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1. Johdanto ja tavoitteet

Tämä raportti on osa Kankaanpään Karvianjokilaakson 'Lempusta Soik-
kaan' -kehittämissuunnitelmaa. Hanke on aikataulutettu vuosille 2002-2004
ja se on hyväksytty toteutettavaksi EU:n osarahoituksella (Euroopan maa-
talouden ohjaus- ja kehitysrahasto EMOTR-ALMA).
Työtä on valvonut hanketta varten perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän
puheenjohtajana on toiminut kaupunginarkkitehti Maija Anttila ja muina jä-
seninä kyläyhdistysten, Satakunnan TE-keskuksen, Turun yliopiston kult-
tuurituotannon ja maisematutkimuslaitoksen, yksityisten Pettu-Eerikin hovin
ja A-kodin sekä suunnittelijoiden edustajat.
Kehittämissuunnitelman rinnalla on tehty Karvianjokilaakson osayleiskaa-
vaa, jonka yhteydessä ratkaistaan mm. alueen tulevat rakentamismahdolli-
suudet. Kehittämissuunnitelmassa tehdään kohdealueille osayleiskaavaa
yksityiskohtaisempia selvityksiä ja suunnitelmia.

Kehittämissuunnitelman yleistavoitteita ovat:
• Parantaa maaseudun vetovoimaisuutta tuotteistamalla alueen arvot,

maisema ja historia matkailuvaltiksi ja uusien asukkaiden houkuttelemi-
seksi

• Lisätä ympäristö- ja kotiseututietoisuutta kokoamalla alueesta hajallaan
oleva tieto yksiin kansiin

• Maaseudun elinkelpoisuuden ja ympäristön tilan parantaminen kehittä-
mällä alueen palveluja, virkistys- ja moninaiskäyttöä sekä maaseudun
sivuelinkeinoja

Ala-Honkajoen kohdesuunnitelman tavoitteet ovat:

• Kyläkeskuksen maisemanhoitosuunnitelma
• Laurin koulun ympäristön kehittäminen

• Kylätalo
• Suoramyyntipiste
• Opastus ja kahviotoiminta kesällä
• Matonpesupaikka
• Ulkoilmaluokka

• Alueen kytkentä koko Karvianjokilaakson virkistyskäytön ja reitistöjen
kehittämiseen, tauko- ja rantautumispaikat melojille

Tavoitteita ja suunnitelmia on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa, kyläil-
loissa, maastokäynneillä sekä keskusteluissa  maanomistajien kanssa.

2. Alueen historia ja nykytilanne

Karvianjokilaakson alueella asuttiin jo esihistoriallisella ajalla, josta osoituk-
sena ovat erilaiset asuinpaikka- ja esinelöydöt. Kohdealue on perinteisesti
ollut maa- ja metsätalousaluetta.
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Maisemallisesti Laurin koulun seutu sijaitsee avarassa jokilaaksossa. Joki
laskee rauhallisesti ja rantatörmät nousevat korkealle. Puusto ulottuu ran-
tatörmälle saakka. Asutus levisi maanviljelyn myötä 1700-luvulla Ala-
Honkajoelle. Vanha Karvianjoen ylittävä silta on rakennettu 1920-luvun lo-
pulla, mutta paikalla lienee ollut ylityspaikka aiemminkin. Koulun tuntumas-
sa jokirannassa sijaitsevat esiintymislava ja penkkirivit sekä maton-
pesupaikka. Koulun tontilla kiertää valaistu ulkoilureitti. Koulun yhteydessä
on myös tilat kyläyhdistyksen toiminnalle. Karvianjoella on melontareitti ja
runsaamman veden aikana koskimelojat laskevat jokea ja käyttävät koulun
rantaa rantautumiseen.

2.1 Merkittävät kohteet

Kyläalueella on monia kohteita, jotka ovat liitettävissä alueen virkistyskäyt-
töön.

Luontoselvityksen arvokas luontokohde

 (laki: ML = metsälaki ,VL = vesilaki, LS = luonnonsuojelulaki).
8. KARVIANJOKI
kokonaisuutena

Koskipaikat, kolveet lehtoja Koskikara, euroopanma-
java, saukko, purotaimen

Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema

KARVIANJOEN KULTTUURIMAISEMA-ALUE
Kyläkeskuksen alueella jokivarressa viljelyalat ovat pieniä ja asutus sijaitsee ylärinteillä se-
kä Lauttarintiellä. Vanha kansakoulu on edelleen toiminnassa. Vanha maantiesilta johtaa
kylän kohdalla Karvianjoen yli  ja on edelleen käytössä. Sillalta avautuu näkymä alajuok-
sun maaseutumaisemaan ja Lauttarin rakennusryhmään.

Merkittävät rakennuskohteet
Kylän vanha rakennuskanta keskittyy Pohjanmaantien itäpuolelle.
Länsipuolella jokivarressa sijaitsevat:

A-luokan kohteet
Rakennus/rakennusryhmä on alkuperäinen tai sen korjaus on suoritettu rakennuksen hen-
ki huomioon ottaen, kulttuurihistoriallinen arvo on suuri, joka tulee säilyttää tulevaisuudes-
sa.
22. RIIHILUOMA (6 :39)
Rakennus edustaa ulkoasultaan 1900-l alkuvuosikymmeniä. Rakennusrunko voi olla van-
hempi. Asuinrakennus on hyväkuntoinen, mutta tyhjillään. M
25. HIETAKANGAS (8:47)
Rakennus edustaa 1920-30 -luvun rakentamista. Rakennukset ovat hyväkuntoisia, joten
niillä ei liene uhkatekijöitä. Nykyään vapaa-ajan asuntona. M

A/B-luokan kohteet
Rakennus/rakennusryhmä on alkuperäinen, mutta päärakennus on kunnoltaan huonohko,
tai rakennuksessa/rakennusryhmässä on tehty muutoksia. Rakennusryhmällä on kuitenkin
erityisiä arvoja, jotka tulisi suojella kaavoituksella.
24. LAUTTARI (8:30)
Vanhaa rakennuskantaa. Maisemallisesti tärkeä rakennus. Asuinrakennus (1800-l) on ny-
kyään varastona. Rakennus on pystyssä niin kauan kuin se maisemallisesti säilyy hyvänä.
M
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Sillat
23. LAURIN SILTA
Vanha maantiesilta 1920-l. lopulta. Runko teräsrakenteinen. Säilymisedellytykset lienevät
hyvät. Vieressä uusi silta.

Muut kohteet

Koulu
Vanha kansakoulu toimii edelleen kouluna ja kylän keskipisteenä.

Esiintymislava
Pihan tuntumassa alempana jokivarressa on pieni, heikkokuntoinen ja ke-
vytrakenteinen esiintymislava ja heikkokuntoiset puiset penkkirivit sen
edessä.

Matonpesupaikka
Rantatörmällä oleva pesupaikka ja runsaat kuivausmahdollisuudet kokoa-
vat kyläläisiä rantaan. Vieressä on pieni huvimaja, jossa voi istuskella ja ru-
patella.

2.2 Kaavatilanne

Alueelle ei ole tehty yksityiskohtaisia kaavoja. Satakunnan seutukaavassa
aluemerkintöinä ovat Karvianjokilaakson viljelysmaisema (MT). Myös Kar-
vianjoen kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema-alue (Kh 85) ja Karvianjo-
en melontareitti on osoitettu seutukaavassa.
Alueen osayleiskaava on tekeillä samanaikaisesti kehittämissuunnitelman
kanssa.

3. Alueen vahvuudet ja heikkoudet

Kohdealueen vahvuutena on sen maisema-arvot. Rannat ovat korkeatör-
mäisiä  ja lehtomainen kasvillisuus hallitsee sekä törmien jyrkkiä rinteitä
että törmän päällyksiä.

Koulu ja sen piha vetävät kyläläisiä puoleensa. Koulun pihan tuntumassa
on useita pelikenttiä ja rannassa matonpesupaikka sekä muita kesäkäytös-
sä olevia rakennelmia. Alueen nykyinen virkistyskäyttö on kuitenkin melko
vähäistä. Alueen läpi kulkee mm. melontareitti ja melontaoppaassa on
koulun ranta mainittu sopivaksi rantautumispaikaksi. Rehevä kasvillisuus on
pusikoittanut koulun puolen rantatörmät läpinäkymättömäksi ja läpipääse-
mättömäksi muuriksi. Joen itätörmä koulua vastapäätä on avointa.

Kylämaisema koulun ympäristössä on hajanainen. Yksittäiset rakennukset,
avoimet pellot ja puustoiset alueet sijaitsevat pirstaloituneina jokivarressa.

Esille tulleita ideoita ovat mm:
- Melojien rantautumis- ja levähdyspaikka
- Opaskartat, viitoitus ja kohdekyltit yhtenäiseksi koko kehittämisalueelle
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- Maiseman säilyttäminen avoimena
- Matonpesupaikan säilyttäminen rannalla
- Ulkoilmaluokka oppilaille
- Tulipaikka melojille ja muille rannan käyttäjille
- Retkeilijöille juomaveden saanti koulun alueelta
- Käymälä melojien  ja muidenkin rannankäyttäjien tarpeisiin
- Uimaranta kyläläisille

4. Kohdesuunnitelma

Suunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden mukaisesti alueen maisema- ja
virkistysarvojen sekä virkistyskäytön lisääminen. Laurin koulun palveluiden
lisääminen (kahvila-kioski, suoramyynti, infopiste) houkuttelee alueelle
myös ohikulkijoita ja elävöittää kyläkeskusta.

Laurin koulun ympäristöä tulee ryhdittää tiivistämällä asuinrakentamista,
avaamalla selkeitä näkymiä jokilaaksoon sekä korostamalla koulun ja kylä-
keskuksen asemaa maisemakuvassa. Kyläkeskukseen liittyvä yleissuunni-
telma on esitetty liitekartalla 2. Kehittämissuunnitelma on huomioitu myös
Karvianjokilaakson osayleiskaavassa.

Seuraavassa esimerkkejä kyläkuvan kohentamiseen:

Kyläkeskuksen korostaminen:
- koulun ja Mäkitien länsipuolisen alueen lisärakentaminen
- Pohjanmaantiellekin näkyvän maamerkin rakentaminen
- Rakennettujen ja avoimien maisema-alueiden selkeät rajat
- Jokirannan viheralueen huoliteltu ilme
- Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Siikaistentien varteen

Asuinrakentamiseen osoitetut uudet alueet:
- Lauttarintie; tavoitteena raittimaisen kylämaiseman muodostaminen si-

joittamalla uudisrakennukset tien laitaan
- Koukunkyläntie; tavoitteena avoimen viljelysmaiseman ympäröimä sel-

keä rakennusryhmä tien molemmin puolin
- Mäkitie; tavoitteena kyläkeskuksen korostaminen rakentamalla vasta-

vastapäätä koulun rakennuksia

Maisema-alueiden rajaaminen:
- Pohjanmaantien ja Siikaistentien risteyksessä selkeä avoin pelto, joka

rajautuu Lauttarintien asutukseen
- Koukunkyläntien varressa avoin maisema-alue
- Koulun eteläpuolella avoin maisema-alue

Näkymien avaaminen tai säilyttäminen:
- Pohjanmaantie; näkymät kyläkeskukselle molemmista suunnista lähes-

tyttäessä
- Siikaistentie;  näkymät sillalle, jokilaaksoon ja kyläkeskukselle
- Koukunkyläntie ja Mäkitie; näkymä jokilaaksoon
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4.1 Laurin koulun alue

Lisärakentaminen
Olevaa koulurakennusta täydennetään lisärakennuksilla. Uudisrakennuk-
sen ja rannan väliin jää viherkaista, josta osa on nurmikenttää ja osa met-
sää.

Piha
Lähinnä sisäänkäyntiä on pienten lasten leikkipiha ja vähän etäämpänä vä-
lituntipiha. Näiden välissä on sorakaista, johon talvella kerätään lumi keok-
si, josta muotoillaan liukumäkiä. Leikkipihan välineistön turvallisuus tarkis-
tetaan vastaamaan tämän päivän turvanormeja. Heikot ja vaaralliset väli-
neet poistetaan. Muut kunnostetaan. Alustaksi huolehditaan koko leikkialu-
eelle karkeaa hiekkaa 0,2-2 mm tai hienoa soraa 2-8 mm n. 30-40 cm ker-
ros.

Vellikello
Pihan reunaan rakennetaan kylätunnus, esim.  vellikello, joka näkyy joen yli
ja toimii näin maamerkkinä. Selostuksen liitteenä on luonnoksia mm. kel-
losta.

Palvelut
Kahvila-kioski ja suoramyyntipiste sijoitetaan koulun sisäänkäynnin tuntu-
maan tien varteen. Ikkunat näkyvät tielle ja pysäköinti järjestyy eteen. Tilan
yhteyteen järjestetään opastus ja kohde-esitteiden jako. Henkilökunnan py-
säköinti siirretään jätevajan viereen.

Käymälä
Koulun pihavajan yhteydessä oleva käymälä otetaan melojien ja virkistys-
käyttäjien  yhteiskäyttöön.

Rantatörmä
Rantaan on yhteys myös autolla sekä koulun vierestä että sillan kupeesta.
Rantapensaikkoa ja korkeaa ruohoa tulee raivata ja harventaa, jotta saa-
daan näkymiä ja kulkuyhteyksiä. Polut pidetään auki koko kesäkauden.

Esiintymislava ja penkit
Esiintymislava rakennetaan uudestaan ja penkit kunnostetaan asianmukai-
seksi.

Laavu, tulipaikka ja penkit
Rakennetaan laavu, sen eteen tulipaikka ja vanhat perusmuurikivet sijoite-
taan penkeiksi. Tämä toimii oppilaiden ulkoilmaluokkana ja tulipaikkana
mm. melojille ja muille rannan virkistyskäyttäjille. Sijoituspaikaksi sopii avoin
rinteen reuna matonpesupaikan lähellä (kuva).

Matonpesupaikka
Paikalla jo olevalle matonpesupaikalle järjestetään vesijohtovesi, jota me-
lojat ja muut tarvitsijat voivat käyttää juomavetenä ja täyttää juomavesisäili-
önsä.
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Uima- ja rantautumispaikka
Luontevaa uimarannan paikkaa ei ole, mutta luontevin lienee huvimajan
kohdalla, jossa nykyisinkin on vanhat portaat rantaan. Tontin eteläosaan
tehdään rantautumispaikka melojille. Karvianjoki on arvokas luontokohde,
eikä sen vuoksi ole suotavaa muokata rantoja tarpeettomasti.

Koulun rannan kehittämissuunnitelma on esitetty liitekartalla 3.

4.2 Rantametsikön maisemanhoito

Rantaniittyjä ja nurmia pidetään matalana leikkaamalla kasvusto muutaman
kerran kesässä. Niittyä voidaan myös laiduntaa, jos siihen löytyy kiinnos-
tusta.

Puusto on lehtipuuvaltaista sekapuustoa, lähinnä koivua, haapaa, harmaa-
leppää, raitaa ja kuusta. Kapealla rantavyöhykkeellä puusto on hieman liian
tiheää ja näkymät joen yli ovat lehtevänä aikana täysin ummessa. Pahin ti-
heikkö löytyy esiintymislavan eteläpuolelta suunnittelualueen eteläreunaan
saakka.

Rantatörmät kasvavat korkeaa pensaikkoa, jossa vallitsevina lajeina ovat
vadelma ja herukka. Näiden ylitse nousee nuorta haavikkoa ja lepikkoa.
Suurruohot (angervot, pujot, horsmat, erilaiset heinälajit) estävät loput ran-
tanäkymistä samoin kuin rajoittavat kulkua sankassa ruohostossa. Mata-
lampina lajeina esiintyy lehtomaisen kankaan kasvillisuutta, mm. poimuleh-
tiä, ahomansikkaa.

Raivaus
Rantatörmän raivaus aloitetaan kaatamalla ensin heikkokuntoiset puut, jot-
ka erottaa harsusta latvustosta tai rikkoutuneesta rungosta. Sen jälkeen
kaadetaan sellaisia puita, jotka kasvavat liian tiheässä muodostaakseen
kaunista latvustoa. Poistetaan puita, jotka eivät ole erityisen arvokkaita. Ar-
vokkaita ovat esim, jalopuut tai yksin kasvava iso maisemaa hallitseva puu
tai puuryhmä. Lepät, halavat, raidat ja haavatkin ovat suhteellisen lyhytikäi-
siä, nopeasti ränsistyviä puita.

Rantatörmän pensaikko ja pujokasvusto raivataan sellaiseen korkeuteen,
että näkymät sillalle ja joen yli tulevat esille. Sillalta tulee myös näkyä ran-
nan matonpesupaikka. Raivausta ei tarvitse ulottaa törmän luiskaan alas
saakka, vaan riittää, että pusikko ja heinikko raivataan siihen korkeuteen,
että latvukset eivät estä näkymiä ja vastarannalle ja veteen.

Keskeinen rantapuusto (A)
Puusto on hieman liian tiheää. Välistä kaadetaan muutamia puita pois eri-
tyisesti sillan suunnasta. Paikoitellen voi riittää, että karsii muutamia alim-
maisia oksia pois, jolloin näkymät tulevat esille.  Pensaikko ja korkea ruo-
hokasvillisuus raivataan törmän tasoon saakka.

Esiintymislavan ympäristö (B)
Puustoa harvennetaan ja aluskasvustoa raivataan tuntuvasti. Pensas- ja
ruohokerrosta raivataan puuston välistä siten, että saadaan näkymiä veteen
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ja vastarannalle ja liikkuminen rantaan on paikoittain mahdollista. Kaikkia
notkelmia ei tarvitse raivata, vaan pahimmat voidaan jättää edelleen vatu-
kon peittoon.

Rantametsikkö (C)
Korkeaa ruohikkoa niitetään muutaman kerran kesässä ja pääasiassa va-
tun muodostamasta pusikosta raivataan selkeitä näkymäaukkoja vastaran-
nalle. Tiheän puutaimikon ryhmästä poistetaan suurin osa nuorista ver-
soista. Jätetään pari-kolme vahvinta versoa kasvamaan puiksi. Kaikki huo-
nokuntoiset puut kaadetaan ja osa rungoista jätetään maapuiksi linnuille ja
hyönteisille. Riittää, että tehdään kulkuaukkoja polulta rantaan. Kaikkea ei
tarvitse poistaa.

Kanoottien rantautumiseen varattu notko raivataan risukosta ja ruohoista
riittävän leveältä alueelta, jotta kulku kanootin ja kannettavien tavaroiden
kanssa onnistuu. Notkoa muotoillaan  rantautumiseen soveltuvaksi.

Ranta-alueen maisemanhoitosuunnitelma on esitetty liitekartalla 4.

4.3 Opasteet ja kohde-esittelyt

Karvianjoen reitistöä suunniteltaessa on tehty luonnoksia kohteiden opas-
tauluista ja merkinnöistä. Koko jokilaakson alueella tulisi olla yhtenäinen
luonnonmukainen tyyli sekä selkeät viitoitukset ja kohde-esittelyt. Opas-
tauluissa on alueen yleisesittely karttoineen ja niiden yhteydessä tulee olla
jaossa alueen polku- ja kohdekarttoja. Tarkemmat kohde-esittelyt ovat tau-
luissa kohteiden läheisyydessä. Polkujen risteyksissä tulee olla viitoitukset
ja luonto- ja kulttuuripolkujen varrella polkumerkintä esim. matalin puupaa-
luin. Melojille kohteista ja rantautumispaikoista voi olla taulu yläjuoksulla jo
hyvissä ajoin ennen kohteelle tuloa.

Luonnokset on esitetty liitekartalla 5.

5. Jatkotoimenpiteet

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii yhteistyötä viranomaisten, kaupungin
sekä maanomistajien ja alueen käyttäjien kesken. Toteuttamisen rahoituk-
sesta päätetään tapauskohtaisesti ja erilliskohteisiin voidaan tehdä jatko-
projekteja, joihin haetaan rahoitusavustusta. Koulun alueen maisemointi
vaatinee myös paljon talkootyötä, mutta tuo mukanaan uusia virkistysmah-
dollisuuksia lähialueen asukkaiden lisäksi myös muille alueesta kiinnostu-
neille.

Tampereella 1.10.2004

Anna-Maria Niilo-Rämä
Arkkitehti, SAFA
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6. Luettelo käytetyistä taustaselvityksistä  ja lähdemateriaalista

• Satakunnan seutukaava 5, Satakuntaliitto, vahvistettu 11.1.1999
• Natura 2000 -ohjelma, Lounais-Suomen ympäristökeskus
• Rakennettu kulttuuriympäristö, museovirasto ja ympäristöministeriö, 1993
• Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-1998, Kankaanpää, sarja A:249 Satakunta-

liitto, 2000
• Satakunnan kulttuurimaisemat, sarja A:139, Satakuntaliitto, 1983
• Satakunnan rakennusperinne, sarja A:177,  Satakuntaliitto, 1990
• Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset, sarja A:126, Satakuntaliitto, 1994
• Turun tiepiirin tiemaisema, Tielaitos, Turun tiepiiri, 1995
• Karvianjoen vesistön moninaiskäyttö, sarja A:180, Satakuntaliitto, 1991
• Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma, Suomen ympäristö 127, Ympäristöministeriö,

1997
• Karvianjoen vesistön melontareitit, Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri, 1992
• Karvianjoen vesistö, melontareittiopas, 2001
• Kankaanpään Karvianjokilaakson rakennusinventointi, Laura Hesso, 2002
• Luontoselvitys, Karvianjokilaakson osayleiskaava, Markku Suominen, 2002
• Elämisen ehtoja Kankaanpään Karvianjokilaaksossa, Kati Kangas, Turun yliopisto,

2003
• Kankaanpään Karvianjokilaakso, Kulttuurimaiseman historiaa ja nykypäivää, Mervi

Tommila, Turun yliopisto, 2003
• Kankaanpään muinaisjäännökset, Satakunnan museo, 1995
• Kysely Karvianjokilaakson maanomistajille ja asukkaille, Kankaanpään kaupunki, 2002
• Kyläyhdistysten kotisivut
• Ala-Honkajoen kyläympäristön maisemallinen kehittämissuunnitelma, Satakunnan

Maaseutukeskus, 2000
• Ala-Honkajoki 2000 kyläsuunnitelma, Ala-Honkajoen kylätoimikunta, 1999
• Kankaanpään Joulu -lehden artikkelit

Luettelo kehittämissuunnitelman erillisistä kohdesuunnitelmista

• Kyynärjärvi
• Paattikoski ja Kahilakeitaan natura-alueet
• Veneskoski, koulun ympäristö
• Karvianjokilaakson virkistysreitistö


