennuksen ja suojatien välillä.

Kauppan edusta
Kaupan edusta on nykyisellään asfalttikenttä, jolla ei ole selvää rajausta tien kanssa. Istuskelu ja oleskelualue on sijoitettu kaupalta katsoen
alueen vasempaan reunaan tien viereen, joka on suhteellisen kaukana
kaupasta ja lähellä tietä. Autot on pysäköity suoraan kaupan eteen, jolloin kauppaan meno hankaloituu.

Verhoiluliikkeen edusta
Suunnitelmassa tien ja pihan rajausta selkeytetään korotetulla linja-autopysäkillä sekä siihen liittyvällä matalalla puu- ja pensasaidalla. Suojatien paikka muutetaan parempaan paikkaan, jolloin jalankulkijoiden
ja pyöräilijöiden kulku pihalle ja pysäkille tapahtuu luontevammin ja
turvallisemmin.

Suunnitelmassa aluetta on jäsennetty siten, että alue on erotettu sekä
aidalle ja pensailla tiestä, jolloin kaupan edusta saadaan rauhoitettua ja
viihtyisämmäksi. Autopaikat on sijoitettu pääasiassa kaupalta katsottuna alueen vasempaan reunaan (4 autopaikkaa) ja kaupan edustalle yksi
invapaikkavaraus sekä tilaa kahdelle autolle pysäköintiin ruuhka-aikaan.
Auoliikenne tieltä piha-alueelle on suunniteltu yhteen liittymään, josta
hoidetaan kaupan asiakas- ja huoltoliikenne sekä viereisen kerrostalon
liikenne.
Tieltä kaupalle ja kaupan eteen on suunnitelmassa tehty kulkuväylä, joka
luo tilaa kaupan ja parkkialueen väliin. Kulkuväylä helpottaa kaupassa
asioimista erottaa kevyen- ja autoliikenteen toisistaan. Kulkuväylä on
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RAITINVARREN RAKENTAMISTAPASUOSITUKSET

Aidat ja portit

Johdanto

•
•
•

Raitilla tarkoitetaan tässä Kuivannontien (mt 1711) osaa Kuivannon kylän
keskustassa (soranottoalue – Kuivannonjoki). Näiden rakentamistapasuositusten tarkoitus on olla ohjeena uudis-, laajennus- ja korjausrakentamisessa. Suositusten tavoitteena on yhdenmukaistaa raitinvarren
miljöötä niin, että kylän ominaisilme säilyisi.

materiaali: puu
väritys: talon väri tai punamulta
aidankorkeus 80 – 120 cm

Rakennusten muoto, mitat ja väritys
Päärakennus
•
runkosyvyys 7 – 10 m
•
pituus tien suuntaan korkeintaan 15 m
•
materiaali: höylätty lauta tai rapattu pinta
•
väri: valkoinen/vaalea keltainen
•
suositeltava kerrosluku 1 ½ - 2
Piharakennukset
•
materiaali: puu
•
väritys: punamulta
Katto
•
•
•
•

kattokaltevuus 1:1,2 – 1:1,8
päällyste: huopakate/tiilikate
väri: punainen/ruskea
avoräystäs
Aita- ja porttimalleja

Ikkunat
Uudisrakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaaminen
•
•

ikkunoita uusittaessa tulisi noudattaa rakennuksen alkuperäisten ikkunoiden tyyliä
uudisrakennuksissa tulisi käyttää kylän nykyisten rakennusten ikkunatyyppejä

Raitin perinteisiä ikkunamalleja

•
•
•
•

rakentamisessa tulisi noudattaa edellä olevia suosituksia
rakennusten tulisi sijoittua 5 – 15 m etäisyydelle raitista
uudisrakennusten tulisi sopia ympäröivään rakennuskantaan
laajentaminen tulisi tehdä rakennuksen tyylin mukaisesti
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HAVAINNEKUVA RAITINVARREN LÄNSIPÄÄSTÄ
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keijuruusu
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KAUPAN EDUSTA

keijuruusu

Kevyenliikenteen
kulkuväylä ja
pihlaja
suojatie

korotettu bussipysäkki
matala aita
4 ap valamonruusu

liittymä
matala pensas

pihlaja

koivuja

istutusastioita

matala
aita
vaahtera

invapaikka
+ 2 ap var.
mahdolliset
terassialueet

yhteinen
jätekatos

Juha Poskela
MIL03
MITTAKAAVA
1:500
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HAVAINNEKUVA KAUPAN EDUSTASTA
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VERHOILULIIKKEEN JA KAMPAAMON EDUSTA

VERHOILULIIKKEEN EDUSTA

KAMPAAMON EDUSTA
pihlajat
keijuruusu

aita
korotettu bussipysäkki

pihlaja
kaksi koivua

valamonruusu
aita

koroke

valamonruusu

3 ap
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1:500
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HAVAINNEKUVA RAITINVARREN ITÄPÄÄSTÄ JA VERHOILULIIKKEEN JA KAMPAAMON EDUSTOISTA
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SUOJAVYÖHYKKEEN PERUSTAMINEN
Erilaisia termejä
-

Piennar:
Pientareella tarkoitetaan vähintään metrin levyistä lannoittamatonta
aluetta, joka on monivuotisen kasvillisuuden peittämä. Pientareen jättäminen valtaojien varteen kuuluu ympäristötuen edellyttämiin pakollisiin
toimenpiteisiin.
Suojakaista:
Suojakaista on vähintään kolmen metrin levyinen lannoittamaton, yhtenäinen alue. Myös suojakaista on monivuotisen kasvillisuuden peittämä.

o
luonnonolot
o
maisema
o
kaikki em. seikat huomioitava kasvivalikoimaa mietittäessä
heinän kylvö keväällä suojaviljaan-->paras/helpoin tilanne
hyvä suojavilja:
o
aikainen
o
lujakortinen
o
heikosti varjostava-->nurmelle riittävästi kasvumahdolli
suuksia

Kasvit
-

Suojavyöhyke:
Suojavyöhyke on vähintään 15 metrin levyinen, lannoittamaton, hoidettu, yhtenäinen vyöhyke, joka on monivuotisen kasvillisuuden peittämä.
Se perustetaan mieluiten suojaviljaan, vanhalle nurmelle tai viherkesannolle.

-

-

Suojavyöhykkeet
Suojavyöhykkeen tarkoitus:
vähentää maa-aineksen, ravinteiden ja muiden haitallisten aineiden kulkeutuminen pelloilta vesistöihin
lisää luonnon monimuotoisuutta ja voivat elävöittää maisemaa
vähentää vesien rehevöitymistä ja sitä kautta ojien ja rantojen
ruoppaustarvetta

-

Minne suojavyöhyke?
jos pelto viettää jyrkästi valtaojaan tai vesistöön
kaltevuus 10 % tai enemmän
helposti sortuvat rantapenkat
toistuvat tulva- tai vettymishaitat
työteknisesti hankalat peltojen osat (kaltevuus, mutkittelevuus
jne.) --> suojavyöhykkeen avulla lohkon suoristus

valmiit heinä- ja nurmiseokset
o
nopea ja hyvä suojavyöhyke
o
hyvä vaihtoehto, jos vyöhykettä ei ole mahdollista perustaa
suojaviljaan
heinävalikoimaa:
o
timotei, erilaiset natalajikkeet, koiranheinä, nurmirölli
suojavyöhykkeen kasvillisuutta voi monipuolistaa niitty- tai ketolajeilla
o
kylvö laikkuina
pensaita ja puita harkiten
o
pensoittuminen
o
avoimen viljelymaiseman sulkeminen
pensaiden ja puiden hyödyt:
o
sortumien ja huuhtoutumien esto
o
maan sitominen voimakasjuurisilla puuvartisilla kasveilla
o
etelärannan puut ja pensaat-->vesistön varjostus-->hidastaa levien kasvua
sopivia puulajeja:
o
terva- ja harmaaleppä (Alnus incana ja Alnus glutinosa)
o
pihlaja (Sorbus aucuparia)
o
raita (Salix caprea)
o
halava (Salix pentandra)
o
haapa (Populus tremula)
o
koivut (Betula pendula, Betula pubescens, ym…)

Eläimet
Perustaminen
alkuun huomioitavaa:
o
olemassa oleva viljely
o
maalaji
o
kosteusolot
o
kaltevuus
o
ravinteisuus

Suojavyöhykkeet toimivat ekologisina käytävinä luonnonvaraisille eliöille, jotka eivät menesty pellon yksitotisessa ympäristössä. Ne tarjoavat
monille linnuille ja pikkunisäkkäille pesimis- ja lepopaikan ja lisäksi myös
hyönteiset viihtyvät alueilla. Näistä suojavyöhykkeen eläimistä voi olla
apua viljelykasvien tuholaisten esiintymien pienentämisessä.
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Suojavyöhykkeen hoito
niitto vähintään kerran vuodessa,
alkuun mahdollisesti useammin
o
ehkäisee pensoittumista
o
poistaa kasveihin
sitoutuneita ravinteita
-->köyhdyttää maaperää
niitto vyöhykkeen eläinten pesintäkauden jälkeen
niittojäte pois suojavyöhykkeeltä
o
kasvimassan sisältämien ravinteiden kulkeutuminen vesistöön estetään
niittojätteen voi viedä karjan ravinnoksi viiden ja kymmenen vuoden suojavyöhykesopimuksissa
suojavyöhykkeellä ei saa käyttää kasvinsuojeluaineita
o
poikkeuksena hukkakaura, jolloin toimitaan hukkakauralain mukaisesti
•
myös hukkakauran leviämistä voidaan ehkäistä
huolellisella ja säännöllisellä kitkemisellä
laiduntaminen on sallittua, kun vesiensuojelu ei aseta sille esteitä
o
laiduntamista harkitessa on otettava huomioon suojavyöhykkeen laatu, uoman eroosioherkkyys ja vesistön tila
o
laiduntavien eläinten laji ja lukumäärä sekä laiduntamisajankohta on harkittava tarkoin etukäteen
o
laiduntaminen voi olla tilanteesta riippuen hyvä vaihtoehto
luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
Suojavyöhykkeiden erityistuki
suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta maksettava erityistuki voi viiden ja kymmenen vuoden sopimuksissa olla enintään
449,90 €/ha/v
tuen suuruus määräytyy perustamiseen ja hoitoon liittyvien kustannusten ja tulonmenetysten perusteella
tukea voi saada viljelijä tai puutarhatalouden harjoittaja
o
viljelijällä tulee olla hallussaan vähintään kolme hehtaaria
tukikelpoista peltoa
o
puutarhatalouden harjoittajalla tulee olla puutarhakasvien
viljelyksessä olevaa peltoalaa vähintään puoli hehtaaria
viljelijän on oltava sitoutunut ympäristötukijärjestelmän perus- ja
lisätoimenpiteiden noudattamiseen
erityistukihakemukset toimitetaan TE-keskuksen maaseutuosastolle
hakemus on hyväksytty, kun TE-keskus tekee viljelijän kanssa suojavyöhykettä koskevan sopimuksen
sopimus tehdään joko viideksi tai kymmeneksi vuodeksi

Hakemukseen liitettävät tiedot
suojavyöhykesuunnitelma
o
millainen, mihin, miten perustetaan ja miten hoidetaan
o
suojavyöhykkeen perustamisesta aiheutuvat tulonmenetykset sekä toimenpiteiden ja hoidon vaatimat kustannuk set
o
liitekartat ja – piirrokset
o
hoitotoimenpiteiden ajankohta, toistuvuus ja kustannukset
Hoitopäiväkirja
suojavyöhykkeen perustajan on pidettävä siitä hoitopäiväkirjaa,
jotta
o
valvontatilanteissa tiedot olisi helppo löytää
o
suojavyöhykkeen kasvillisuuden uusiminen tai paikkaaminen helpottuu
hoitopäiväkirja saa olla täysin vapaamuotoinen ”muistivihko”
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KUIVANNONJOEN
SUOJAVYÖHYKKEIDEN
TARVEKARTOITUS

Kylä- ja taajamasuunnittelu
Kuivannonjoki
1:5000

Miia Ketonen
07MIL03
0300769

18.2.2006
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SILTA-AIHE
Silta-aihe on suunniteltu sijoitettavaksi kohtiin,
joissa tie ylittää Kuivannonjoen. Suunnittelualueella näitä kohtia on kolme. Kaiteilla ei ole
teknistä merkitystä, vaan niiden tehtävänä on
toimia katseenvangitsijoina maalaismaisemassa.
Kaiteet yhdessä siihen liityvän kasvillisuuden kanssa kiinnittävät kulkijan huomion muutoin ehkä
hieman vaatimattomaan jokeen.
Aiheessa on käytetty puukaiteita. Valkoiset puut
ovat painekyllästettyjä, kooltaan 200*200 mm.
Maalamattomat välirimat ovat 50*50 mm. Ylemmän
kaiteen kaarresäde on noin 4300mm ja alemman
3700mm.

Esimerkki kivetystä pientareesta. Kuva Vantaankoskelta.

Kivetty piennar antaa takaa aiheen huolitellun
ilmeen. Kivinä käytetään luonnon pyörökiviä, ja ne
kiinnitetään maakosteaan betoniin. Piennar tulisi
muotoilla niin, että siihen syntyisi noin 20%:n
kaltevuus. Kivet sijoitetaan niin, että suurimmat
laitetaan alimmas tukemaan pienempiä niiden
päällä.

Poikkileikkaus kivien sijoittumisesta. Mittakaava 1:50.

Kylä- ja taajamasuunnittelu
Kuivannonjoki
1:40/1:50

Miia Ketonen
07MIL03
0300769
Mittakaava kuvissa 1:40.

18.2.2006
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Kuivannon kirkon
pihasuunnitelma

Lähtökohdat
Kirkon pihan suunnittelussa on lähtökohdaksi otettu kyläläisten toivoma
luonnonmukaisuus. Suunnitelmassa halutaan selkiyttää liikennejärjestelyjä sekä pysäköintiä ja rauhoittaa kirkon edusta yleiseltä autoliikenteeltä. Tavoitteena on myös kunnostaa ja rajata piha-alueella olevat metsäsaarekkeet ja poistaa niistä satunnainen pysäköinti. Jotkin väylät on
mitoitettu vain jalankululle ja tarvittavalle huoltoliikenteelle.
Rajaus takorauta-aidalla
Kirkon piha ja parkkipaikka on rajattu takorauta-aidalla puistometsästä. Aidan takana on pihlajaryhmiä, jotka pehmentävät metsän reunaa
luoden siihen reunavyöhykkeen. Rauta-aita päättyy kirkon taakse kulmaukseen, josta aita-aihe jatkuu tuoksuvatukka-aidanteena. Aidanne yhtyy
kirkon takana metsään. Takorauta-aidalla ja tyyliltään samanlaisella
portilla on myös korvattu hautausmaan metalliverkkoaita ja portti.

2

Kirkon edusta
Kirkon edustalta on poistettu yleinen autoliikenne sallimalla sinne vain
tarvittava huoltoajo ja katkaisemalla ajo pohjoisesta eli kirkon parkkipaikan vierestä suoraan kirkon eduspihalle. Edusta on rajattu pysäköintipaikasta suomenpihlajarivillä sekä takorautaisella portilla, jonka yhteydessä
on kesäkukille istutusastiat. Ne korostavat ja tukevat porttia, joka ohjaa
jalankulkua suoraan kirkon pääoven eteen. Kirkon etupuolelle kellotornin viereen on siirretty kirkon takana ollut kuusi, joka on nyt näkyvämmällä paikalla. Kirkon edustalle on tehty ympyrän muotoinen istutusalue, joka jäsentää pihaa sekä ohjaa liikennettä.

1
12
Det. 2

4
Det. 1

Istutusympyrä
Ympyrän muotoinen istutusalue ohjaa liikennettä ja jäsentää sekä elävöittää istutuksin kirkon edustaa. Ympyrää rajaa 0,5m:n luonnonkivikiveys. Istutusalue kohoaa ympyrän keskelle noin 30cm maasta. Istutukset
myös kohoavat ympyrän keskelle, jossa sijaitsee pilarikataja. Sen ympärillä on kääpiövuorimäntyä, jota ympäröi tuivio- ja kesäkukkaistutus.
Kirkon pysäköintialue
Kirkon pysäköintialue on rajattu länsipuolelta ajoväylästä suomenpihlajilla sekä kääpiövuorimäntyistutuksella. Suomenpihlajat rajaavat aluetta myös kirkon puolelta sekä takorauta-aidan kanssa pohjoispuolelta
puistometsästä. Yksittäiset puut on poistettu pysäköintialueelta. Parkkipaikkaa jäsentää kääpiövuorimäntyistutus, joka jakaa alueen kahtia
siellä sijaitsevien valaisimien kohdalta. Pensasistutukseen on jätetty 3m:
n levyinen väli, josta jalankulku on johdatettu kirkolle. Pysäköintialueen
reunaan rauta-aidan ja kääpiövuorimäntyistutuksen väliin on jätetty 5m
leveä aukko, jotta parkkipaikka olisi ympäriajettava.
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Varaston edusta
Hautausmaan varaston edustaa haluttiin selkeyttää niin liikenteellisesti kuin toiminnallisestikin. Varaston vieressä (kirkon pihaan tulotien ja
varaston välissä) olevat puut, n. 6 kappaletta poistetaan, jotta saadaan
autoilijoille selkeämmät näkymät parkkipaikoille ja parkkipaikoille ohjaaviin kyltteihin. Varaston viereen on suunniteltu roskakatos, sillä sellainen hautausmaan yhteydestä puuttuu. Varaston ja kuusiaidan väliin on
suunniteltu omat paikat mullalle ja hiekalle. Multa ja hiekka eivät sekoitu
toisiinsa, sillä niiden ympärille on rakennettu puusta kehikot. Koska
varaston edestä on poistettu em. puut, on traktorin/kuorma-auton helpompi täydentää multa- ja hiekkavarastoa.
Metsäsaarekkeet
Alempi mäntysaareke haluttiin rauhoittaa liikenteeltä ja autojen pysäköinniltä. Saareke rajataan n. 50 cm leveällä mukulakiveyksellä. Kiveyksen viereen on pystytetty kivipollarit, (korkeus n. 80–100 cm), joiden
välissä kulkee rautaketju. Näin saareke saadaan rajattua pysäköinniltä.
Mäntysaarekkeen alusta muokataan ja siihen tuodaan ns. kunttakerros
(varpukasveja; kanervaa, puolukkaa, mustikkaa, juolukkaa, variksenmarjaa; jäkäliä ja sammalia). Alustan pinta kuoritaan ja tasoitetaan, ja istutettavalle alueelle tuodaan harva juuttikangas/-verkko (joka maatuu ajan
myötä). Verkon päälle istutetaan kunttamatto hyvin tiiviiksi kerrokseksi.
Lopuksi alue kastellaan, jotta vesi tiivistää kunttamattoa. Aikaa myöten
kunttakerros juurtuu paikalle.
Myös ylempi Douglaskuusisaareke reunustetaan em. mukulakiveyksellä.
Tässä saarekkeessa on ennestään hyvä kunttakerros, josta täytyy vain
ylimääräinen heinä kitkeä pois ja nuoret koivut, pajut ja kuuset poistaa,
jotta saarekkeen katajat saadaan paremmin esiin. Molemmissa saarekkeissa säilytetään olemassa olevat täysikasvuiset puut.
Vainajien muistelupaikka
Kirkon viereiseen rinteeseen on suunniteltu kaukaisten vainajien muistelupaikka. Paikalla on luonnonkivistä tehty tukimuuri-pöytä – rakenne,
jonka päälle muistelukynttilät asetetaan. Muistelupaikka on ympyrän
muotoinen ja sen pinnoitteena on liuskekivi. Muistelupaikkaa rajaa
kanadantuija (Thuja occidentalis). Paikalla on myös kaksi sateenvarjojalavaa, jotka sopivat paikkaan pienen kokonsa ja riippamuotonsa puolesta.
Muita istutuksia muistelupaikalla ovat kääpiövuorimänty, lamoalppiruusu ja seppelvarpu. Muistelupaikalla on myös penkit istuskelua varten.
Parkkipaikkoja on lisätty hautausmaan viereisen hevospuomin eteen.
Hautausmaan kuusiaidan ja hevospuomien välistä tyhjää aluetta on
täydennetty mäntyjen väliin istutettavilla vuorimännyillä.
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kujannepuu, siperianpihta
havupuu; mänty/douglaskuusi
kanadantuija
sateenvarjojalava
kotipihlaja ryhmä
engelmannin kuusi
suomenpihlaja
vuorimänty
kataja
kääpiövuorimänty

1
10

kunttakerros

9
8
3

2
7

6

1
11

12
5

Det. 2

1

Mäntysaarreke, joka rajataan mukulakiveyksellä ja kivipollariaidalla. Kenttäkerros
uusitaan ja sinne istutetaan uusi kunttakerros. Kaikki männyt säilytetään.

2

Douglaskuusisaarrekkeesta kitketään heinät pois, jotta saadaan
kenttäkerros ja katajat esiin. Myös tämä saarreke rajataan mukulakiveyksellä.
Douglaskuuset säilytetään.

3

Parkkialuetta on selkeytetty istutusrajauksin. Kääpiövuorimänty jakaa parkkialueen kahteen osaan.
Alueesta on tehty ympäriajettava, ja siinä on 39 autopaikkaa. Aluetta rajaa suomenpihlaja.

4

Aivan kirkon edusta on rauhoitettu pelkästään huolto- ja juhla-ajoon. Se on rajattu
parkkialueesta suomenpihlajaistutuksilla ja portilla. Keskellä pihaa on ympyrän muotoinen istutusalue.
Ks. Det. 1
Vanhan huussin edustalla olevien hevospuomien luota raivataan nuorta puustoa, mutta suuret männyt
säilytetään. Näin hevospuomit ja huussin edusta saa selkeämmän ilmeen.

4
Det. 1

5
6

Varaston edustalta poistetaan ~6 puuta, jotta saadaan enemmän tilaa sekä huoltoajolle, että
linja- ja henkilöautoliikenteelle.

7

Varaston yhteyteen rakennetaan roskakatos, sillä sellainen alueelta puuttuu.

8
9
10

Multa- ja hiekkakasoille on varattu omat, erilliset ja rajatut alueet.

11

Kirkkomaan itärajalle pystytetään uusi ~100-120 cm korkea takorauta-aita. Samaa aitatyyppiä
käytetään myös hautausmaan reunassa.

12

Kirkon pihan ja parkkialueen välisen portin molemmin puolin laitetaan istutusaltaat.

Hautausmaalla kävijöille osoitetaan autopaikkoja tähän.
Hevospuomin ja hautausmaan kuusiaidan väliköstä kitketään heinät pois ja mäntyjen alle istutetaan
vuorimäntyä, täyttämään tyhjänoloista ja irrallista tilaa, sekä liittämään hevospuomit ja kuusiaidan
kokonaisuudeksi.

Det. 1 ja Det. 2 Ks. tarkemmat osasuunnitelmat
Kuivannon kirkon ympäristön parannussuunnitelma
1:500, 20.2.2006
Sisko Jokinen
Riikka Kosonen, 0300768
07MIL03, LAMK
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Kaukaisten vainajien muistelupaikan kasvillisuus

UGC
UGC
TO
Sic
TO Re
Pmp
UGC Re
Sic
UGC
TO

TO

TO
TO
TO

TO

TO
UGC
Sic
Pmp
Re

Thuja occidentalis, kanadantuija
Ulmus glabra ´Camperdownii´, sateenvarjojalava
Stephanandra incisa ´Crispa´, seppelvarpu
Pinus mugo ´Pumila´, kääpiövuorimänty
Rhododendron ´Elviira´, lamoalppiruusu
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MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT

SUUNNITELMIEN SIJAINTI JA SUUNNITTELIJAT
Alue on jaettu kahteen alueeseen Pohjoiseen
ja Eteläiseen. Alueiden välinen raja kulkee
Kuivannon joessa.

POHJOINEN ALUE

A
A

Henna Kurosawa

B

Juha Poskela

C

Elina Joutsen

D

Kari Tenkanen

POHJOINEN

B
B

C

A

ETELÄINEN ALUE

D
C

ETELÄINEN

B

A

Riikka Kosonen

B

Sisko Jokinen

C

Miia Ketonen

V

Pohjoinen alue
A-alue
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Kaavoitetut tontit sijoittuvat Kuivannon kylän luoteisosaan, pääraitin länsipuolelle
pienen peltoaukion taakse metsän rajaan. Lähialueella on ennestään muutamia
rakennettuja tontteja. Tontteja varten joudutaan rakentamaan uusi katu peltoaukean
länsireunalle. Tontit ovat 2500-3000 m2 kokoisia.

V
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Tontit on suunniteltu täydentämään ja tiivistämään
ympäröivää rakennuskantaa, tarkoituksena luoda
kylämäinen, tiivis asutus. Ne on sijoitettu ns. inhimillisille vyöhykkeille, eli kaakko-etelä-lounaisrinteille,
joko kylärakenteen keskelle tai jatkoksi.
Tonttien koko on noin 3000–4500 m2 ja rakennusalaa on tontilla on 250 k-m², josta 50 k-m² on ulko/talousrakennukselle. Tonttien koko vaihtelee sen
mukaan, minkälaista maastoa tontti on ja miten se
sijoittuu ympäristöönsä.
Rakennukset on sijoitettu tontille siten, että ne täydentävät ympärillä olevaa rakennuskantaa. Päärakennukset samaan linjaan muiden päärakennusten
kanssa muutamien metrien vaihteluvälillä ja ulkorakennukset samaan tyyliin kuin viereisien vanhojen
tonttien ulkorakennukset.
Päärakennukset olisivat mieluusti I ½ tai II kerroksisia,
ulkoverhoiluna pääasiassa puu ja ulkorakennukset
yksikerroksisia puurungolla ja lautaverhouksella.
Väritykseltään päärakennukset tulisi olla vaaleita,
olemassa olevaan rakennuskantaan sopivia värejä ja
ulkorakennuksien kohdalla olisi hyvä käyttää olemassa olevien ulkorakennusten väriskaalaa, esimerkiksi
punamulta.
Tontit on rajattu joko pensasaidalla tai lauta-aidalla
tie puoleisilta sivuiltaan sekä tonttinaapurisivuiltaan.
Pellon laitaan sijoitetuille tonteille on sijoitettu
istutusvyöhyke tien viereen, tarkoituksenaan maastouttaa tonttia ja rakennusta takana olevaan metsänreunaan, jotta maisema pysyisi entisen kaltaisena
peltoaukean toiselta laidalta katsottaessa, kuitenkin
siten, että myös tontilta on näkymä peltoaukealle
sopivasta kohden. Istutusvyöhykkeen kasvit ovat
matalia ja korkeita pensaita ja muutamia lehti- tai
havupuita.
Metsiin rajautuvat tontin reuna-alueet olisi myös
suositeltavaa istuttaa metsänreunavyöhyke.
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Kuivannon kylänraitin varteen sijoittuva uudet tontit ovat kooltaan noin 2500–3000 m² uudet tontit on ajateltu sijoitettavaksi siten,
että kylän raitti tiivistyy, mutta kuitenkin niin että merkittävät maisemapellot jäävät avoimiksi. Päärakennukset on ajateltu II kerroksisiksi. Mahdollisia rakennuspaikkoja ovat vedenottamon lähellä, jonne onkin sijoitettu viisi uutta tonttia. (Koulun läheisyyteen on sijoitettu
kaksi uutta tonttia jo olemassa olevien rakennusten viereen. Myös sorakuopan lähelle on sijoitettu pari uutta tonttia vanhojen rakennusten läheisyyteen, huom. nämä vain havainnekuvassa). Tonttien rakennuspaikat ovat sijoitettu siten, että tulevat rakennukset tulisi
sijoittaa niin tontille, että suoraa näköyhteyttä naapurustoon vältetään, jolloin saadaan enemmän yksityisyyttä tonteille, jotka ovat
suhteellisen kiinni toisissaan. Tonttien väliin on tarkoitus istuttaa jotain pensasaitaa, jolla pyritään lisäämään yksityisyyttä. Kaikki tontit
on pyritty sijoittamaan jo olemassa olevien teiden varsille, muiden rakennuksien yhteyteen.
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Neljä tonttia, pinta-aloiltaan 1600 m², 2140 m², 2970
m² ja 3640 m², sijoittuvat kyläkeskuksen taajamaalueen jatkoksi maantien mutkakohdan itäpuolelle
nykyisen kylätien varteen. Tontit liittyvät luontevasti
olemassa olevaan kylärakenteeseen, ja tonteilta on
hyvät yhteydet kylän palveluihin ja kouluun. Kaksi
tonteista sijoittuu nykyisen pellon reunaan ja kaksi tien ja Kuivannonjoen väliselle alueelle. Tonttien
rakennuspaikat on sijoitettu osittain lomittain, jolloin
vältetään suorat näköyhteydet rakennuksesta toiseen
ja saavutetaan parempi yksityisyys. Pieni viheralue
rajaa rakennuksia peltoaukean puolella maisemoiden
alueen osaksi ympäristöä.

Kaavoitetun alueen koillispuolella on mahdollisena
uudisrakennusalueena kahdeksan tontin kokonaisuus, joista yhdellä tontilla (pinta-ala n. 4000 m²) on
neljä kytkettyä omakotitaloa ja muilla 2500 – 3000 m²
tonteilla yksittäiset omakotitalot. Tontit sijaitsevat hyvään ilmansuuntaan loivassa lounaisrinteessä pellon
ja metsän rajalla ja uusi tieyhteys liittyy luontevasti
nykyiseen tieverkostoon. Istutettavat vyöhykkeet
tonttien ja avoimen peltomaiseman rajalla liittävät
tontit orgaaniseksi osaksi ympäristöä.
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Riikka Kosonen

Vaihtoehto B:n tontit sijaitsevat Lutterinkallion alueella, Varpulan -, Vainion- ja Tonttilan tilakeskusten läheisyydessä. Kaikki tontit sijoittuvat Anttilan kylään kulkevan
tien läheisyyteen. Varpulan tilakeskuksen ulkorakennusten toiselle puolelle sijoittuu neljä tonttia, jotka muodostavat ryhmän Kuivannon keskustaan johtavan tien viereen.
Nämä tontit ovat n. 2500 neliömetrin suuruisia. Näiden neljän tontin rajaaman alueen sisälle jää yhteinen alue, johon asukkaat voivat perustaa esim. yhteisen aarimaan.
Kolme muuta tonttia sijaitsee Tonttilan tilakeskuksen läheisyydessä. Näistä tonteista kaksi on 2000 neliömetrin suuruisia ja yksi 3000 neliön suuruinen. Tonttien ja
tien väliin jääville alueille suositellaan istutettavaksi puukujanteita. Myös tonttien ja metsän rajaan suositellaan istutettavaksi reunavyöhykettä. Tontit eivät sijaitse aivan
Kuivannon kylän keskustassa, mutta sinne on tästä vain vajaan kilometrin matka. Uusien tonttien sijoittelu jatkaa olemassa olevien rakennusmassojen linjoja maisemassa.
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Miia Ketonen

C-alueen tontit
Tontit sijoittuvat Ve
T
V llinoj
o an varrelle, Samolan ja Isotuvan tiloj
o en välimaastoon. To
T nttej
e a on kuusi,
ja kaikkien pihat avautuvat Ve
V llinoj
o an suuntaan. To
T nttikoot vaihtelevat välillä 2500 m²-3500 m².
Tonteille on määrä sijoittaa ympärivuotista asutusta. mahdollisesti pienine viljelypalstoineen.
T
T nttien toteuttaminen edellyttäisi uuden tonttitien rakentamista. Tämä tie on linjattu kulkemaan
To
tonttien keskellä, ja se päättyy kääntöpaikkaan.
Tonttien väliin on jätetty luonnonmukainen suoj
T
o avyöhyke, jolle ei osoiteta uusia rakennuspaikkoj
o a.
Näin uudesta rakennusalueesta ei tule liian tiivis, ja se sopii näin paremmin kylämiljööseen. Suoj
o avyöhyke sijoittuu Samolan tilakeskuksen läheisyyteen, jolloin uusi asuma-alue häiritsee vanhaa
tilakeskusta mahdollisimman vähän.
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