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1. Johdanto ja tavoitteet

Tämä raportti on osa Kankaanpään Karvianjokilaakson 'Lempusta
Soikkaan' -kehittämissuunnitelmaa. Hanke on aikataulutettu vuosille 2002-
2004 ja se on hyväksytty toteutettavaksi EU:n osarahoituksella (Euroopan
maatalouden ohjaus- ja kehitysrahasto EMOTR-T).
Työtä on valvonut hanketta varten perustettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän
puheenjohtajana on toiminut kaavoitusarkkitehti Maija Anttila ja muina
jäseninä kyläyhdistysten, Satakunnan TE-keskuksen, Turun yliopiston
kulttuurituotannon ja maisematutkimuslaitoksen, yksityisten Pettu-Eerikin
hovin ja A-kodin sekä suunnittelijoiden edustajat.
Kehittämissuunnitelman rinnalla on tehty Karvianjokilaakson
osayleiskaavaa, jonka yhteydessä ratkaistaan mm. alueen tulevat
rakentamismahdollisuudet. Kehittämissuunnitelmassa tehdään
kohdealueille osayleiskaavaa yksityiskohtaisempia selvityksiä ja
suunnitelmia.

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

maisema ja historia matkailuvaltiksi ja uusien asukkaiden
houkuttelemiseksi

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

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

Kyynärjärven kohdesuunnitelman tavoitteet ovat:

• Kyynärjärven olosuhteiden selvittäminen ja suunnittelu niin
luonnonarvojen, maiseman kuin virkistyskäytönkin osalta
• vesistön tilan selvitys
• veden pinnan nosto, mahdolliset kunnostuskohteet ja tavat
• maiseman kohentamistoimet
• rantapolku Hannunniemeen, laavut, luonnon tarkkailupaikat,

uimaranta, venevalkamat
• A-kodin välitön ympäristö:

• tulevat laajennus- ja kehittämistarpeet (rakennukset, pihatoiminnot)
• Arboretum-tyylinen puisto Karvianjoen puoleiseen rinteeseen

• Alueen kytkentä koko Karvianjokilaakson virkistyskäytön ja reitistöjen
kehittämiseen, melojien rantautumispaikat

Tavoitteita ja suunnitelmia on käsitelty ohjausryhmän kokouksissa,
kyläilloissa, maastokäynneillä sekä keskusteluissa yksityisen rahoittajan A-
kodin edustajan ja muiden maanomistajien kanssa.
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2. Alueen historia ja nykytilanne

Karvianjokilaakson alueella asuttiin jo esihistoriallisella ajalla, josta
osoituksena ovat erilaiset asuinpaikka- ja esinelöydöt. Kyynärjärven alue on
ollut tyypillistä eränkäyntialuetta, jossa ei ole ollut pysyvää asutusta.
Jokilaakson ensimmäinen talo, josta on tietoa, on 1620-luvulla perustettu
Kyynärjärven talo. Kyynärjärven kylä sai nimensä kyynerän kokoisesta
järvestä. Henkikirjojen mukaan 1630-luvulla Kyynärjärvellä asui kuusi
ihmistä. Vuonna 1800 väkiluku oli jo 74. Kankaanpää-Honkajoki tie
valmistui vuonna 1830  ja Hirvikankaan riippusilta 1930-luvun lopulla.
Kohdealue on perinteisesti ollut maa- ja metsätalousaluetta.
Päihdekuntoutusta tarjoava A-koti on toiminut alueella vuodesta 1954 ja
työllistää tällä hetkellä noin 30 henkilöä.

Maisemallisesti Kyynärjärven vesijättömaan ympärillä avautuvat laajat
viljelysaukeat esteettömine näkymineen etenkin Pohjanmaan tieltä.
Kyynärjärven ja Karvianjoen reunat ovat matalat ja rannoilla kasvaa vain
muutamia puita ja pensaita. Kyynärjärven laskupuron alueella puustoa on
enemmän.

Kyynärjärvi saa vetensä Pohjankankaan lähteistä. Tarpumenojan suistoon
kerääntyy maa-ainesta jatkuvasti. Kyynärjärvi on rehevä ja sen uhkana on
umpeenkasvu. Järvi on valtakunnallisesti arvokas lintujärvi ja sen
lounaisrannalla on lintutorni, johon myös liikuntaesteiset pääsevät.

2.1 Merkittävät kohteet

Alueella on monia merkittäviä kohteita, jotka ovat liitettävissä alueen
virkistyskäyttöön. Kohteet on esitetty liitteessä 1.

Valtakunnallisesti arvokkaat luontokohteet

PUKANLUOMA (Natura 2000, FI0200119) on arvokas Pohjankankaan
lähteiköstä alkunsa saava vesiuoma, joka on alajuoksultaan syvään
uurtunut viljelymaisemaa halkova luoma. Luoma on valtakunnallisestikin
edustava ja ehyt vesistökokonaisuus ja lienee eräs suurimpia lähdepuroja
maassamme. Puronvarren kasvillisuus on paikoitellen lehtomaista.
Uhanalaista saukkoa tavataan runsaslukuisena ja luomissa elää myös
elinvoimainen purotaimenkanta.

S-247 KYYNÄRJÄRVI (Sk 176)
Matalaan hiekkalaaksoon syntynyt kortejärvi, joka saa vettä Pohjankankaan
lähdepuroista. Veden vaihtuvuus on kohtalaisen hyvä eikä järvi ole
pahemmin rehevöitynyt. Järvi sijaitsee avoimessa maisemassa näkyen
hyvin sekä Pohjanmaantietä että vastarannalta A-kodin suunnasta.
Lintulajistoon kuuluu mm. naurulokki, tukkasotka, telkkä, punasotka,
keltavästäräkki, isokuovi, töyhtöhyyppä, joutsen. Silkkiuikku, sinisorsa, tavi,
haapana, jouhisorsa, lapasorsa, isokoskelo ja nokikana on myös tavattu
järveltä. Järven kasvistoon kuuluu uistinvita, ulpukka, järvikorte,
tylppälehtivita. Kohde on edustava lintuvesi, jolla on kasvi- ja
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eläintieteellistä arvoa sekä uhanalaislajistoa. Järvi tulisi säilyttää
luonnontilaisena maa- ja metsätalouskäytössä. Järvelle ei suositella
ruoppausta. Lintujärven suojeluarvo on määritelty valtakunnalliseksi.

Maakunnallisesti arvokas luontokohde

S-246 KYYNÄRJÄRVEN LASKUPURO (Sk 175)
Kyynärjärvestä laskee Karvianjokeen puro, joka virtaa todella syvässä
kurussa. Santaskylän suunnasta uomaan tulevat Naturaan kuuluvan
Pukanluoman vedet. Rinteet ja tasannemaat ovat kohtalaisen iäkästä
kuusikkoa. Muutamissa paikoissa on perinneympäristömäisiä piirteitä
omaavaa törmänpäällyslehtoa. Syvissä rotkoissa rinteet ovat sortuneet
kasvittomiksi. Majavan kaatamia puita on siellä täällä. Sähkölinjan alusta on
raivattu.
Kuusia, koivuja, haapoja, harmaaleppää ja tuomea esiintyy puustossa.
Tuppisara, metsäkurjenpolvi, rantatädyke, rantaminttu ja kielo esiintyvät
kenttäkerroksessa. Lehto, kuru ja puro ovat arvokkaita, harvinaisia ja
erikoisiakin, ja siksi kohde on arvioitu arvokkaaksi luontotyyppialueeksi.
Alue tulisi säilyttää luonnontilaisena ilman minkäänlaista rakentamista.
Metsäl. 10§ ja vesil. 17§ mukaisia kohteita.

Paikallisesti arvokas luontokohde

HIRVIKANKAAN LÄHDE (Sk 201)
Tien varren syvälle uurtunut lähde ja lähdepuro. Lähteen luonnontila on
kohtalainen, mutta notkon lehtoa on hakattu. Tuomen ja harmaalepän
hallitsemassa lehdossa kasvaa myös mm. käenkukkaa, lehtotähtimöä ja
mesiangervoa. Aluetta tulee pitää luonnontilaisena eikä metsäl. 10§ ja vesil.
15§ mukaisessa kohteessa rantamista voi sallia.

Luontoselvityksen mukaiset kohteet

(arvotus: V = valtakunnallinen, M = maakunnallinen ja P = paikallinen)
 (laki: ML = metsälaki ,VL = vesilaki, LS = luonnonsuojelulaki).
38. PUKANLUOMA
DELTASAARINEEN
JA KOLVEINEEN
Natura FI0200119

Luonnontilainen
puro, kulkee ajoittain
erittäin syvässä
kurussa, rannat
pääosin lehtoa.

VL
osi
n
LS
osi
n

49.
KYYNÄRJÄRVEN
LASKUPURO
(S-246, 175)

Lehto, kuru, puro.
Virtaa todessa
syvässä kurussa,
myös Pukanluoman
vedet laskevat
samaan sokkeloon,
törmänpäällyslehtoa,
kuusikkoa.

Kuusi, koivut,
haapa, tuomi,
tuppisara,
rantatädyke,
rantaminttu,
euroopanmajava,
purotaimen,
lehtokerttu,
sinisuonhaukka,
satakieli

M
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50. KYYNÄRJÄRVI
(S-247, 176)

Lintujärvi, vesi
Pohjankankaan
lähteistä, tulvalla vesi
Karvianjoesta,
rehevä, mataloitunut,
linnuston
muutonaikainen
levähdys- ja
ruokailualue.

Pikkulokki,
laulujoutsen,
metsähanhi,
lyhytnokkahanhi,
punajalkahaukka,
sinisuohaukka,
kapustarinta,
järvikorte, vesisara,
suomenlumme,
uistinvita, ulpukka,
järvikaisla,
leveälehtinen
osmankäämi.

V

53. HIRVIKANKAAN
LÄHDE
(Satakuntaliitto, 201)

Lähde, lähdepuro,
lehtometsä.

Harmaaleppä,
tuomi,
mesiangervo,
käenkukka,
niittysuolaheinä,
suokeltto

P

Valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema

23. KARVIANJOEN KULTTUURIMAISEMA (Kyynärjärvi)
Karvianjoki virtaa loivasti mutkitellen läpi niitty- ja viljelymaiseman. Alueen
pohjoisrannassa jokirannat, jotka kohoavat äyräsmäisinä, ovat metsien
reunustamat ja joki on säilyttänyt luonnontilaisen luonteensa. Asutus
seuraa jokivartta ylempänä rinteillä teiden varsilla. Vanhaa rakennuskantaa
on Lankosken, Laurin ja Honkasalon tiloilla.
Laviantien, Karvianjoen ja Pukanluoman väliin jää Kyynärjärven vesijättö,
jonka ympärillä on kauniita peltoaukeita. Vanhatalon ja Santin
rakennusryhmät sijaitsevat metsäsaarekkeessa. Pukanluoman yli johtava
yksikaarinen kivisilta on vuodelta 1898.

Merkittävät rakennuskohteet

Rakennuskohteet sijaitsevat Kyynärjärven itäpuolella, jonne
kohdesuunnitelmassa ei ole esitetty uusia toimintoja.

A-luokan kohde = rakennuskanta on alkuperäinen tai sen korjaus on tehty
rakennuksen henki huomioon ottaen, kulttuurihistoriallinen arvo on suuri,
joka tulee säilyttää tulevaisuudessa.
54. HOLMA (2:15)
Edustaa vanhaa hyvin säilynyttä rakennuskantaa (v.1925). Asuinrakennus
säilyy nykyisellään. RH, M

B luokan kohde = rakennuskannassa on tehty muutoksia, mutta muutokset
eivät oleellisesti vähennä niiden arvoa. Rakennusten kulttuurihistoriallinen
arvo tulee pyrkiä säilyttämään.
53. HUHTAMÄKI (5:71)
63. VANHATALO (1:78)
64. KANNISTO (1:217)
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C-luokan kohteet = rakennukset huonokuntoisia tai kokeneet suuria
muutoksia, mutta ovat tärkeä osa kulttuurimaisemaa
61. VANHATALO (1:36)

Sillat
55. LEPPIHALMEEN SILTA
Vanha maantiesilta v. 1898. Yksikaarinen kivisilta. Säilymisedellytykset
lienevät hyvät. Vieressä uusi Pohjanmaantien ylittävä silta.
66. HIRVIKANKAAN RIIPPUSILTA
Vanha maantiesilta 1930-l. lopulta, edelleen ajoneuvokäytössä. Riippusillan
runko teräsrakenteinen. Säilymisedellytykset hyvät.

Muinaismuistokohteet

rtolöydöt (kohteet sijaitsevat Pukanluoman pohjoispuolella, jonne
kohdesuunnitelmassa ei ole esitetty uusia toimintoja.
Vuorenmaa: SM 7155  F. LEPPIHALMEEN PELTO, taltta

SM 9304 LEPPIHALME, taltta

2.2 Kaavatilanne

Alueelle ei ole tehty yksityiskohtaisia kaavoja. Satakunnan seutukaavassa
aluemerkintöinä ovat Karvianjokilaakson viljelysmaisema (MT) sekä
Kyynärjärven ja sen laskupuron suojelualueet (S). Myös Kyynärjärven
kulttuurihistoriallisesti arvokas maisema-alue ja Karvianjoen melontareitti on
osoitettu seutukaavassa.
Alueen osayleiskaava on tekeillä samanaikaisesti kehittämissuunnitelman
kanssa.

3. Alueen vahvuudet ja heikkoudet

Kohdealueen vahvuutena on sen maisema- ja luontoarvot. Erityiskohteita
ovat Kyynärjärven lintujärvi ja laskupuron lehtomainen ympäristö.
Alueen nykyinen virkistyskäyttö on lintutornia lukuun ottamatta vähäistä,
vaikka saavutettavuus on suhteellisen hyvä. Alueen läpi kulkee mm.
melontareitti. Kyynärjärvi on rehevöitynyt ja kasvamassa nopeasti umpeen.

Esille tulleita ideoita ovat mm:
- Kyynärjärven vedenpinnan nosto maisema- ja virkistysarvojen

parantamiseksi
>Pohjapato ja silta laskupurolle, ruoppaus, niitto, pikkuojan tukkiminen

− Ruoppausmassojen hyväksikäyttö polun rakentamisessa
− Luonto- ja maisemapolku Hannunniemeen (liikuntaesteiset huomioiden)
- Kyynärjärven laskupuron alueen 'Majavapuiston' luontopolku ja

nuotiopaikka
- Arboretum (puulajipuisto) A-kodin alueelle
- A-kodin laajennukseen esim. liikuntahallin osalta varauduttava
- Melojien rantautumis- ja levähdyspaikka riippusillan viereen sekä

Pukanluoman suulle
- Kalastus- ja uimalaituri Kyynärjärven rantaan
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- Opaskartat, viitoitus ja kohdekyltit yhtenäiseksi koko alueelle
- Maiseman säilyttäminen avoimena, ei rantarakentamista
- Retkeilijöille juomaveden haku Hirvikankaan lähteeltä

4. Kohdesuunnitelma

Suunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden mukaisesti alueen maisema- ja
virkistysarvojen sekä virkistyskäytön lisääminen. Kyynärjärven vedenpinnan
tasoa nostetaan noin puoli metriä rakentamalla pohjapato laskupurolle.
Ruoppauksen ja niittämisen avulla vesialue saadaan laajemmaksi samalla
kun syntyy tilaa uima- ja onkilaiturille. Polku A-kodilta Hannunniemeen
rakennetaan Karvianjoen rantapiitalle sekä Kyynärjärven laitaan.
Kyynärjärven laskupuron alueella polut tehdään mahdollisimman kapeina
turvaten ympäröivä kasvillisuus huolella. A-kodin aluetta lukuun ottamatta
alueelle ei osoiteta laajempaa uudisrakentamista.

Suunnitelma on esitetty liitekartoilla 3-7.

4.1 Kyynärjärvi

Kyynärjärven veden pinnan nosto parantaa sen luonto- ja maisema-arvoa.
Puolen metrin noston on katsottu olevan sopiva niin linnuston kuin
maisema-arvojenkin perusteella. Rantaviivan sijaintia ei tulla olennaisesti
muuttamaan. Järveä ruopataan ja vesikasveja niitetään erityisesti tulevan
uimalaiturin tuntumassa. Ruoppausmassoja voidaan käyttää tulva- ja
polkupengerten rakentamisessa, kuitenkaan korkeita maisemasta erottuvia
rantatörmiä ei tehdä vaan näkyvyys vesistöön halutaan pitää avoimena.
Penkereet myös suojaavat järveä  ravinteiden valumiselta pelloilta.
Kyynärjärven laskupuron suulle rakennetaan pohjapato ja mikäli
mahdollista yhdistetään patorakennelmaan samalla laituri kalastukseen.

Alueen linnusto
Luonnonsuojeluselvitys kertoo Kyynärjärvellä tavatun runsaasti eri
lintulajeja mm. pikkulokki, naurulokki, tukkasotka, telkkä, punasotka,
keltavästäräkki, isokuovi, töyhtöhyyppä, joutsen, silkkiuikku, sinisorsa, tavi,
haapana, jouhisorsa, lapasorsa, isokoskelo ja nokikana. Vesilintujen
pesimäalue on järvi rantakaistoineen.   Markku Suominen on vuoden 2002
selvityksessään lisännyt tähän viljelymaiseman muita lintulajeja, mm.
peltosirkku ja ruisrääkkä.

Kyynärjärven vesikasvillisuus
Rannan tuntumassa esiintyy eniten saraluhtaa. Keskemmällä on laajasti
järvikortetta ja pohjoisosassa myös järvikaislaa. Paikoitellen on
kelluslehtisiä, mutta suomenlummetta, leveälehtistä osmankäämiä ja
pikkupalpakkoa esiintyy lähinnä etelä- ja lounaisosassa järveä. Laitureita
varten tarvitsee poistaa laskupuron luota saraluhtaa  ja A-kodin rannassa
saraluhtaa, suomenlummetta ja kelluslehtisiä.

Kyynärjärven rannoille ei sallita lisärakentamista. Pienet vene- ja
kalastuslaiturit ovat mahdollisia samoin kuin laiturilla varustetun uimapaikan
kunnostaminen A-kodin edustalla.
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Kyynärjärven suojelualueen kunnostaminen vaatii Lounais-Suomen
Ympäristökeskuksen luvan ja veden pinnan nosto myös Länsi-Suomen
ympäristölupaviraston, alueen maanomistajien ja kalastuskunnan
hyväksynnän.

Kyynärjärven luonto- ja maisema-arvot on esitetty liitekartalla 2.
Kyynärjärven kunnostushanke on esitetty liitteenä 3.

4.2 Kyynärjärven luonto- ja maisemapolku

Kyynärjärven luonto- ja maisemapolku lähtee A-kodin pohjoispuolelta
lintutornin lähettyviltä ja tekee lenkin Hannunniemen majavapuiston kautta.
Polun pituus on noin 2.4 kilometriä ja se kulkee Karvianjoen ja
Kyynärjärven rannassa viljelyspeltoa kiertäen. Polku toteutetaan myös
liikuntaesteisille soveltuvana.

Kohteen pysäköintialueena toimii A-kodin pysäköintialue ja opastaulu
sijaitsee A-kodin pohjoispuolella. Polku kulkee vanhaa tiepohjaa pitkin
lintutornin ohitse Kyynärjärven rantaan. Kyynärjärven rannassa polku
'nostetaan' ruoppausmassoista kootulle loivalle penkereelle. Rantapuustoa
harvennetaan ja mahdollisesti istutetaan yksittäisiä selkeämpiä puu- tai
pensasryhmiä nykyisen pajukon sijaan. Pohjoisosassa polku kulkee
Kyynärjärven laskupuroa myötäillen. Rehevän metsän siimeksessä on
opastaulu, tulipaikka ja puucee. Alueelta lähtee Majavapuiston luontopolku
kohde-esittelyineen. Reitti kulkee etelään Karvianjoen rantapiitalla ja palaa
takaisin A-kodille.

Hannunniemen polku palvelee A-kodin asukkaita, koululais- ja erityisryhmiä
sekä muita luonnossa liikkujia. Polku tulee merkitä selkein opastein ja
erilliset kohteet esittelytauluin. Tulipaikan yhteydessä tulee olla pieni
puuvarasto.

Polun rakentaminen vaatii mittavaa työpanosta etenkin Kyynärjärven
rannassa, jossa myös tulvavedet on huomioitava. Polun pohjan
toteuttaminen Kyynärjärven kunnostuksen yhteydessä on perusteltua.
Hanke edellyttää rakentamissuunnitelmien hyväksyttämistä Lounais-
Suomen Ympäristökeskuksessa.
Suunnitelma on esitetty liitekartalla 4.

4.3 Kyynärjärven laskupuron luontopolku 'Majavapuisto'

Kyynärjärven laskupuron suojelualue poikkeaa selkeästi ympäröivästä
luonnosta. Puro mutkittelee ja tekee jyrkkiä käännöksiä rehevän vanhan
puuston keskellä. Alueella on paljon vanhoja majavankaatoja, suuria kuusia
ja törmänpäällyslehtoja. Luontopolku erkanee Hannunniemen
rakennetummalta polulta opastaulun ja tulipaikan luona. Polku tulee
sijoittaa maastoon paikan päällä niin että ympäröivä luonto laskupuroineen
jää ennalleen. Polku tehdään kapeana esim. kaatuneita puita väistellen,
mutta kuitenkin niin että se selkeästi erottuu kävelyreittinä. Polku tulee



	

myös merkitä selkein opastein ja erilliset kohteet esittelytauluin. Polun
varrelle voidaan sijoittaa yksittäisiä penkkejä.

Polun toteuttaminen vaatii kevyttä raivausta ja opasteiden ja rakennelmien
tekoa. Suojelualueen suunnitelmista tulee pyytää Ympäristökeskuksen
lupa.

Suunnitelma on esitetty liitekartalla 5.

4.4 A-kodin alue

A-kodin päihdekuntoutuskeskuksessa on asuin- ja ruokailutilojen lisäksi
tiloja monenlaiseen harrastamiseen. Perhekuntoutuksesta johtuen
asukkaina on paljon myös lapsia. Nykyiset toiminnot sijaitsevat keskitetysti
päärakennuksen läheisyydessä.  Lähiaikojen suunnittelutarpeina on mm.
uuden asuinrakennuksen, liikuntahallin, uimapaikan ja arboretumin
rakentaminen. Hyviä laajentumissuuntia ovat  nykyisten rakennusten
pohjois- ja eteläpuoliset alueet, sen sijaan Kyynärjärven suuntaan ei
rakentamisaluetta maisemallisin perustein ole syytä laajentaa.  Uusia
toimintoja rakennettaessa on aina syytä huomioida suojaistutukset
avoimessa maisemassa.

Kyynärjärven alueelle suunnitellut toimenpiteet palvelevat myös A-kotia.
Uimapaikka Kyynärjärven rantaan voidaan toteuttaa vesistön kunnostuksen
yhteydessä, mahdollisesti jo aiemmin. A-koti vastaa itse alueen
toteutuksesta.

4.5 A-kodin arboretum

A-kodin arboretumille valitsema alue sijaitsee Karvianjokeen viettävässä
länsirinteessä. Arboretumiin (puulajipuisto) tehdään polkuverkosto ja
istutetaan Kankaanpäässä menestyviä puu- ja pensaslajeja suvuttain
puistomaiseksi alueeksi. Arboretumista on laadittu ideasuunnitelma, jonka
toteuttaminen vaatii tarkempia istutus- ja rakentamissuunnitelmia. Puisto
toimii virkistysalueena, lisää alueen kauneusarvoa ja sen avulla voi opetella
tuntemaan eri kasvilajeja.

Pohja rakennetaan osittain nurmikentäksi ja osittain kukkaniityksi. Isommat
polut tehdään sorakäytävinä, pienemmät vahvistetaan nurmikkoon
lisäämällä soraa mullan sekaan. Puu- ja pensaslajit merkitään suomen- ja
latinankielisillä nimillä.

Suunnitelma on esitetty liitekartalla 6.

4.6 Melojien rantautumis- ja levähdyspaikat

Karvianjoen melontareitti kulkee alueen läpi, jolloin suunnitellut
virkistystoiminnat palvelevat myös melojia.
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Pukanluoman suulla on ensimmäinen rantautumispaikka, jonka yhteydessä
on opastaulu luontopoluista ja Majavapuiston palveluista.
Rantautumispaikasta on viitoitus Majavapuistoon, jossa on tulipaikka
penkkeineen, puuvarasto ja puucee. Matkaa Karvianjoen rannasta
levähdyspaikalle on noin 150 metriä.

Alueen  toinen rantautumispaikka sijaitsee Hirvikankaan sillan kohdalla
Karvianjoen länsirannalla. Alueella on opastaulu, uimapaikka ja viitoitus
läheiselle Hirvikankaan lähteelle, josta voi hakea vettä. Karvianjoen
vastarannalla oleva arboretumpuisto voi myös toimia levähdyspaikkana.

Alueiden toteuttaminen vaatii rantautumispaikkojen kunnostusta sekä
muiden luontopolkujen yhteydessä rakennettavien opasteiden tekoa.
Vedenotto suojellusta lähteestä tulee hoitaa asianmukaisella tavalla.

4.7 Opasteet ja kohde-esittelyt

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

Luonnokset on esitetty liitekartalla 7.

5. Jatkotoimenpiteet

Suunnitelmien toteuttaminen vaatii yhteistyötä viranomaisten, kaupungin
sekä maanomistajien ja alueen käyttäjien kesken. Natura- ja
suojelualueiden läheisyydessä suunnitelmista on pyydettävä lausunto
Lounais-Suomen Ympäristökeskukselta, muutoin kaupungilta. Kyynärjärven
vedenpinnan nosto vaatii myös vesioikeuden ja maanomistajien lupaa.
Kyynärjärven kunnostussuunnitelman laatiminen on aloitettu alkuvuodesta
2004. Toteuttamisen rahoituksesta päätetään tapauskohtaisesti ja
erilliskohteisiin voidaan tehdä jatkoprojekteja, joihin haetaan
rahoitusavustusta. Polkujen ja rakennelmien rakentaminen vaatinee myös
paljon talkootyötä, mutta tuo mukanaan uusia virkistysmahdollisuuksia
paitsi lähialueen asukkaille, myös koululais- ja erityisryhmille sekä muille
alueesta kiinnostuneille.

Tampereella 1.9.2003

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 Satakuntaliitto, 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
• Kankaanpään Joulu -lehden artikkelit

Luettelo kehittämissuunnitelman erillisistä kohdesuunnitelmista

• Ala-Honkajoki, Laurin koulun ympäristö
• Paattikoski ja Kahilakeitaan natura-alueet
• Veneskoski, koulun ympäristö
• Karvianjokilaakson virkistysreitistö


