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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

Veneskosken kohdesuunnitelman tavoitteita ovat:

• Kyläkeskuksen yleissuunnitelman laatiminen
• Koulun rannan maisemointi
• Myllyn alueen ideointi
• 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.
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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.

Maisemallisesti Veneskosken seutu muodostaa Karvianjokilaaksoa leikkaa-
van kohdan, jossa kalliot puristavat laakean laakson kapeaksi vyöhykkeek-
si. Vyöhykkeessä joki laskee useana perättäisenä koskena ja rantatörmät
nousevat korkealle. Puusto ulottuu enimmäkseen rantatörmälle saakka.
Alueelta on tehty kivikautisia esinelöytöjä, mutta vakituinen asutus levisi
alueelle 1600-luvun lopulla, kun Veneskosken tila perustettiin. Kylän mylly
näkyy vuoden 1774 kartassa ja kyseessä lienee Kuninkaisten jalkamylly.
Sahan perustamisesta oli suunnitelmia jo 1830-luvulla, mutta sahan toi-
minta alkoi vasta 1877. Teiden rakentaminen aloitettiin vanhan tien,
”Soikanraitin”, rakentamisella Karvianjoen yli 1810. Tie on edelleen käytös-
sä ja sen kolmikaarinen kivisilta (1910-20 luvun vaihteesta) kaunistaa  kylä-
ja jokimaisemaa. Rautatiesillat ovat vuosilta 1930-32, jolloin rautatie tarvit-
tiin yhdistämään Haapamäki ja Pori. Nykyään liikenne radalla on lopetettu.
Koulunkäynti kylässä aloitettiin 1917 ja oma koulurakennus tehtiin keskei-
selle paikalle Soikanraitin varteen 1928. Koulun tuntumassa avoimella nii-
tyllä  sijaitsevat kesäteatterirakennukset ja rakennelmat. Kesäteatteri edus-
taa kylän vilkasta kulttuurielämää. Koulun vieressä toimii myös pieni kesä-
kioski. Tulvan aikana vesi virtaa koskessa rajuna kuohujen houkutellessa
paikalle koskimelojia.

Veneskoskessa oli vielä isonjaon aikaisessa kartassa Kuninkaisen talon
mylly ja Kaapan mylly kosken molemmin puolin. 1880-luvulla Kuninkaisen
myllyn paikalle on rakennettu uusi mylly ja saha. Uusissa laitoksissa oli
kolme kiviparia, kaksi ryynikonetta sekä sirkkeli. Saha ja mylly ovat olleet
toiminnassa  vielä 1960-luvulla. Nykyisin mylly on päässyt rappeutumaan
samoin kuin sen viereinen myllärin asunto. Vastarannalla olleesta Kaapan
myllystä on jäljellä enää betonista perustaa ja uomaa. (Köykkä, Schultz, Sii-
rala. Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen vanhat vesirakenteet, vesi-
myllyt ja –sahat. Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro 452. Vesi- ja
ympäristöhallitus. Helsinki 1993.)

2.1 Merkittävät kohteet

Alueella on monia merkittäviä kohteita, jotka ovat liitettävissä alueen virkis-
tyskäyttöön. Kohteet on esitetty liitteessä 1.

Maakunnallisesti arvokas luontokohde

Veneskoski

Veneskoski on yksi Karvianjoen jylhimpiä, vapaana virtaavia koskia. Rannat
ovat kivikkoisia ja osittain jyrkkiä törmiä, joissa on runsaasti lehtokasvilli-
suutta. Paikka soveltuu reittien huolto- ja taukopaikaksi. Veneskoski on
erittäin arvokas luontokohde, jonka koski ja rantatörmät tulee säilyttää
luonnontilaisena.
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Luontoselvityksen arvokkaat luontokohteet

 (laki: ML = metsälaki ,VL = vesilaki, LS = luonnonsuojelulaki).
97. HIHKIÖNKOSKEN
KALLIOT

Useita pieniä kalliojyrkän-
teitä ja avokallioalueita,
välit reheviä tai soistuneita
metsiä, jyrkänteitä.

ML

98. HIHKIÖNKOSKEN
KUIVA LEHTO

Kosken pohjoisrannan rin-
teen alaosan kuiva lehto.

Valtapuuna kuusi ML

99. KORKEAMÄEN
KALLIO

Kallioalue, jossa erittäin
jyrkkä jyrkänne lounaaseen.

ML

100. VENESKOSKEN
HAAVIKKO

Etelärinteen komea haavik-
koalue, pohja lehtomaista
kangasta.
Mahd. liito-oravan ruokailu-
aluetta.

Isojakin haapoja P

101. RIIHIMÄEN LEH-
TOMAINEN KANGAS

Lehtomaista kuusikkokan-
gasta, osittain kuivaa lehtoa
valtapuuna kuusi.

Kuusi P ML

102. SILLANKORVAN
LEHTOMAINEN KAN-
GAS

Pääosa lehtomaista kangas-
kuusikkoa, osa saniaisleh-
toa, Imperintien länsipuo-
lella liito-oravan reviiri- ja
ruokailualuetta

Liito-orava (uhanalaislaji) ML

103. KUUSKOSKEN
KOLOHAAPA

Iso kolohaapa kallion reu-
nassa, mahdollisesti liito-
oravan pesäpuu.

104. KUUSKOSKEN
KALLIO

Matala jyrkänne, lehto-
maista kangasta, ehkä vanha
jokiuoma törmännyt kalli-
oon.

P

105. TUOMEN SUO Mäkien välissä ojittamaton
metsäkorte- ja mustikkakor-
pisuo, pieniä heinäkorpialu-
eita.

P

106. TUOMEN KALLIOT Lounaiskulmassa upea pieni
kallionyppylä, itäosassa
kalliojyrkänne.

Lehtipuustoa, saniaisia ML

107. MÄKYSEN LEH-
TOMAINEN KANGAS

Länsirinne osittain kuivaa
lehtoa, osittain lehtomaista
kangasta.

Neljä isoa kuusta ML

108. MÄKYSEN KALLIO Kallioalueella etelään jyrkkä
rinne, alla kivirakka

P
osin

ML
osin

109. VENESKOSKI Karvianjoen jylhimpiä va-
paana virtaavia koskia,
rannat kivikkoisia tai jyrkkiä
törmiä, osittain lehtokasvil-
lisuutta. Länsirannalla vanha
myllykoneisto, jonka ympä-
ristö liito-oravan reviiri- ja
ruokailualuetta

Liito-orava (uhanalaislaji) M
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Maakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema

Veneskosken kulttuurimaisema  (Satakunnan seutukaava, Kh 85)
Kylän kohdalla Karvianjoki mutkittelee vuolaana jyrkkien rantapenkerien lomassa. Koski-
maisemaa riittää puolen kilometrin matkalle ja aikoinaan myllyt ja saha ovat hyödyntäneet
koskien vesivoimaa. Yksi huonokuntoinen mylly on jäljellä. Viljelyalat ovat pieniä ja asutus
sijaitsee ylärinteillä. Vanhinta rakennuskantaa ei ole suunnittelukohteen rantavyöhykkeellä,
mutta vanha kansakoulu on edelleen toiminnassa. Maisemaa hallitsevat Karvianjoen yli
kylän kohdalla johtava kolmikaarinen maantiesilta (rak. 1918) ja hieman alempana nykyisin
käytöstä poistuneen Haapamäki-Pori –radan v. 1930-32 rakennettu rautatiesilta.

Merkittävät rakennuskohteet

Lempusta-Soikkaan kehittämissuunnitelmaan liittyen on tehty koko Kar-
vianjokilaaksoa koskeva rakennusselvitys, josta oheiset Veneskosken kylän
kohdekuvaukset on poimittu.

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.

88. VENESKOSKEN KOULU (10:76) eli Haapala
1920-luvun kansakoulurakennus, joka on yhä alkuperäisessä käytössään. Tärkeä osa Ve-
neskosken kylää. Koulurakennus on hyväkuntoinen. Itse koulu on säästötoimenpiteiden
vuoksi jatkuvasti lakkautusuhan alainen. RH, H, M

92. KUNINKAINEN (3:40)
Vanhaa rakennuskantaa. Päärakennuksen (1920-l.) alkuperäinen ilme säilynyt. Tila pysyy
asuinkäytössä. RH, H, M

93. PIRILÄ (4:26)
Vanhaa rakennuskantaa. Vanha rivi on alkuperäinen ja koko pihapiirin ominaisilme on säi-
lynyt melko hyvin. Rakennukset pidetään kunnossa. Asuinrakennus (v.1917) nykyään va-
rastona. Vanhan rivin katto tulee joskus vaihdettavaksi, muttei aivan lähiaikoina. Rh, H, 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.
91. KAAPPA (1:28)
Vanhaa rakennuskantaa. Alueen vanhimpia tiloja. Päärakennuksen (1860-luku) alkuperäi-
syys melko hyvin säilynyt. Säilyy asuinrakennuksena. RH, H, M

Sillat
89. SOIKAN SILTA
Vanha kivinen maantiesilta 1910-20 lukujen vaihteesta, edelleen ajoneuvokäytössä. Kol-
mikaarinen kivisilta. Säilymisedellytykset hyvät.

90. RAUTATIESILLAT
Kolme peräkkäistä rautatiesiltaa muodostavat hienon kokonaisuuden. Sillat on rakennettu
v. 1930-32. Rataosuus ei ole enää käytössä.

90A, Yksikaarinen kivisilta maantien yli Karvianjoen länsipuolella. Myös maantie vanhalle
myllylle on poissa käytöstä. Silta vaikuttaa hyväkuntoiselta.

90B,  teräsrakenteinen rautatiesilta joen yli. Säilymisedellytykset hyvät.

90C, yksikaarinen kivisilta Jyränkylän tien ylitse, pari joen länsipuoliselle sillalle. Säily-
misedellytykset hyvät.
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Muinaismuistokohteet

Alueelta on löydetty kiinteitä muinaismuistoja seuraavista kohteista:
33. PIITANKALLIO, kivikehä, Veneskoski, Kuusikoski 12:194, II
34. KUUSIKOSKI, kivikautinen asuinpaikka, veneskoski, Kuusikoski 12:194, II
35. LISÄ-TUOMI, hist. ajan muinaisjäännös, tervahauta, Veneskoski, Lisä-Tuomi 15:31

Irtolöytöjä on tehty mm. Karvianjoesta ja koulun pihamaalta.

Muut kohteet

Kesäteatteri
Koulun pihan tuntumassa alempana jokivarressa levittäytyvät kesäteatteri-
rakennukset ja -rakennelmat, joista osa on uusia ja osa paikalle siirrettyjä
vanhoja perinteisiä hirsiaittoja ja muita rakennuksia.

Vanha mylly
Myllyrakennus 1880-luvulta on nykyään huonokuntoinen.

2.2 Kaavatilanne

Alueelle ei ole tehty yksityiskohtaisia kaavoja. Satakunnan seutukaavassa
aluemerkintöinä ovat Karvianjokilaakson viljelysmaisema (MT) sekä Venes-
kosken virkistysalue (VL). Myös Veneskoksen kulttuurihistoriallisesti arvo-
kas maisema-alue (Kh 85) ja Karvianjoen melontareitti on osoitettu seutu-
kaavassa.
Alueen osayleiskaava on tekeillä samanaikaisesti kehittämissuunnitelman
kanssa.

3. Alueen vahvuudet ja heikkoudet

Kohdealueen vahvuutena on sen maisema- ja luontoarvot. Erityiskohteita
ovat Veneskosken koskijakso vanhalta maantiesillalta rautatiesillan ohi
koskijakson päätteeseen.  Rannat ovat korkeatörmäisiä  ja lehtomainen
kasvillisuus hallitsee sekä törmien jyrkkiä rinteitä että törmän päällyksiä.

Koulu ja sen piha vetävät kyläläisiä puoleensa. Koulun pihan tuntumassa
on useita kesäteatterikäytössä olevia rakennuksia. Kesäteatteriharrastus
elääkin vahvana Veneskoskella.

Alueen nykyinen virkistyskäyttö on kesäteatteria lukuun ottamatta vähäistä,
vaikka saavutettavuus on hyvä. Alueen läpi kulkee mm. melontareitti ja
melontaoppaassa on koulun piha mainittu sopivaksi rantautumispaikaksi.
Rehevä kasvillisuus (vadelma, pujo, mesiangervo, maitohorsma) on pusi-
koittanut rantatörmät läpinäkymättömäksi ja läpipääsemättömäksi muuriksi.

Esille tulleita ideoita ovat mm:
- Kyläraitin maisemointi ja mahdollinen lisärakentaminen
- Melojien rantautumis- ja levähdyspaikka
- Opaskartat, viitoitus ja kohdekyltit yhtenäiseksi koko alueelle
- Maiseman säilyttäminen avoimena (jokitörmän maisemanhoitosuunni-

telma)
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- Matonpesupaikan rakentaminen rannalle
- Retkeilijöille juomaveden saanti koulun alueelta
- Myllyn alueen ideointi

4. Kohdesuunnitelma

Suunnitelman lähtökohtana on tavoitteiden mukaisesti alueen maisema- ja
virkistysarvojen sekä virkistyskäytön lisääminen. Kylän palveluiden lisäämi-
nen ja keskittäminen houkuttelisi alueelle myös automatkailijoita. Alueen
maisema-arvot ovat niin merkittävät, että uusia keinotekoisia kyläidentitee-
tin luojia ei kannata etsiä.

Kylän keskeiset alueet ovat Soikanraitti ja koulun ympäristö. Soikanraittia
Karvianjoen länsipuolella tulee korostaa lisärakentamisella. Korkeuseroista
ja puustoisuudesta johtuen pitkiä avoimia näkymiä ei liiemmin muodostu.
Niinpä onkin erittäin tärkeää säilyttää yksittäiset avoimet näkymät Soikan-
raitilta ja Porintieltä jokilaaksoon. Koulun rannan maisemointi korostaa alu-
een asemaa kyläkuvassa.
Kyläkeskukseen liittyvä yleissuunnitelma on esitetty liitekartalla 2. Kehittä-
missuunnitelma on huomioitu myös Karvianjokilaakson osayleiskaavassa.

Seuraavassa esimerkkejä kyläkuvan kohentamiseen:

Kyläkeskuksen korostaminen:
- Soikanraitin lisärakentaminen ja puurivin istuttaminen
- Koulun ja kesäteatterin alueen huoliteltu ilme
- Porintien risteysten korostaminen esim. kukkaistutuksilla tai pajutöillä
- Karvianjokimaiseman avaaminen Porintielle

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

joittamalla uudisrakennukset tien laitaan
- Imperintien itäpuoli ja Kuusikkotie; tavoitteena yksittäisten rakennusten

sijoittuminen puustoisena säilyvään ympäristöön

Näkymien avaaminen tai säilyttäminen:
- Porintie; näkymä jokilaaksoon
- Soikanraitti;  näkymät jokilaaksoon ja rautatiesillalle
- Soikanranta; näkymät jokilaaksoon

4.1 Koulun ja kesäteatterin alue

Kioski
Koulurakennuksen eduspihan ja rannan väliin jää viherkaista ja sorakenttä,
joka on toiminut mm. pelikenttänä ja kesätapahtumien pysäköintialueena.
Sorakentän ja viheralueen rajalla lähellä alueen tieliittymää sijaitsee kesä-
kioski.
Koulun alapihaan rakennetaan kesäkioskin laajennus terasseineen, jonne
sijoitetaan mm. alueen kohde-esitteitä. Kioskin laajennukseen tulee avoin
terassi, jossa on pöytiä ja penkkejä asiakkaiden istua. Kioskista voidaan
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palvella henkilökohtaisesti sen ollessa auki, mutta kohde-esitteitä on saata-
vissa myös kioskin ulkopuolella. Kioskin yhteydessä voisi toimia myös suo-
ramyyntipiste.

Koulun alapihan ympäristörakentaminen
Olevan sorakentän reunoihin rakennetaan viherkaistat, joihin istutetaan
puurivit rajaamaan kenttää kulkuväylistä.
Ilmoitus- ja opastaulun eteen jätetään tila muutamalle pysäköintipaikalle.
Ajoyhteys sorakentälle ja kesäteatterialueelle kiertää sorakentän ja rannan
välissä. Olevaa sorakenttää voidaan käyttää tilapäispysäköintiin tapahtumi-
en yhteydessä.
Rantatörmältä, ison puun ja kiven (kuvassa) vierestä alas rakennetaan
portaat, jotta veden lähelle olisi mahdollista päästä. Yläosaan  rakennetaan
levennys, jonne voidaan sijoittaa penkki, jossa voi istuskella ja katsella jo-
kimaisemaa.

Ilmoitus- ja opastaulu
Kioskin läheisyyteen sijoitetaan alueen opastaulu ja kylän ilmoitustaulu, se-
kä muutama pysäköintipaikka poikkeajille. Koulun edustan viheralue ja
rantatörmä siistitään edustavaksi. Nurmialueen ja soran rajaukset pidetään
selkeinä.

Kesäteatteri
Kesäteatterirakennukset rakennetaan tarpeelliselta osin uudestaan ja kun-
nostettavaksi kelpaavat korjataan asianmukaiseksi. Alueelta puretaan pois
maisemaa rumentavat tilapäishökkelit. Erityisesti katsotaan miltä rakennuk-
set näyttävät joen toiselta puolelta. Katsomon reunoille tehdään näkösuojat
istuttamalla selkeä rajaus multaiseen luiskaan esim. pihasyreeneistä tai ka-
peamuotoisista pihlajista. Aluskasviksi istutetaan mustialanruusua. Katso-
mon taakse metsälaitaan sijoitetaan uusia aittoja ja kahvilan yhteyteen aitta
peittämään näkymiä katsomon suuntaan.

Laavu, tulipaikka, käymälä ja matonpesupaikka
Melojille ja muille virkistyskäyttäjille rakennetaan tulipaikka, käymälä yhteis-
käyttöön sekä matonpesupaikka paikallisille. Tummiksi käsiteltyjen käymä-
löiden sijoituspaikkana voisi toimia metsikkö kahvion ja rannan välissä pii-
lossa näkyviltä. Matonpesupaikka ja kuivaustelineet sijoitetaan niityn reu-
naan siten, että ne eivät tule koskinäkymien tielle. Tulipaikka ja laavu sijoi-
tetaan törmälle siten, että koskimaisema avautuu tulipaikalle.

Melojien rantautumis- ja levähdyspaikat
Karvianjoen melontareitti kulkee alueen läpi, jolloin suunnitellut virkistystoi-
minnat palvelevat myös melojia.  Melontaoppaassa on mainittu Veneskos-
ken koulu sopivana levähdyspaikkana ja rannassa on valmis koskenohi-
tusmerkintä. Polku on kasvanut lähes umpeen. Melojille merkitään kosken
ohituspaikka.

Rantautumispaikka rakennetaan hieman kesäteatterin alapuolelle ennen
vuolaan kosken alkua. Rannassa on iso kivi, jonka suojaan kanootti on
helppo ohjata.
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Törmän päälle rakennettava laavu ja tulipaikka ovat melojien käytössä.
Puusee rakennetaan yhteiskäyttöön muiden alueella kävijöiden, mm. ke-
säteatterin asiakkaiden, tarpeisiin.

Törmältä avautuu kaunis näkymä koskelle ja rantautumispaikka on välittö-
mästi tulipaikan vieressä.

Koulun rannan kehittämissuunnitelma on esitetty liitteenä 3.

4.2  Myllyn alue

Veneskosken länsirannalla on  vanhan myllyn ja sahan rauniot (arvioilta
1880-luvulta). Rakennukset ovat huonossa kunnossa ja niiden kunnostus
alkuperäiseen asuun olisi mittavaa. Alueen kehittämistä ja mahdollista
muuttamista ulkoilmamuseoksi on tutkittu tarkemmin liitteessä 5.

4.3 Rantatörmän maisemanhoito

Rantaniittyjä ja nurmia pidetään matalana leikkaamalla kasvusto muutaman
kerran kesässä. Niittyä voidaan vaihtoehtoisesti myös laiduntaa.

Puusto on lehtipuuvaltaista sekapuustoa, lähinnä koivua, haapaa, harmaa-
leppää, raitaa ja kuusta. Kapealla rantavyöhykkeellä puusto yleisesti ottaen
ei ole liian tiheää. Tiheikköä löytyy metsiköstä kesäteatterin ja joen välistä
sekä kosken kohdalta kesäteatterin alapuolelta radan molemmin puolin.

Rantatörmät kasvavat korkeaa pensaikkoa, jossa vallitsevina lajeina ovat
vadelma ja herukka. Näiden ylitse nousee nuorta haavikkoa ja lepikkoa.
Korkeat ruohokasvit (angervot, pujot, horsmat, erilaiset heinälajit) estävät
loput rantanäkymistä samoin kuin rajoittavat kulkua sankassa ruohostossa.
Matalampina lajeina esiintyy paikasta riippuen lehtomaisen kankaan kasvil-
lisuutta, mm. poimulehtiä, ahomansikkaa tai niityn ketohanhikkia ja useita
muita kasvilajeja.

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. Kuvassa majavan nakertama puu vesirajan lähellä.

Puille sopiva keskimääräinen tiheys on 5-12 metriä. Sopivaan tiheyteen
voidaan päästä muutaman vuoden välein tehtävällä harvennuksella.

Rantatörmän pensaikko ja pujokasvusto raivataan sellaiseen korkeuteen,
että näkymät  kivisillalle ja joen vartta alas tulevat esille. Raivausta ei tarvit-
se ulottaa törmän luiskaan alas saakka, vaan riittää, että pusikko ja heinik-
ko raivataan siihen korkeuteen, että latvukset eivät estä näkymiä ja vasta-
rannalle ja veteen.
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Kapea rantakaista (A)
Rannassa on kaksi majavan vaurioittamaa puuta ja kesäteatterin sisään-
käynnin tuntumassa on laho puu, jotka voidaan ensimmäisenä kaataa. Sil-
lankorvasta joutaa pari puuta pois, jotta saniaiskasvusto ja silta tulevat nä-
kyviin.

Kesäteatterin ja rannan välinen tiheikkö (B)
Kesäteatterin ja rannan välistä puustoa harvennetaan.  Pensas- ja ruoho-
kerrosta raivataan puuston välistä siten, että saadaan näkymiä veteen ja
liikkuminen puuston seassa onnistuu. Kaikkia notkelmia ei tarvitse raivata,
vaan pahat louhikot voidaan jättää edelleen vatukon peittoon. Kuvan lou-
hikko ei kesäaikaan näy vatukon seasta.

Kesäteatterin avoin rantatörmä (C)
Törmän heinikkoa niitetään muutaman kerran kesässä. Törmällä on pari ti-
heästi kasvavaa puuryhmää. Ryhmistä poistetaan suurin osa nuorista ver-
soista. Jätetään pari-kolme isointa kasvamaan puiksi. Käymälät siirtyvät
pois törmältä (kartta).

Koskenranta (D)
Koski ja sen ranta ovat erittäin kauniita ja mielenkiintoisia luontokohteita.
Rannan puusto on tiheää, vanhaa ja lahoa risukkoa.
Puustosta kaadetaan heikkokuntoisemmat ja risukkoa raivataan kulkukel-
poiseksi. Riittää, että kulkuaukkoja tehdään polulta kosken rantaan. Kaik-
kea ei tarvitse poistaa.
Linnuille ja hyönteisille jätetään lahopuita maahan tai muuten liikkujan kan-
nalta turvalliseksi katsottavaan asentoon.

Koskenohituspolku raivataan risukosta ja ruohoista riittävän leveältä alu-
eelta, jotta kulku kanootin ja kannettavien tavaroiden kanssa onnistuu.
Pellon reunaan tehdään nuoren haavikon harvennus. Lähellä rataa olevaan
istutettuun, korkeaa heinää kasvavaan koivikkoon raivataan polku rantaan.

Ratapenkat (E)
Ratapenkat kasvavat tiheää taimikkoa, jota harvennetaan siten, että  puut
pääsevät eduksensa. Taimikon ei tarvitse olla tasatiheää, vaan voi olla puu-
ryhmiä ja aukkopaikkoja.

Radan eteläpuolinen rantametsä (F)
Radan eteläpuolisessa rantametsässä on isojakin puita puoliksi pystyssä
lahonneena. Puut ovat vaaraksi kulkijoille. Heikot puut kaadetaan ja osa
rungoista voidaan jättää linnuille ja hyönteisille. Raivauksilla tehdään liik-
kuminen rantametsässä mahdolliseksi. Lahonnut vaja puretaan kokonaan
pois.
Myllyn kehittämismahdollisuuksia on tutkittu liitteessä 5.

Ranta-alueen maisemanhoitosuunnitelma on esitetty liitekartalla 4.
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4.4  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 6.

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 entistä viihtyisäm-
män ympäristön lähialueen asukkaille ja muille Veneskoskella kävijöille.

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
• Tampereen vesi- ja ympäristöpiirin alueen vanhat vesirakenteet, vesimyllyt ja -sahat,

Vesi- ja ympäristöhallitus, monistesarja 452, 1993
• 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
• Veneskosken kesäteatterin aluesuunnitelmaluonnos, Eija Hesso, 1998
• Kankaanpään Joulu -lehden artikkelit

Luettelo kehittämissuunnitelman erillisistä kohdesuunnitelmista

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


