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1 SELVITYSALUEEN SIJAINTI

Selvitysalueeseen kuuluvat Pieksämäen kaupungin alueella olevat Pyhäjärven, Venetekemän, Iso Kaatluoman ja
Iso-Perkain ranta-alueet sekä niiden ympäristössä sijaitsevat pienemmät vesistöt. Alue sijoittuu Pieksämäen
keskustasta noin 15 km länteen.

Kuva 1. Selvitysalueen rajaus on esitetty kartassa mustalla katkoviivalla.
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2 TARKOITUS JA MENETELMÄ

Työn tarkoituksena on selvittää laadittavaa rantaosayleiskaavaa varten kaava-alueen rakennetun
kulttuuriympäristön arvokohteet.

Mahdollisia arvokkaita kohteita on kartoitettu aluksi olemassa olevien suojelutietojen perusteella sekä
karttatarkasteluun pohjautuvalla potentiaalitarkastelulla. Suojelutietojen osalta on selvitetty voimassa olevien
kaavojen suojelutiedot sekä valtakunnallisista rekistereistä löytyvät suojelutiedot paikkatietoikkunan välityksellä:

 Laki rakennusperinnön suojelemisesta (LARS)
 Kirkkolaki
 RKY

Karttatarkastelussa aineistoina on käytetty vuoden 1972, 1973 ja 1988 peruskarttoja sekä vuoden 1939 ja 1952
ilmakuvia. Näiden perusteella on saatu tietoa alueen historiasta, rakennusten rakentumisajankohdista sekä
mahdollisten arvorakennusten sijoittumisesta. Eri aikakausien ilmakuvilta ilmenevää rakennuskantaa sekä
peltoalueita on verrattu uudempiin peruskarttaan ja ilmakuviin. Erityisesti vuoden 1939 ilmakuvan avulla
selvitysalueelta on tunnistettu useita potentiaalisia arvokohteita.

Tunnistetut mahdolliset arvokohteet on käyty maastossa toteamassa ja kuvaamassa. Maastotyöt suoritettiin
9. - 12.9.2022. Maastotöiden yhteydessä tiedusteltiin maanomistajilta rakennusten historiasta, mikäli heitä
tavattiin maastotöiden yhteydessä.

3 SUOJELU

Suunnittelualueelle ei sijoitu kaavalla suojeltuja, LARS, Kirkkolaki tai RKY -kohteita. Alueella ei myöskään ole
valtion omistamia asetuksella suojeltuja rakennuksia.
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4 POTENTIAALITARKASTELU

Potentiaalitarkastelu perustuu karttatarkasteluun, jossa alueen vanhimpia peruskarttoja ja ilmakuvia verrattiin
alueen nykytilanteeseen. Kartoilta tarkasteltiin erityisesti rakennusten ja peltojen sijoittumista verrattuna
tuoreempaan kartta-aineistoon. Tarkastelun perusteella voitiin todeta vanhimman rakennuskannan sijoittuminen
alueella ja missä määrin vanhaa rakennuskantaa on jäljellä nykyisin. Tarkemmat otteet kustakin kohteesta on
esitetty kohdekuvauksissa.

4.1 Vuoden 1939 ilmakuvat

Vuoden 1939 ilmakuvan perusteella alueella on tuolloin ollut 11 tilakeskusta ja niiden yhteyteen rakennettuja
rakennuksia. Huvila- tai lomarakentamista ei ilmakuvien mukaan tuolloin vielä ollut.

Kuva 2. Alueelle sijoittuvat tilakeskukset, jotka oli rakennettu vuoden 1939 ilmakuvalla (numeroituina). Näistä
1 – 9 ovat sellaisia, joissa tuon ajan rakentamista on karttatarkastelun perusteella mahdollisesti nykyisinkin.
Iso-Kaatluomalle sijoittuva nro 10 ja Venetekemän nro 11 on purettu tai tuhoutunut jo 1970 -luvun alussa
silloisen peruskartan perusteella.

nro Nimi Ajoitus ja huomiot karttojen perusteella Potentiaali
1 Alatalo <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
2 Rantala <- 1939 – 2022 (lähes kaikki rakennukset nykyisilläkin kartoilla) suuri
3 Sipilä <- 1939 – 2022 (päärakennus tuhoutunut viimevuosina) kohtalainen
4 Niemi <- 1939 – 2022 (pellot metsittyneet n. 90 -luvulla) kohtalainen
5 Kovala <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
6 Haapaharju <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
7 Hoila <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
8 Peltoniemi <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
9 Kekrinpuro <- 1939 – 2022 (rakennusten sijainnit muuttuneet n. 1980 -luvulla) kohtalainen
10 Jalkasenvuori <- 1939 – 1972 (rakennukset tuhoutuneet) pieni
11 Nimetön <- 1939 – 1972 (rakennukset tuhoutuneet) pieni
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Kuva 3. Ilmakuva Venetekemän alueelta vuodelta 1939.
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4.2 1970-luvun peruskartat

Vuoden 1972 - 73 peruskarttojen perusteella koko suunnittelualue oli vielä tuolloin melko rakentamaton. Alueella
sijaitsi yhdeksän tilakeskusta ja 26 loma-asuntoa.

Alueen luoteisosassa sijaitseva Venetekemä -järvi oli tuolloin selvästi muita alueita rakentuneempi.
Venetekemällä sijaitsi 4 tilakeskusta ja 13 loma-asuntoa. Pyhäjärvi oli kokoonsa nähden melko rakentamaton –
alueella sijaitsi kolme tilakeskusta ja 8 loma-asuntoa. Alueen pienimmät vesistöt olivat tuolloin täysin
rakentamattomia.

Vielä vuoden 1939 ilmakuvassa näkyvä Iso-Kaatluomalle sijoittuva maatila oli karttatarkastelun perusteella lähes
tuhoutunut (nro 10).

Kuva 4. Alueen rakennukset tulkittuna vuoden 1972-73 peruskartoilta. Kartan numerointi on selvityksen
kohdenumerointi.
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Kuva 5. Venetekemän loma-asutus vuoden 1972 peruskartalla. Kartalla näkyvät myös vesistölle sijoittuvat 4
maatilaa, joita ovat 1. Alatalo, 2. Rantala, 3. Sipilä ja 4. Niemi. Sipilän ja Rantalan välissä olevan maatilan (11.
Nimetön) rakennuksia ei ole samoilla paikoillaan vuoden 1972 kartalla.

4.3 Potentiaalitarkastelun tulokset

Potentiaalitarkastelun tuloksena päädyttiin toteamaan ja kuvaamaan maastossa kaikki 11 maatilaa, vaikka osa
niistä vaikutti tarkastelun perusteella tuhoutuneilta. Maastokäynnit kohdennettiin siis vuoden 1939 ortokuvilta
tulkittujen tilakeskusten alueelle.

Venetekemän alue on loma- ja huvilarakentamisen rakennushistorian kannalta potentiaalisin alue. Näin ollen
rantarakentamisen maastokäynnit kohdennettiin Venetekemän alueelle todeten ja kuvaten loma-asutuksen
ilmentymistä maisemassa.

5 KOHDEKUVAUKSET

Kohteiden 1 Alatalo, 7 Hoila, 8 Huutoniemi ja 9 Kekrinpuro nykyiset omistajat tavattiin maastotöiden yhteydessä
ja haastattelujen perusteella saatuja tietoja hyödynnettiin selvityksessä.
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5.1 1. Alatalo

Alatalo sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan Venetekemän luoteisrannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan mukaiset
rakennukset sijoittuvat nykyisillä peruskartoilla eri tavoin kuin tuolloin. Vuoden 1970 -luvun peruskartan mukaan
ainoastaan tilan päärakennus on alkuperäisellä paikallaan. Maatilan nykyinen päärakennus on rakennettu noin
1980-luvulla, mutta alueella on mahdollisesti asuttu jo 1500 -luvulla. Tämä ilmenee piharakennuksen katolla
olevan kyltin vuosiluvusta (1941). Päärakennus sijoittui tuolloin maanomistajan mukaan noin 200 m
pohjoisemmaksi. Kyseiseltä alueelta ei maastossa ilmennyt havaintoja. Alueen vanhin nykyisin käytössä ja
pystyssä oleva rakennus on nykyisen maanomistajan mukaan vuonna 1956 rakennettu navetta, jota on jatkettu
1980 -luvulla. Maatila toimii nykyisin hevostilana ja sen pelloilla viljellään kuminaa.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 6. Alatalon maatilan vanhin rakennus on vuonna 1956 rakennettu navetta, jota on jatkettu ja uudistettu
1980-luvulla ja sen jälkeen.
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5.2 2. Rantala

Rantala sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan Venetekemän itärannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan mukaiset
rakennukset ilmenevät myös nykyisiltä peruskartoilta. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella päärakennus
sekä itäisin navettarakennus ovat hyväkuntoisia ja vanhan ortokuvan mukaisia. Rakennusten tarkemman iän
osalta ei ole kuvia parempaa tietoa. Päärakennuksen kivijalka vaikuttaa muuratulta, mutta sitä on saatettu
parantaa jälkikäteen. Rakennuspaikkaa käytettäneen nykyisin vapaa-ajan asumiseen sekä metsähoidon
keskuksena ja tähän liittyvänä työ- ja säilytystilana. Rannassa on lisäksi sauna- ja lomarakennus, joita ei ilmene
vuoden 1939 ortokuvalta eikä 1972 peruskartalta.

Ilmakuva vuodelta 1939
Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 7. Rantalan päärakennus, joka näkyy vuoden 1939 ilmakuvilla.
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Kuva 8. Rantalan vanha navettarakennuksen jykevää kiviseinä.

Kuva 9. Rantala -tilan pohjoisin piharakennus. Rakennuksen länsipääty on hirsinen ja mahdollisesti sama kuin
ilmakuvassa vuodelta 1939.

Kuva 10. Rantala -tilan rannassa sijaitseva vanha hirsinen savusauna. Vieressä on uudempi
sauna/lomarakennus.
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5.3 3. Sipilä

Sipilä sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan Venetekemän itärannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksista
vanha navettarakennus ilmenee myös nykyisiltä peruskartoilta. Myös pellot ovat edelleen peltoina. Maastossa
tehtyjen havaintojen perusteella päärakennus on palanut viimevuosina (näkyy vielä 2019 ilmakuvassa), mutta
navettarakennus on vuoden 1939 mukainen. Lisäksi pihapiirissä on vanha aittarakennus, joka ilmeisimmin tuotu
pihapiiriin vuoden 1952 jälkeen, koska rakennus on huomattavasti lyhempi kuin vanhoissa ilmakuvissa.

Maatilaa on käytetty Farmi-Suomi -ohjelman kuvauksissa ja käytettäneen nykyisin vapaa-ajan asumisen
tukikohtana sekä metsähoidon keskuksena ja tähän liittyvänä työ- ja säilytystilana.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 11. Sipilä -tilan vanha navettarakennus, joka näkyy vuoden 1939 ilmakuvilla.
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Kuva 12. Sipilä -tilan aittarakennus, joka on luultavasti tuotu pihapiiriin vuoden 1939 jälkeen.
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5.4 4. Niemi

Niemi sijoittuu kaava-alueen pohjoisosaan Venetekemän länsirannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksista
päärakennus ja vanha piharakennus ilmenee myös nykyisiltä peruskartoilta. Vanhojen ilmakuvien mukainen
suurin rakennus on tuhoutunut. Kyseessä on ilmeisesti navettarakennus. Maastossa tehtyjen havaintojen
perusteella päärakennus on kohtalaisessa kunnossa, mutta vähäisellä käytöllä. Piharakennus on oletettavasti osin
alkuperäinen ja toimii varastona. Pihapiiriin on rakennettu arviolta 1980-luvulla lomarakennus. Tilan pellot ovat
kokonaan metsittyneet arviolta vuosituhannen vaihteessa. Tilaa käytettäneen nykyisin harvakseltaan vapaa-ajan
asumiseen. Päärakennus ei vaikuta olevan juurikaan käytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 13. Niemi -tilan vanha päärakennus, joka on vuoden 1939 ilmakuvalla näkyvä päärakennus.
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Kuva 14. Niemi -tilan piharakennus, joka on tulkittu selvityksessä vuoden 1939 ilmakuvien mukaiseksi.
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5.5 5. Kovala

Kovala sijoittuu Pyhäjärven itäpuolelle Suolammen itäpuolelle. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksia ei
sellaisenaan ole enää nykyisillä peruskartoilla. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella vanhan
navettarakennuksen muurattuja kiviseiniä on mahdollisesti käytetty nykyisen piha/hevostallin seininä, muutoin
vanhoja rakennuksia ei ole jäljellä. Nykyinen päärakennus on rakennettu arviolta n. 70 - 80 -luvulla.
Rakennuspaikka toimii arviolta ympärivuotisena hevostilana sekä vapaa-ajan käytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939

Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 15. Kolava tilan vanhan navettarakennuksen muurattua kiviseinää.
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5.6 6. Haapaharju

Haapaharju sijoittuu Pyhäjärven luoteisosaan. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksista on jäljellä
navettarakennuksen itäpäädyn seiniä, vaikkakin katto on tältä osalta sortunut. Rakennuksen länsiosaa on
uudistettu. Vuoden 1939 mukainen päärakennus on muuttunut muodoltaan jo 1970-luvun peruskartalla L-
malliseksi. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella päärakennuksen muurattu kivijalka on kuitenkin vanhan
osansa osalta todennäköisesti ainakin osin vuoden 1939 mukainen. Rakennuspaikka toimii arviolta
ympärivuotisessa asuinkäytössä ja/tai vapaa-ajan käytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 16. Yleiskuva Haapaharju -tilan pihapiiristä lännestä kuvattuna.
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Kuva 17. Haapaharju -tilan vanhan navettarakennuksen muurattua kiviseinää. Rakennuksen katto on sortunut.

Kuva 18. Haapaharju -tilan päärakennus

Kuva 19. Päärakennuksen mahdollisesti alkuperäistä kivijalkaa
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5.7 7. Hoila

Hoila sijoittuu Pyhäjärven länsirannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksista ei ole jäljellä karttatarkastelun ja
maastokäynnin perusteella yksikään. Nykyisen maanomistajan mukaan tilalla on ollut asutusta jo ennen vuotta
1939, jopa 1700-luvulla. Pihapiiristä löytyi maanomistajan opastuksella vanhan puretun päärakennuksen kivinen
sisääntuloaskelma, joka on nykyisin pihakeinun askelma. Nykyinen päärakennus on rakennettu maanomistajan
mukaa noin 60-luvulla ja navetta noin 50-luvulla. Pihassa on myös vanha hirsinen aittarakennus. Rakennuspaikka
toimii ympärivuotisessa asuinkäytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939
Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952
Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 20. Hoila -tilan päärakennus. Pihakeinun edessä on vanhemmasta päärakennuksesta jäljellä kiviaskelma
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Kuva 21. Hoila -tilan osin hirsinen aittarakennus, jonka vasemmassa päädyssä on nykyisin autotalli. Pihakeinun
edessä on vanhemmasta päärakennuksesta jäljellä kiviaskelma
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5.8 8. Peltoniemi

Peltoniemi sijoittuu Pyhäjärven kaakkoisrannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan rakennuksista on jäljellä
karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella mahdollisesti vain rannan tuntumaan sijoittuva hirsinen
aittarakennus. Nykyisen maanomistajan mukaan tilalla on ollut asutusta sukututkimuksen mukaan jo 1700-
luvulla. Nykyinen päärakennus on rakennettu noin 70-80 -luvulla. 50-luvun ilmakuvan mukaan tilalla on ollut
tuolloin meneillään suurimman rakennuksen purkaminen ja uudelleen rakentaminen. Rakennuspaikka toimii
ympärivuotisessa asuinkäytössä sekä maa- ja metsätalouskäytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952
Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 22. Peltoniemi-tilan pihapiirin vanhin rakennus on rannan tuntumaan sijoittuva hirsinen aittarakennus
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5.9 9. Kekrinpuro

Kekrinpuro sijoittuu Isokaatluoman koillisrannalle. Vuoden 1939 ja 1952 ilmakuvien perusteella alueella on ollut
maatila, jonka rakennuksia ei oletettavasti ole jäljellä karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Tilan pellot
kasvavat nykyisin melko isoa kuusikkoa. Nykyinen päärakennus sijoittuu kutakuinkin vanhan ilmakuvalta
erottuvan rakennuksen paikalle, mutta on aiempaa rakennusta pienempi. Nykyisessä päärakennuksessa on osin
hirsinen runko, joten rakennuksessa saattaa olla osia vuonna 1939 olleesta rakennuksesta. Rakennusta on
laajennettu myöhemmin ja sitä kunnostetaan selvitystä laadittaessa mm. uusimalla lautaverhousta. Lisäksi
pihapiirissä on vanha aittarakennus, joka on vanhin alkuperäisenä säilynyt rakennus. Rakennus ei kuitenkaan ole
alkuperäisellä paikallaan. Rakennuspaikka toimii ympärivuotisessa loma-asuinkäytössä.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 23. Kekrinpuron päärakennus, jota kunnostetaan selvitystä laadittaessa.
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Kuva 24. Kekrinpuron vanhin aittarakennus, joka on todennäköisesti siirretty nykyiselle paikalleen.
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5.10 10. Tavilan torppa

Kohde sijoittuu Isokaatluoman länsirannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan mukaisia rakennuksia ei oletettavasti ole
jäljellä karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Rakennuksia ja peltoja ei näy enää vuoden 1972
peruskartallakaan. Tilan pellot kasvavat nykyisin melko suurta puustoa. Alue on nykyisin lohkottu omaksi
lomarakennuspaikaksi ja alueella on lomarakennus ja tähän liittyviä talousrakennuksia. Pohjoisin nykyisen
peruskartan rakennuksista on vanha aittarakennus, joka on samalla paikalla, mutta huomattavasti lyhyempi kuin
vuoden -39 ilmakuvan mukainen piharakennus. Rantayleiskaavaa varten laaditussa muinaisjäännösinventoinnissa
alueelta on löytynyt vanha asuinpaikka, jonka nimi on Tavilan torppa, joka on historialliselta ajalta. Torpan
rajaukset on esitetty alla olevassa kartassa mustalla katkoviivalla nykyisellä peruskartalla.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952
Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 25. Tilan alueella oleva vanha hirsinen aittarakennus.
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5.11 11. Nimetön

Kohde sijoittuu Venetekemän itärannalle. Vuoden 1939 ilmakuvan mukaisia rakennuksia ei ole jäljellä
karttatarkastelun ja maastokäynnin perusteella. Rakennuksia eikä peltoja ei näy enää vuoden 1972 peruskartalla.
Pihapiiriin rakennukset on purettu ja tilalle on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu lomarakennus
sekä autotalli/pihavarasto.

Ilmakuva vuodelta 1939 Peruskartta vuodelta 1972

Ilmakuva vuodelta 1952 Peruskartta vuodelta 2022

Kuva 26. Pihapiirin rakennukset on korvattu päärakennuksella ja autotalli/varastorakennuksella.
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5.12 Huvila- ja lomarakentaminen

Alueen huvila- ja lomarakennuksia ei havaittu vuosien 1939 ja 1952 ilmakuvilta, joten niiden rakentuminen on
tapahtunut myöhemmin. Venetekemän vanha loma-asutus alue todettiin potentiaalitarkastelussa potentiaaliseksi
kohteeksi ja se käytiin yleispiirteisesti toteamassa ja kuvaamassa maastossa.

Venetekemän lomarakentaminen sijoittuu vesistön koillisrannalle melko tiiviinä ja on säilynyt nykyisillä paikoillaan
kutakuinkin 1970-luvulta lähtien. Lomarakennuspaikat olivat tuolloin muodostettu pääosin omiksi kiinteistöiksi.

Kuva 27. Venetekemän lomarakentamista vuoden 1972 peruskartalla.

Järveltä katsottuna rakentaminen sulautuu pääosin kaukomaisemaan jääden suojapuuston peittoon.
Selvityksessä ei käyty lomarakennuspaikoilla tarkemmin kuvaamassa kohteita, vaan muodostettiin yleiskuva
rakentamisen sijoittumisesta ja maisemallisesta ilmeestä osana järvinäkymää. Seuraavissa kuvissa näkyy
itärannan lomarakentamista alkaen Pukkikallion kohdalta etelästä pohjoiseen.
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Kuva 28. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla. Pukkikallio näkyy kuvan oikeassa reunassa
alhaalla. Kyseinen lomarakennuspaikka ei ole rakentunut vielä 1972 peruskartan mukaan.

Kuva 29. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla. Rakennuspaikka on seuraava pohjoiseen
edellisestä kuvasta ja sijoittuu Rantala -tilan rantaan. Rannan rakennukset olivat pääosin olemassa jo vuoden
1972 peruskartalla.
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Kuva 30. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla. Rakennuspaikka on pohjoiseen edellisestä
kuvasta.

Kuva 31. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla kuvattuna länsirannalta. Rakennuspaikka on
pohjoiseen edellisestä kuvasta ja se on ollut olemassa vuoden 1972 peruskartalla.
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Kuva 32. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla kuvattuna länsirannalta. Rakennuspaikka on
pohjoiseen edellisestä kuvasta ja se on ollut olemassa vuoden 1972 peruskartalla.

Kuva 33. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla kuvattuna länsirannalta. Rakennuspaikka on
pohjoiseen edellisestä kuvasta ja se on ollut olemassa vuoden 1972 peruskartalla.
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Kuva 34. Venetekemän lomarakentamista vesistön itärannalla kuvattuna länsirannalta. Rakennuspaikka on
pohjoiseen edellisestä kuvasta ja se on ollut olemassa vuoden 1972 peruskartalla.

6 YHTEENVETO

Alueella ei ole nykyisin suojeltuja kohteita, mutta alueelle sijoittui ennen sotia 11 maatilaa. Näistä ainoastaan
Rantala päärakennuksineen ja pihapiireineen on säilyttänyt alkuperäänsä ja on aktiivisessa käytössä tätä kautta
päällisin puolin melko hyvässä kunnossa.

Vaikka rakennuskantaa ei muiden kohteiden osalta ole juurikaan säilynyt alkuperäisessä asussaan on kohteiden
ympäristössä ollut asutusta maanomistajien kertoman mukaan jo 1700 -luvulta lähtien (1. Rantala, 7. Hoila, 8.
Peltoniemi). Lisäksi Tavilan torpan alueen historiallinen asuinpaikka osoittaa alueella asutun jo tätäkin aiemmin.

Venetekemän ympäristöön keskittyy alueen vanhin rantaan rajoittuva loma/huvilarakentaminen. Tämä on
rakentunut noin 60 – 70-luvulla.

Kohteiden tarkempaa historiaa voi kaavaprosessin aikana selvittää tilan nykyisiltä omistajilta. Lisäksi on tarpeen
keskustella kohteiden kaavamerkinnästä omistajien ja viranomaistahojen kanssa.
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Kaavan kotisivut:

www.plandisain.fi/royk-pyha

Selvityksen laatija

PlanDisain Oy
Markus Hytönen
markus.hytonen@plandisain.fi
puh. 040 721 7527
www.plandisain.fi


