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Aluksi:

Lappi on läpi elämäni ollut minulle hyvin
merkityksellinen paikka. Tarinat ja myöhemmin
kokemukset sen loppuma�omista erämaista ovat
sykähdy�äneet aina seli�ämä�ömällä tavalla.
Saadessani mahdollisuuden työskennellä
Peräpohjalaisen perinnemaiseman parissa, jossa
historia on käsin kosketeltavissa, olin syystäkin
innoissani. Ilokseni olen saanut huomata, e�ä työssä
yhdistyneet �etotaitoni ja intohimoni luontoa,
arkkitehtuuria ja suunni�elua kohtaan ovat olleet
suureksi avuksi, puhuma�akaan niistä monista
henkilöistä, jotka tässä työssä ovat olleet mukana.

Haluan kii�ää Avoimet miljööt ja komeat kuis�t-
hanke�a, joka mahdollis� tämän työn, sekä sen
työntekijöitä Annika Kostamoa ja Isa Tuuria hyvästä
yhteistyöstä ja hetkistä perinnetyön parissa.

Kiitos Anu Soikkelille, joka on toiminut yliopiston
puolelta työn ohjaajana ja rautaisella kokemuksellaan
neuvonut työtä oikeaan suuntaan. Anulle sekä muulle
arkkitehtuurin yksikön väelle ja opiskelutovereille
kiitokset ikimuistoisista opiskeluvuosista!

Kiitos Helena Hirviniemelle eri�äin mielenkiintoisista
keskusteluista ja työn ohjauksesta.

Kiitokset myös Suvannon kylän väelle. Lämmin muisto
jäi kylästä ja väli�ömistä ihmisistä. Emmeköhän vielä
tapaa muissakin kuin työn merkeissä. Erityiskiitos
Kaisulle ja Jannelle, jotka ovat olleet suurena apuna työn
alkumetreiltä loppuhiomiseen as�.

Oulussa 10.1.2022

Tuure Kinnunen
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1. Johdanto

Suvanto, kesäkuu 2022

Kesäkuisena aamuna pyöräilin ränsistyneellä
mummopyörällä kylä�etä pitkin. Pilvetön taivas enteili
helle�ä, ja tuhatpäiset sääskiparvet olivat paenneet
kuumuu�a kosteisiin ojanpohjiin. Hiljaisen
äänimaailman rikkoivat vain sirkkojen siritys, pesää
tekevien räystäspääskyjen liverrys ja kaukaa kuuluva
vasaran kopina. Saunalan vanhoilla aitoilla tapasin
kylän vanhimman, joka oli jo viideltä aamulla kömpinyt
aitan katolle repimään vanhoja ”pärehiä” ir�. Hiljalleen
kerääntyi kylän väkeä paikalle talkoisiin ja uu�a
pärekertaa alkoi muodostua vikkelään vanhan �lalle.
Luontoäi� helli auringonpaisteella, tarinat vuosien
takaa lensivät ja iloinen puuhastelu täy� uinuvan kylän.

Päreka�otalkoot oli järjestänyt Avoimet miljööt ja
komeat kuis�t -hanke, joka on mahdollistanut myös
tämän diplomityön toteutuksen. Lapin ELY-keskuksen
rahoi�ama hanke tekee eri�äin arvokasta työtä Lapin
kul�uuriympäristöjen eteen, ja sen asiantuntevat,
aikaansaavat työntekijät olivat tässäkin työssä suurena
apuna käytännön järjestelyissä ja �edonannossa.

Ensikosketukseni Suvantoon jäänee mieleen loppuiäksi.
Kaupungin ja elämän kiireet hävisivät silmänräpäyksessä
kylässä, jossa aika tuntui olevan pysähtynyt. Kaunis
miljöö ja ystävälliset ihmiset tekivät syvän vaikutuksen.
Kylän harmillinen nyky�lanne kuitenkin selkeni
hiljalleen. Rapistuva rakennuskanta, umpeen kasvava
kylämiljöö ja katoava perinnelajisto saivat minut
nopeas� ymmärtämään työni tarkoituksen ja
merkityksen kylälle.

Diplomityö on rakentunut pienistä paloista
kokonaisuudeksi. Ensiksi esi�elen hieman kylää, sen
historiaa, luontosuhde�a ja elinkeinoja. Joen
valjastamisen vaikutukset on noste�u omaksi teemaksi.
Tämän jälkeen seuraa maisema-analyysi, jossa olen
tutkinut maiseman muutosta kylän kukoistusajoista ja
käsitellyt ajan saatossa tapahtuneita muutoksia
kylämaisemaan. Tässä osiossa olen myös poh�nut kylän
houku�elevuu�a ja mahdollisuuksia elävöi�ää kylää
tulevaisuudessa. Maisema-analyysin pohjalta olen
laa�nut laaja-alaisen maisemasuunnitelman, jossa
esitellään maisemanhoidollisia toimenpiteitä
perinnemiljöön palau�amiseksi. Maisemanhoitoa
hankaloi�avaa Suvannon osayleiskaavaa koskeva
pohdintaosio on vuorossa seuraavana. Työn lopuksi olen
laa�nut esimerkkinä Halosen pihapiiristä
kunnostussuunnitelman, jota olisi hyvä soveltaa myös
muihin kylän pihoihin.

Työssä on ollut vahvas� mukana Suvannon kyläyhdistys,
jonka jäsenet omaavat kanssani saman innostuksen
perinneympäristön säily�ämistä kohtaan. Heidän
vuosikymmenien mi�ainen kokemuksensa kylän
vaiheista on ollut �etys� ensiarvoisen tärkeässä roolissa
tätä diplomityötä laadi�aessa.
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2. Historia
2.1 Suvannon kylän varhainen asutus

Ensimmäiset asukkaat saapuivat Fennoskandiaan
suurriistan perässä jo 10 000 vuo�a si�en. Pitkään
erämaisia alueita Laatokalta Jäämerelle asu�vat
rauhassa saamelaiset, kunnes ympäröivien
suurvaltojen, Ruotsin ja Novgorodin, välienselvi�elyt
aina 1300-luvulta läh�en häiritsivät myös saamelaisten
elämää. (Lehtola, 2015)

1600-luvun lopulle as� laajat erämaat olivat vielä
lapinkylien alue�a, jonne uudisasukkailla ei ollut lupa
muu�aa. Vuonna 1673 anne�u Lapin plakaa� kuitenkin
mullis� �lanteen. Sen mukaan ”ken tahansa sai siirtyä
Lappiin ja valita sieltä asuma-alueen riistamaineen ja
kalastuksineen”. Takana oli Ruotsin pyrkimys levi�äytyä
Jäämerelle päin ja varmistaa tulevaisuudessa alueen
verotusoikeudet sekä luonnonvarat. (Pihkala, 1986)
(Andersson, 1914)

Uudisasutus alkoikin levitä nopeas� he� plakaa�n
voimaantulon jälkeen. Plakaa�ssa luva�u verovapaus,
vapautus sotaväenotosta sekä hyvät viljely- ja riistamaat
houku�elivat talonpoikia lähtemään koh�
tuntematonta. Uudisasukkaat nousivat jo asu�uja
jokisuistoja pitkin ylemmäs ja ase�uivat sopiville
asuinpaikoille. Tällä tavoin ensimmäisten joukossa
saapui myös Pekka Kärki lähelle nykyistä Suvannon kylää
asumaan. 1600-luvun lopun katovuodet veivät kuitenkin
Pekka Kärjen köyhyyteen ja jo vuodesta 1696
uudisasukkaana ollut Paavo eli Paavali Jaakonpoika
Hiltunen sai hänen maansa omakseen. Taneli
Paavonpoika Hiltusen eli Suvannon mukaan nykyinen
kylä si�en nime�in (Andersson, 1914).

2.2 Kylä kasvaa

1700-luvulla Hiltusen �la jae�in kahdeksi. Toisen
puolen o� haltuunsa Taneli Hiltusen poika Mikko, joka
alkoi käy�ää Me�äisen nimeä. Sadan ensimmäisen
vuoden aikana kylän historiassa ei tapahtunut suuria
muutoksia, ja ainoa uusi �la oli 1837 peruste�u Ma�la,
jonka perus� Ma�Ma�npoika Halonen. (Pihkala, 1986)

Si�en alkoi kuitenkin tapahtua, niin kuin useimmilla
muillakin Lapin ja Suomen syrjäkylillä. 1800-luvulla
alkanut väestönkasvu joh� vanhojen �lojen
pilkkomiseen ja uusien syntymiseen. Metsätalouden
nousun takia Lappi tuli tärkeäksi osaksi suomalaista
talousjärjestelmää (Jouste, ei pvm), ja Suvantoonkin
saa�in lähinnä Itä-Suomesta ”kulkujätkiä” ui�oon ja
metsätöihin (Pihkala, 1986).

1800- ja 1900-lukujen vaihteessa Suvantoon
peruste�inkin useita uusia �loja kuten Saunala (1872),
Ollila, Joopila, Simuna (1889), Uutela (1800-l), Perälä
(1902), Takala (1902), Kujansuu (1905), Uusitalo (1906),
Suopanki (1910), Kiiskilä (1916), Harjula (1919),
Katajamaa (1922). Hieman myöhemmin vielä Rantamaa
(1930), Veikanmaa (1934), Notkola (1935), Metsälä
(1935) ja Kivelä (1938). So�en jälkeen nousivat vielä
Mäntylä (1952), Peltola (1952) ja O. Uusitalo (1968).
(Pihkala, 1986) Myöhemmin Suvantoon on tullut
muutamia uudisrakennuksia, jotka on pääosin
rakenne�u mukailemaan vanhaa rakennuskantaa.

Pian Hiltusten jälkeen tulivat Haloset Suvantoon
Kemijärveltä, ja hiljalleen näistä kahdesta suvusta alkoi
kasvaa Suvannon elinvoimainen ja omavarainen kylä.
(Pihkala, 1986)
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2.3 Sota-aika

Olot Suvannossa olivat juuri alkaneet normalisoitua
1930-luvun pula-ajan jälkeen, kun suvantolaiset
joutuivat ensimmäistä kertaa evakkoon joulukuussa
1939. Kovissa pakkasissa karjaa aje�in Pelkosenniemen
kau�a Kemijärvelle. 1940 maaliskuussa pääs�in
palaamaan takaisin ko�in. (Pihkala, 1986) (Suvannon
kyläyhdistys RY, 2015)

Lapin sodan ajaksi suvantolaiset oli evakuoitu
Pohjanmaan Toholammille. 1944 pohjoiseen paenneet
saksalaisjoukot pol�vat jäljessään lähes kaikki kylät.
Suvantoon saapunut suomalainen so�lasjoukkue sai
kuitenkin hämmästyksekseen huomata, e�ä kylä oli
säilynyt täysin koskema�omana. Saksalaisia paikalla oli
jäljistä päätellen kuitenkin ollut, ja jäänee ikuiseksi
mysteeriksi, miksi Suvanto oli pääte�y säästää. (Lapin
Tarinakylät, 2017) Vasta myöhemmin ale�in Suvannon
ainutlaatuisuus ymmärtää laajemmin alkuperäisenä
säilyneenä peräpohjalaisena perinnekylänä.

Suvannon kylän �lojen nimien synnyllä on muutamia
variaa�oita. Vanhojen talojen nimet vii�aavat usein
isännän nimeen tai nimen johdannaiseen, esimerkiksi
Hiltunen tunnetaan Pekkalana (Pekka Hiltunen) tai
Ma�la saa nimensä Ma� Halosesta. Isännän
vaihtuessa �lalla muualta tullut isäntä o� yleensä
itselleen �lan nimen, esimerkiksi Me�äisen �lan
uudesta omistajasta Olli Ollinpoika Jaakkolasta tuli
Me�äis-Olli.

1900-luvun alku ero�uu selkeäs� ak�ivisimpana aikana
Suvannon kylän historiassa jo �lojen lisääntymisen
suhteen. Ensimmäisen maailmansodan loppumisen
jälkeen ele�in Suvannon kukoistusaikaa. Väkimäärä
lisääntyi, oli hyviä viljavuosia ja puutavarasta sai
erinomaisen hinnan. Omavarainen maatalous vahvistui
en�sestään uusien koneiden ja valistustyön myötä.
Vuonna 1930 kylän väkiluku oli jo 150, kun se vielä
kymmentä vuo�a aikaisemmin oli ollut 90. (Pihkala,
1986)

Koulu saa�in kylään vuonna 1926, jolloin se toimi aluksi
Ma�lan pir�ssä siihen as�, kun koulurakennus valmistui
vuonna 1928. Lappiin peruste�in vuonna 1906 Lapin
maatalousseura, joka vaiku� myös Suvannossa. Seuran
kau�a saa�in modernimpaa �etoa käytännön töihin ja
lisäksi kylällä kävi kiertävä maamies- ja naiskäsityökoulu.
Käsityökoulu myös virkis� kylän kul�uuritoimintaa
järjestämällä iltamia näytelmineen, tanhuineen ja
lauluineen. Taitavien käsityöläisten lisäksi kylästä löytyi
myös kansanparantajia, jotka taisivat mm. kuppausta ja
lapsenpäästöä. Ensimmäinen kauppa oli kylässä Kustaa
Hiltusen makasiinissa jo 1900-luvun alussa ja
vilkkaimmilla ajoilla 1920-1930-luvulla kauppaa pi�
kylässä useampikin talo. (Pihkala, 1986)

2.4 Kylä kuihtuu ja muu�uu

1960-luvulla tapahtui Suomessa suuri
elinkeinorakenteen muutos, joka aiheu� liikehdintää
maalta kaupunkiin töiden perässä. Maatalouden
modernisoituminen heikensi pien�lojen kanna�avuu�a,
ja suurten ikäluokkien tulo työikään pahensi en�sestään
työ�ömyy�ä. Tämä näkyi voimakkaas� myös
Suvannossa, sillä noin kahdessakymmenessä vuodessa
kylän väkimäärä romah� sadalla henkilöllä (n.75 %).
Muu�oliikenne�ä kohdistui Lappiin, muualle Suomeen
ja Ruotsiin. Erityises� 1970-luvulla voimakkain veto oli
Ruotsiin ja vuosikymmenen aikana sinne Suvannosta
läh� 39 henkilöä. (Pihkala, 1986)
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Maan�e Suvantoon saa�in jo vuonna 1939. Kylän
puolelle Ki�stä �e rakenne�in vuonna 1960, ja samaan
aikaan valmistui ensimmäinen puurakenteinen lossi
Ki�sen yli. Vuosien varrella lossia päivite�in
teräslau�aan ja konelossiin, joka toimi aina sillan
rakentamiseen as� vuoteen 1990.

1960-luvun jälkeen väen kaikotessa parempien
kulkuyhteyksien kau�a ihmiset löysivät kuitenkin
Suvantoon paremmin. 1970-luvun alkuvuosina
taidemaalari Eero Kumpula asui perheineen Suvannon
koululla ja ikuis� säilyny�ä perinnemaisemaa teoksiinsa
(Siika-aho, 2022). Näin hiljalleen Suvanto alkoi siirtyä
omavaraisesta maatalouskylästä historiallises�
arvokkaaksi ”museokyläksi”. 1980-luvulla kylällä
aloite�in eri tahojen rahoi�amia päreka�o-,
ulkomaalaus-, ja raivaustalkoita. Tärkeimpänä
rahoi�ajana asukkaiden lisäksi oli Ympäristöministeriö,
joka myönsi erityismäärärahan juuri Suvannon
korjauksia varten (Siika-aho, 2022). An� Pihkala teki
kylälle korjausohjelman osana diplomityötään ja kirjoi�
sen pohjalta myöhemmin Suvanto-kirjan. Hän toimi
perusparannustyöryhmän suunni�elijana ja valvojana,
jonka jälkeen työssä jatkoi arkkiteh� Helena Hirviniemi.
Vuonna 1987 Suvanto vali�in Lapin kauneimmaksi
kyläksi (Suvannon kyläyhdistys ry, 2015).

2.5 1990-luvulta nykypäivään

1990 rakenne�u Kokkosnivan voimalaitos muu�
kylämaiseman täysin ja samaan aikaan rakenne�u silta
syrjäy� lossin. Vallinneen nousukauden aikana
rakenne�in joen toiselle puolelle suurta gol�en�ää,
mu�a rakennustyöt keskeytyivät laman ale�ua
elokuussa 1990. (Suvannon kyläyhdistys ry, 2015)

Vuonna 2002 valmistui Suvannon osayleiskaava, jonka
tarkoituksena on suojella kylän rakennuksia ja
kul�uurimaisemaa. 2000-luvulla kyläyhdistys on
jatkanut ak�ivista toimintaansa ja järjestänyt mm.
päreka�otalkoita, osallistunut kyläelokuvafes�vaaleihin
menestyksekkääs� (2015), perustanut yhdistykselle
ne�sivut (2014) ja kirjoi�anut yhdessä Pelkosenniemen
kirjoi�ajakoulun kanssa Suvanto-näytelmän. Ensi-ilta
näh�in heinäkuussa 2009. 2013 kyläyhdistyksessä
pääte�in päivi�ää kyläsuunnitelma ja se valmistui
vuonna 2015. Suunnitelman visioin�- ja analyysivaihe
on ote�u yhdeksi lähtökohdaksi tämän diplomityön
maisemasuunnitelmaa ja se esitellään maisema-
analyysin yhteydessä. Ak�ivinen kyläyhdistys on ollut
elintärkeä pienen kylän elinvoimaisuuden ja säilymisen
kannalta. (Suvannon kyläyhdistys ry, 2015)
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Kuvapari 1: Kuvaparissa näkyy Suvannon kylää keskikesällä 1980-luvun alussa ja vuonna 2022. Kuva on ote�u
Satama�en risteyksen lähe�yvillä joelle päin. Etualalla näkyy vanhan kylänrai�n varrella olevia ai�oja ja tollia sekä
Saunalan �la. Kuvaparista käy selkeäs� ilmi maiseman muutos neljässäkymmenessä vuodessa. 1980-luvun alussa
puustoa ei näy juuri lainkaan ja joki siintää takana, vaikka vedenkorkeu�a ei ole vielä noste�u. Pellot on 1980-luvun
kuvassa jo niite�y kertaalleen, mikä lisää kylän avoimuu�a en�sestään.

Kuvaaja Markku Kujala, 1980-luvun alku

Kuvaaja Markku Kujala, Juhannuspäivä 2022
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Kuvapari 2: Tämä kuvapari on lossirannasta koh� Hiltusen ja Halosen pihapiirejä. Etualalla oleva pelto on vielä
olemassa, mu�a 1970-luvun kuvassa oleva maiseman avoimuus ja näkymien jatkuvuus on huoma�avaa. Tuoreessa
kuvassa näkyvää taka-alan leh�metsää ei ole aiemmin ollut, ja vasemman puolen ranta-alue�a pei�ää ihmistä
korkeampi pusikko.

Kuvaaja tuntematon, 1976
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Kuva 4: Lossirannan itäpuolen niemeke on heinäpeltoa
ja rannoilla kiertää hoitamaton piennar/pusikko. Lajisto
on kuitenkin reuna-alueilla usein varsin monimuotoinen.

Kuva 5.1: Lossirannan niemekkeen muodostava oja on
maisemallises� tärkeä elemen�. Loppukesästä se on
rajus� umpeenkasvanut.

Kuva 5.2: Vanha kuivaamo ojan reunalla. Toisella
puolella ojaa maisemallisesti arvokas haavikko.

Kuva 6: Katajamaan pihapiiri samaisen haavikon
suojaamana. Pihapiirin ympäristössä puuston määrä on
kasvanut runsaas�.

Kuva 3: Eteläpuolen lossiranta vuonna 1981. Takana
avautuu kaunis ja vielä suurilta osin avoin kylämiljöö.
Kuvaaja: Jouko Kauko
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Kuva 11: Vanha suojainen pelto, joka on jäänyt
viljelyskäytön ulkopuolelle. Pelto on keskiosiltaan vielä
kohtalaisen avointa heinikkoista nii�yä, mu�a reuna-
alueet ovat alkaneet pensoi�ua. Pressuteltan alla on
säilössä vanha, mu�a toimiva pärehöylä.

Kuva 12: Uimaranta �en itäpuolella kuivan
mäntykankaan ympäröimänä. Hie�kko on hyvässä
kunnossa, mu�a vesialue�a pei�ää laaja lumpeikko,
joka tekee uimisesta epämielly�ävää.

Kuva 13: Satama�en molemmin puolin alue on pahoin
pensoi�unu�a. Korkeat pensaat ja leh�puut pei�ävät
näkymiä.

Kuva 14: Kylää lossilta päin vuonna 1981. Etualalla
Hiltusen pihapiiriä ennen uudisrakennuksia, takana
kylämaisemaa rytmi�ävät ai�a- ja tollarykelmät.
Kaksivärisen katon alla Ma�lan asuinrakennus.
Kuvaaja: Jouko Kauko
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Kuva 16: Jun�lan vanha pelto muu�uu
horsmavaltaiseksi, mikä kielii lajiston köyhtymisestä.
Etualalla avoimempana pysyneellä alueella vielä
monimuotoista nii�ylajistoa. Kuvassa etualalla Jun�lan
liiteri.

Kuva 18: Ko�niemen tulvaniityllä kasvaa korkeahkoa
kosteamman maan nii�ykasvillisuu�a. Rannat ovat
pensoi�uneet ja alue vaa�si laidunnusta tai nii�oa.

Kuva 17: Kylän rannat ovat lähes kau�aaltaan
pensoi�uneet ja umpeenkasvaneet, mikä estää
vesinäkymät ja veden äärelle pääsemisen.

Kuva 15: Halosen eli Jun�lan pihapiiri ja rakennukset
ovat heikos� huolehdi�uja. Lähiympäristöä pei�ävät
�heät vadelma- ja horsmapusikot.
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Kuva 20: Me�äisen asuinrakennus on kooltaan kylän
suurin. Se sijaitsee komealla ja korkealla paikalla.
Pihapiirissä on kuitenkin runsaas� maisemaan
kuulumatonta romua, ja niityt kaipaisivat hoitoa.
Puuston suhteen pihapiiri on säilynyt mukavan
avoimena.

Kuva 19: Saunalan eli Lomalan pihapiiri on ollut pitkään
käy�ämä�ä ja se rakennuksineen on päässyt eri�äin
heikkoon kuntoon. Luonto on vallannut ympäristön
sisäpihaa myöten.

Kuva 23: Rannan puolella kasvava kuusikko on
maisemallises� komea elemen�. Vanha puusto ja
lahopuut ovat erityisen arvokkaita esimerkiksi
hyönteislajistolle.

Kuva 22: Rannan sekametsä pei�ää näkymiä joelle ja
�heä kasvusto vahingoi�aa hienoja ai�oja.

Kuva 21: Takavasemmalla häämö�ää Simunan
rakennuksia ja rannan puolella Simunan latoja.
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Kuva 27:Ma�la alkukesällä 2022. Lisääntynyt kasvusto
nopeu�aa kul�uurikerroksen nousua. Talo on kuitenkin
ympärivuo�sen asumisen takia huolehdi�u.

Kuva 24: Loppusyksy Suvannossa 2022. Kivelän
asuinrakennus kirpeässä pakkasaamussa. Kylään päin
maisema on pide�y avoimena, mu�a esimerkiksi 50
vuo�a si�en puuston määrä oli merki�äväs�
vähäisempi.

Kuva 26: Keskikylän pellot niitetään ja kasvusto pysyy
matalana. Alkukesällä peltoja väri�ävät erilaiset
nii�ykukat kuten kullero, puna-ailakki ja nii�yleinikki.
Lähempänä kuvassa olevista pihapiireistä Uusitalo ja
takana oikealla Ma�la.

Kuva 25: Joopilan pihapiiri, jossa pidetään kesäisin
kahvilaa. Maanpinnan eli kul�uurikerroksen nousu on
yltänyt jo rakennusten alimpiin seinähirsiin as�.
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Kuva 28: Kylän pohjoisosissa on vanhaa peltoa, jossa on
vielä monimuotoista ja värikästä nii�ykasvillisuu�a.

Kuva 29: Repopalon�en risteyksessä on kuiva ja
monimuotoinen nii�y. Takana häämö�ää koulu ja kylää
ympäröivä kuiva mäntykangas.

Kuva 30: Kyläkoulu nykyasussaan. Se ase�uu kauniin
mäntymetsän muodostamalle aukealle. Koulu on
nykyään ympärivuo�sessa asuinkäytössä ja näin ollen
hyvin huolehdi�u. Kuvaaja: Vilma Pellinen

Kuva 31: Ollilan rakennukset sijaitsevat männikössä
koulun ja Suvannon�en välissä. Tervakarkon torpaksi
myös kutsutussa tuvassa on tarjolla Airbnb- majoitusta
auten�sessa peräpohjalaisessa tunnelmassa. Kuvaaja:
Vilma Pellinen
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3. Luonto
3.1 Luonnonhistoria ja maan�eteellinen sijain�

Suvanto on syntynyt tunturiylänköjen ja suurien
suoalueiden ympäröimään jokilaaksoon. Kylää sivuava
Ki�nen oli aikoinaan tärkeä vesirei�, joka laskee
Kemijoen kau�a aina Itämereen saakka.
Kasvillisuusvyöhyke alueella on pohjoisboreaalinen
sisältäen runsaas� karua mäntyvaltaista metsää, joka
pohjoiseen mentäessä muu�uu enenevissä määrin
aapasuoalueiksi. Lähiympäristöstä löytyvät kaikki
Lapissa yleiset luonnonympäristöt, kuten viljavat
jokilaaksot, mäntymetsät, suot ja karut tunturipaljakat.
Mielenkiintoisen vivahteen ympäristöön ja maisemaan
tuo Pyhä-Luoston kansallispuisto, joka avautuu
Suvannon etelä- ja länsipuolella. Järviä alueella on
melko vähän ja vesistöt paino�uvatkin Kemijokeen
laskeviin sivujokiin ja puroihin. (Elo & Seppälä, 2013)

Suvannon kylän lähiympäristöä hallitsee jokilaakso,
jossa on luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin
tärkeää nii�ykasvillisuu�a. Kylä on osi�ain pahas�
pensoi�unu�a, mikä vie kasvualaa perinteisiltä
nii�ypaikoilta. Kylää ympäröi kuiva mäntykangas, mu�a
lähempänä rantaa ja kylän tuntumassa on myös
rehevämpää leh�- ja sekametsää. Takamailta löytyy
laajoja suoalueita, kuten kylän pohjoispuolella olevat
Ko�-, Joutsen-, ja Kuusiaapa.

3.2 Niityt

Niityt ovat Suvannon kylässä ehkä säilyneen
rakennuskannan lisäksi arvokkaimpia säilyte�äviä
asioita niiden monimuotoisuuden ja kylämaiseman
avoimuuden kannalta. Maatalouden teollistu�ua ja
muu�uessa yhä yksipuolisemmaksi ja tehokkaammaksi
luonnonniityt ja laitumet ovat käyneet eri�äin
uhanalaisiksi.

Niityillä on omat tyyppikasvinsa, ja niissä viihtyy valtava
määrä uhanalaisia hyönteisiä näy�ävistä
päiväperhosista kovakuoriaisiin ja heinäsirkkoihin sekä
niitä saalistaviin lintuihin ja eläimiin. Hyvin hoide�ujen
nii�yjen ja ketojen lajisto on erityisen värikästä ja
näy�ävää, mikä tekee siitä kylälle myös tärkeän
maisemallisen elemen�n. (Luonnonsuojelulii�o, 2010)

Alkukesän kulleronii�yjä Suvannossa 18.6.2022
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Suvannossa uudisasukkaita houku�vat nimenomaan
joenvarren ravinteikkaat tulvaniityt. Hoidetut
luonnonniityt niite�in eläinten rehuksi, joiden lannan
määrästä taas riippui peltojen tuo�o. Peräpohjolan
maanviljely oli 1700–1800-luvulla jopa Etelä-Suomea
tehokkaampaa johtuen isoista nii�yaloista taloa koh�.
(Vainio, Kekäläinen, Alanen & Pykälä, 2001) Toiseen
maailmansotaan saakka lähes kaikki heinä kerä�in
luonnonniityiltä, jonka jälkeen sitä vasta ale�in viljellä
tasaisemman ja helpomman tuloksen saamiseksi.

Tulvanii�yjen lajisto on vyöhykkeistä ja se määräytyy
lähinnä kasvupaikan korkeuden mukaan suhteessa
tulvarajaan. Matalimmilla ja kosteimmilla alueilla
viihtyvät erilaiset kor�eet ja sarat. Kuivemmilla alueilla
tavataan runsasruohoisia nii�ytyyppejä, jotka tahtovat
hoitama�omana kasvaa umpeen. (Suomen
ympäristökeskus; Maa- ja metsätalousministeriö, 2003)

Maatalouden ollessa Suvannossa ak�ivista niityt
pysyivät monimuotoisina ja avoimina itsestään. Jo
juhannuksen korvilla teh�in joenvarsipusikoista ja
-koivikoista kerppuja eli ison saunavihdan näköisiä
kimppuja eläinten rehuksi. Luonnonniityt niite�in
viika�eella kasoiksi ja kerä�in latoihin eläimille talvea
varten. Lisäksi eläimet olivat kesäisin laitumella ja pi�vät
huolen, e�ä kasvillisuus pysyi matalana ja nii�ylajisto
säilyi. (Pihkala, 1986)

Nykyään �lanne Suvannossa on muiden suomalaisten
perinnekylien tapaan huono. Hoide�ujen nii�yjen
määrä on vähentynyt merki�äväs� ja avoimet alueet
alkavat nopeas� kasvaa umpeen ilman säännöllistä
hoitoa.

Vuonna 2018 julkaistussa Suomen luontotyyppien
uhanalaisuusarvioinnissa kaikki perinneympäristöt
arvioi�in uhanalaisiksi tai äärimmäisen uhanalaisiksi
(WWF, ei pvm.).

3.3 Metsät ja suot

Suvantoa ympäröivät laajat metsä- ja suoalueet. Kylä
rajautuu joka puolelta mäntyvaltaiseen kuivaan
kangasmetsään, joka ase�aa selkeän rajan
perinnemaisemalle. Kuivalla kankaalla kasvaneet suorat
männyt ovat olleet tärkeä rakennus- ja
kauppamateriaali. Suoalueet rikastu�avat lähialueen
elinympäristöä ja tarjoavat pesimäpaikkoja monelle
pohjoisen lintulajille, kuten pikkukuoville, pohjansirkulle
tai metsäkanalinnuille. Metsien ja soiden marja-, sieni-,
luonnonyr�-, ja metsästysmaat ovat tuoneet iloa
suvantolaisille kau�a historian.

3.4 Joki

Joki on maisemallises� eri�äin tärkeä elemen�
kylämiljöössä. Se on luonut edellytyksen
perinnebiotooppien syntymiseen tulvanii�yineen ja
toimii omana ekosysteeminään kylän tuntumassa. Joki
on elinympäristö monille kalalajeille, merki�ävistä
ruokakaloista nykyään lähinnä ahvenelle ja hauelle, sekä
niitä pyydystäville lokeille ja vesilinnuille.

Valjastuksen myötä joki on kuitenkin vain varjo
en�sestään, mu�a selältä kuuluva kaakkurin huuto
sykähdy�ää edelleen rannalla kulkijaa. Rannat ovat
suurilta osin pahas� rehevöityneet, mu�a esimerkiksi
laidunne�u Ko�ranta toimii vielä monimuotoisena
elinympäristönä ja levähdyspaikkana monille lintu- ja
hyönteislajeille. Tarkemmin joen �lanteeseen
paneudutaan kohdassa 5. Joki ja voimalaitos.
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Suvannon luontomaisemaa syysmyrskyssä. Ve�ä, nii�yjä, metsää ja tuntureita 23.10.2022

3.5 Tunturiluonto

Kylältä etelässä häämö�ävä Pyhä-Luoston
tunturiylänkö on mielenkiintoinen ulo�uvuus
kyläympäristössä. Se tuo vaiku�avuu�a maisemaan ja
sen läheisyys mahdollistaa retkeilyn upeissa
maisemissa. Suomen eteläisin tunturijono tarjoaa
vaihtelevia luontoelämyksiä puu�omista
kivipaljakoista ja kuruista vuosisatoja vanhoihin
aarniometsiin. Tarjolla on myös monenlaista
ak�vitee�a laske�elusta maastopyöräilyyn
(Metsähallitus, Pyhä-Luoston luonto, ei pvm.).
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4. Elinkeinot
4.1 Elinkeinojen historia

Suvannon asukkaat elä�vät itsensä omavaraisella
maataloudella aina 1960-luvulle saakka. Ohra oli
viljoista tärkein, mu�a pieniä määriä kylällä viljel�in
myös perunaa, ruista ja jopa vehnää. Jyvät jauhe�in
läheisissä myllyissä jauhoksi, oljet syöte�in eläimille ja
pienempää roskaa käyte�in pulmusen pyynnissä
keväällä. (Pihkala, 1986)

Metsästys oli tärkeä sivuelinkeino erityises� Suvannon
varhaisina vuosina. Majavia pyyde�in talvella
patopyynnillä, mu�a metsästyspaine oli niin kova, e�ä
majavakannat ajautuivat sukupuu�oon 1800-luvulla.
Samoihin aikoihin Lapissa oli vielä runsaas� villipeuroja,
jotka olivat tärkeä proteiinilisä yksipuoliseen
ruokavalioon. Peurakantojen kohtalo oli kuitenkin sama
kuin majavien. Metsästys, kaskeaminen ja poronhoito
hävi�vät peurat Lapista. Myöhemmin metsästystä
jatke�in syksyisin maalintujen ja jäniksien
ansapyynnillä, sekä havitel�in ketun- ja oravannahkoja.
Keväällä ensimmäinen punainen liha oli pulmunen, ja
kevään edetessä saaliiksi joutuivat suokukot ja
vesilinnut. Poronhoito ei ollut Suvannossa koskaan
erityisen merki�ävä elinkeino, mu�a jonkin verran
niitäkin on ollut ja on edelleen. (Pihkala, 1986)
Nykyisistä heinäpelloista suurin osa niitetään porojen
rehuksi.

Kylä on hengi�änyt joesta alusta as�. Alkujaan se oli
eri�äin tärkeä kulkurei� kaupankäyn�ä ja muuta
liikkumista varten. 1800-luvun lopulla höyrysahojen
perustaminen toi uuden elinkeinon, tukkipuutavaran
tuo�amisen ja niiden uiton. Itse uiton lisäksi muualta
tulleet ui�omiehet toivat kylälle rahaa majoitusta ja
ruokaa vastaan. Ui�o oli raskasta ja vaarallista puuhaa.

Työrupeamat olivat hyvin pitkiä, ja jumi�uneiden
tukkien suman purkamiseen saa�oi kulua jopa pari
viikkoa. Suman purku�lanteet olivat vaarallisia, ja
tukkijätkiä niissä ajoi�ain menehtyi. (Partinen, 2021)
Joesta saa�in myös kalaa. Ennen pyyde�in nuotalla, ja
kun se kielle�in, jatke�in verkoilla ja rysillä. Kesällä
soude�in perhoa ja pyyde�in harjusta harrilaudalla.
Harrin lisäksi saaliksi saa�in siikaa, haukea, ahventa,
made�a ja joskus jopa lohta. (Pihkala, 1986) Joen
valjastuksen myötä �lanne on kuitenkin muu�unut,
lohikalat ovat kaikonneet ja lähes kaikki perinteiset tavat
hyödyntää jokea ovat menneet.

4.2 Elinkeinot nykyään

Nykyään kylä ei tarjoa elantoa siellä asuville ihmisille.
Suuri osa asukkaista on eläkeläisiä ja työssäkäyvät
kulkevat lähikunnissa tai tekevät etätöitä. Kylällä toimii
kesäkahvila, ja kylässä sekä sen lähialueella on tarjolla
majoitusta. Esimerkiksi koulun läheisyydessä olevat
vanhat hirsirakennukset ovat vuokra�avana Airbnb-
palvelussa. Kyläläiset hyödyntävät kuitenkin ak�ivises�
luonnon ja kylän tarjoamiamahdollisuuksia. Heinäpellot
on vuokra�u poromiesten rehun lähteeksi ja
pienviljelyn sekä lähiluonnon an�mista hyödytään ja
iloitaan.
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5. Joki ja voimalaitos
5.1 Kemijoen valjastaminen

Kemijoki on Suomen pisin joki, jonka valuma-alue ka�aa
merki�ävän osan Pohjois-Suomea. Se oli aikanaan
mahtava virta suuren vesimääränsä ja pituutensa takia,
koskia siinä oli 40. Kemijoki oli Euroopan parhaita
lohijokia, joista joenvarren asukkaat saivat elantoa. Joki
tarjosi ravinteikkaita viljelymaita, sekä kulku- ja
kaupparei�ejä mereltä kauas sisämaahan.

Kemijoen valjastusta ale�in poh�maan vuonna 1944,
kun Pohjolan Voima Oy yhdis� tuhoutuneiden siltojen ja
voimalaitosten rakentamisen. Talvisodan jälkeen
Suomen talous ja energiansaan� olivat vaikeuksissa,
joten val�o kanna� hanke�a. Isohaaran voimalaitos
sulki Kemijoen loppuvuodesta 1948. (Alaniska, 2013)
Tämä oli ensimmäinen murskaava askel
luonnon�laiselle joelle ja siitä elantonsa saaville

asukkaille. Ylen vuonna 1963 Osmo Visurin
toimi�amassa ohjelmassa haastateltu paikallinen kuvasi
joen olleen elämän suoni, joka toimi kulkurei�nä ja
antoi valtavas� kalaa (Yle toim. Osmo Visuri, 1963).
Voimalaitokset olivat vieneet molemmat.

5.2 Valjastamisen vaikutus Suvantoon.

Kokkosnivan voimala ote�in käy�öön syksyllä 1990,
jolloin sen yläpuolella olevissa alueissa vedenpinta
nousi rajus�. Suvannon kohdalla vesi nousi 3,5 metriä
normaalitasosta ja jä� alleen ympäristölle, maisemalle
ja ihmisille tärkeät ranta-alueet, kuten hiekkasaaren ja
alavirrassa olleet hiekkarannat. Kylästä kilometri
alavirtaan ollut Mukkakoski katosi. Nämä aiheu�vat
valtavan muutoksen maisemaan, ranta-alueiden
omistussuhteisiin, vesihuoltoon, kalastukseen,
metsästykseen ja kulkuyhteyksiin. Suvannon kylän
historialliset arvot vaiku�vat onneksi siihen, e�ä
rakennu�ajayh�ö pudo�metrillä vedenkorkeu�a, mikä
pelas� kolme pihapiiriä veden alta (Suvannon
kyläyhdistys ry, 2015) .

5.3 Vaikutus ympäristöön

Elinkeinojen ja kulkurei�en lisäksi joen valjastaminen
on vaiku�anut hyvin merki�äväs� alueen luonto- ja
maisema-arvoihin. Yksi merki�ävimmistä menetetyistä
asioista ovat uhanalaiset vaelluskalakannat. Lohen,
meritaimenen ja siian vaellus pysähtyy ennen pääsyä
pienempien sivujokien ja purojen kutusorakoille.
Nykyään kalastus ei itsessään toimi merki�ävänä
elinkeinona, mu�a vapaana virtaava lohijoki
houku�elisi tuloja tuovia virkistyskalastajia myös
Pelkosenniemen suunnille.

4.3 Elinkeinojen tulevaisuus

Suvanto tarvitsisi kipeäs� elinvoimaa jatkamaan
ainutlaatuisen historian ja perinnemaiseman vaalimista.
Ko�maan matkailu ja luontoarvot ovat viime aikoina
kasva�aneet suosiotaan, ja Suvannon erinomainen
sijain� muun muassa Pyhä-Luoston kansallispuiston
suhteen takaa sen, e�ä ainakin kiinnostuneita vapaa-
ajan asukkaita varmas� löytyisi. Haasteena ovat
kuitenkin �lojen omistajat tai perikunnat, jotka haluavat
pitää kiinni �loistaan, mu�a eivät tarpeeksi huolehdi
rakennusten kunnosta ja perinnenii�yjen tai peltojen
avoimuudesta. Osa rakennuksista alkaa olla siinä
�lanteessa, e�ä vaa�si kovas� tahto�laa ja rahaa saada
ne takaisin kuntoon.
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tulevat hiekkasärkät ja lie�eet ovat tärkeitä levähdys- ja
ruokailupaikkoja monille linnuille, kuten ark�sille
kahlaajalajeille.

Valjastuksen myötä katosi myös Suvannosta valtava pala
historiaa, elämäntapaa ja maisemaa. Harmillista on, e�ä
luonnon�laisen joen luontoarvot lisäisivät
huoma�avas� paikan kiinnostavuu�a ja sitä kau�a se
toisi myös Suvantoon elinvoimaa huoleh�maan kylän
säilyvyydestä.

Lossiranta kevä�ulvan aikaan 1980-l. Kuvaaja Markku Kujala

Suvannon kylän kohdalla veden alle jääneet
hiekkasärkkä, hiekkarannat ja tulvaniityt olivat
monimuotoinen sekä maisemallises�, e�ä
toiminnallises� tärkeä elemen� kylälle.
Luonnon�laisen joen tarjoamien elinkeinojen lisäksi se
mahdollis� virkistymispaikkoja (matalat hiekkarannat,
maisemallisuus, harrastukset) ja toimi elinympäristönä
monille lajeille. Koskialueilla ja tulvaniityillä esiintyy
oma hyönteislajistonsa, joka tarjoaa ravintoa linnuille,
kaloille ja eläimille. Ravinteikkaat, veden laskiessa esiin
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Nyky�lanne on huonontunut merki�äväs� veden
nostamista edeltävältä tasolta. Erityises� lossirannan
länsipuolen rannat ovat pahas� pensoi�uneet ja rannan
käy�ö on sitä myöten hyvin haastavaa. Kemijoki Oy on
toteu�anut Suvannon rannan muokkauksen vuoden
1985 maisemasuunnitelman mukaises� ja on vuosien
saatossa muun muassa raivannut rantapusikkoja ja
kunnostanut uimarantaa. Pusikot kasvavat kuitenkin
nopeas� uudelleen ja kestävämpiä tapoja rannan
avoimena pitämisellä voisivat olla esimerkiksi sen
suojaaminen soralla tai ranta-alueiden raivauksen
jälkeinen laidunnus. Asiasta kysyessäni Kemijoki Oy oli
lähtökohtaises� valmis antamaan alueitaan
laidunnuskäy�öön.

Tavoi�eena Suvannon kylän kohdalla tulisi edelleen
huoleh�a ranta-alueen avoimuudesta, tulvanii�yjen
vaalimisesta ja rannan muokkaamisesta niin, e�ä sen
käy�ö olisi mahdollista ja mielly�ävää. Rantaviivalle olisi
hyvä saada edesmuutamia paikkoja, jossa veden ääreen
pääsisi harrastamaan ja nau�maan. Pitkällä tähtäimellä
ajateltuna paras vaihtoehto ympäristön, maiseman ja
ihmisten kannalta olisi joen palau�aminen
luonnon�laiseksi. Kiristyneen energia�lanteen takia
vesivoimalla on kuitenkin ainakin paikallises� vielä suuri
merkitys, mu�a toivon mukaan tulevaisuuden
innovaa�ot energia-alalla mahdollistavat vielä joskus
joen palau�amisen luonnon�laiseksi ja luonnollisen
lajiston palaamisen jokeen.

5.4 Pohdintaa joesta ja tulevaisuudesta

Vapaana virtaavan joen nähneitä kyläläisiä
haastatellessa, sekä kylän tunnelmaa ja maisemia
ais�essa voidaan todeta, e�ei Ki�stä enää ole. Elämää
täynnä virrannut, maisemaa elävöi�änyt ja elinkeinoja
antanut virta on vaihtunut synkäksi liikkuma�omaksi
massaksi. Jalokalat ja matalilla lie�eillä viihtyneet linnut
ovat kadonneet vuosikymmeniä si�en. Pensoi�uneet
pellot, rantaviiva ja osi�ain metsi�ynyt kylänrai�
sulkevat näkymiä.

Kemijoki Oy on velvoite�u hoitamaan omistamiaan
ranta-alueita Kokkosnivan voimalaitoksen lupaehtojen
ja alueen kaavoituksen mukaises�. Lupaehdoissa
Kemijoki Oy sitoutuu huoleh�maan Suvannon ranta-
alueista vuoden 1985 ”Suvanto: ranta-alueiden
maisemanhoitosuunnitelma” mukaan. Vuoden 1985
maisemasuunnitelman yksi tärkeimmistä periaa�eista
oli ”Tulevan maisemakuvan tekeminen mahdollisimman
nykyistä vastaavaksi”. Lisäksi kasvillisuudesta mainitaan:
”Pohjoisissa, kasvillisuuden kannalta ankarissa ilmasto-
olosuhteissa on olemassa olevan kasvillisuuden
säily�äminen ja suojeleminen eri�äin tärkeää” ja
”Nii�ykasvillisuus siirretään massojen siirtotöiden
yhteydessä aina vastaavista kasvuolosuhteista uuteen
kasvupaikkaansa”. (Kemijoki Oy; Suunnittelukeskus Oy,
1985) Vuoden 2002 Suvannon osayleiskaavan ranta-
alueilla oleva merkintä MU-1 tarkoi�aa alueen olevan
”maisemallises� ja historiallises� merki�ävä
kul�uuriympäristö”, jonka avoimuus tulee säily�ää.
”Alueella sijaitsevat maisemakuvaan vaiku�avat tekijät,
kuten pellot, niityt metsäsaarekkeet, aidat, ladot ja
muut rakennelmat tulee pyrkiä säily�ämään.”
(Suunni�elukeskus Oy, 2002)
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6.1 maiseman muutos 1950-luvulta nykypäivään

Tarkastellessamme vuonna 1956 ote�ua ilmakuvaa
Suvannon kylän kohdalta, suurin huomio kohdistuu
jokeen, joka näkyy kuvassa nykyistä kapeampana ja
matalampana. Kylän kohdalta ero�uvat kauniit
hiekkasärkät ja virtauksen pystyy ero�amaan
pohjahiekan kuvioista jopa suvantoalueen kohdalla.
Rannat ovat vaihtelevia ja monimuotoisia
hiekkarantoineen, tulvanii�yineen ja rantametsineen.

6. Maisema-analyysi

Sillasta ja suurista teistä ei ole �etoa. Kylässä huomiota
herä�ää sen avoimuus ja viljelyalueen määrä.
Pihapiireissä tai talojen väleissä ei ole juurikaan puustoa
ja hoidetut nii�y/peltoalueet jatkuvat rantaviivaan
saakka.

Kuvalähde: Maanmi�auslaitos, historialliset ilmakuvat 1956
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Vuoden 2021 ilmakuvassa hiekkasärkkäinen, virtaava
joki on muu�unut tasaiseksi järvimäiseksi altaaksi.
Rannat ovat syvät ja umpeenkasvaneet. Osa kylästä on
hautautunut veden alle. Itse kylän ydin on säilynyt
avoimena ja viljeltynä, mu�a �etyillä alueilla voi jo
ilmakuvasta nähdä selkeää metsi�ymistä, sekä peltojen
pensoi�umista. Huomioitavaa on myös pihapiirien
puusto, jonka määrä on kasvanut merki�äväs� vuoden
1956 kuvasta. Lisäksi maisemaan ovat tulleet joen
yli�ävä silta, sekä merki�äväs� kehi�ynyt �everkosto.

Kuvalähde: Maanmi�auslaitos, ilmakuva 2021

Muutokset ovat joen valjastamisen myötä tullu�a
valtavaa muutosta lukuun o�ama�a varsin luonnollisia.
1960- luvulla suurilta osin tyhjentynyt kylä ei kykene
ylläpitämään itsenäises� alkuperäisiä pelto/
nii�ymääriä, joten osa vanhoista pelloista on luonnon
valtaamia. Lisäksi maiseman avoimuuden ylläpitäminen
on kiinni aina maanomistajan viitseliäisyydestä tai edes
halukkuudesta antaa maitaan laidun- tai viljelykäy�öön.
Elinkeinorakenteen muutoksen takia Suvannossa ei ole
enää juurikaan viljelyä, vaan pelloilla kasvaa heinää
porojen rehuksi. Vuoden 2002 osayleiskaava velvoi�aa
luvan hankkimisen jokaisen puun kaatoon, joka omalta
osaltaan edistää alueen metsi�ymistä.
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Vanha kuivaamo haavikon suojassa

Pohdintaa puista

Suvanto ei enää ole yhteisöllinen
omavaraistalouteen perustuva kylä, vaan osa
rakennuksista on loma-asuntoja tai hyvin
vähäisessä käytössä. Ihmiset kaipaavat enemmän
yksityisyy�ä, joka voisi seli�ää pihapiirien puuston
lisääntymisen. Täysi avoimuus ei väl�ämä�ä ole
kylällä itseisarvo, vaan ajan saatossa istutetuille
puille on tullut maisemallista arvoa, sekä
tunnearvoa. Kyläläiset ovat kertoneet tarinoita
�etyistä pihapuita, joilla on henkilökohtaista
symboliikkaa tai historiallista merkitystä, minkä
takia niiden poistaminen ei tunnu heistä
mielekkäältä.

Suunni�elualueen pihapiireissä on muutamia
kauniita haavikkoja, jotka sijaitsevat aina �lan
eteläpuolella. Anne Joutsenlah�-Lankinen on
haastatellut Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijaa
Eeva-Maria Tuhkasta ar�kkelissaan ”Pihapuut
vaimentavat sään vaikutuksia”. Tuhkasen mukaan
”Vanha viisaus on, e�ä havupuut istutetaan talon
pohjoispuolelle, missä ne suojaavat tuulelta mu�a
eivät estä auringonvaloa. Leh�puut puolestaan on
istute�u eteläpuolelle”. Pihapiirien puut siis
suojaavat rakennuksia luonnonvoimilta ja lisäävät
myös alueen monimuotoisuu�a. (Joutsenlah� &
Tuhkanen, 2022)

Liian lähelle rakennusta pääsevä puusto kuitenkin
laho�aa seinähirsiä ja maatuva biomassa nostaa
kul�uurikerrosta, joten pihapiireissäkin puuston
määrä olisi syytä olla mal�llinen.
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6.5 Suvannon kyläsuunnitelma 2016-2020:

Vuonna 2015 Suvannon kyläyhdistys laa� kyläsuunnitelman, jonka osana oli analyysi Suvannon vahvuuksista,
mahdollisuuksista ja heikkouksista. Lisäksi oli kirja�u tavoi�eita tulevaisuudelle. Analyysi on edelleen hyvin relevan�
ja sisältää tärkeitä näkökoh�a kylän tulevaisuuden kannalta. Analyysissa kuuluu nimenomaan kyläläisten ääni ja ajatus
kylän tulevaisuudesta. Olen kitey�änyt tähän tärkeimmät ja ajankohtaisimmat kohdat kyläsuunnitelman analyysista ja
päivi�änyt ulkoasultaan tähän työhön sopivaksi.

Kyläyhdistyksen visio vuodelle 2020:
1. Kylässä asutaan vakituises�. Lisäksi on kesäajan
asukkaita ja lomalaisia. Matkailijat ovat
kiinnostuneita Suvannon kylästä. Tarinakylä-konsep�
toiminnassa.
2. Kylässä on matkailijoille nähtävänä kaunis,
kul�uurihistoriallises� arvokas vanha kylä.
Maisemista pidetään huolta yhteisvoimin. Pellot
pidetään kunnossa. Kylän vanhoja rakennuksia
kunnostetaan.
3. Matkailijoita palvellaan kylässä, esim.
majoitusta, ruokailua �lauksesta, taide�a,
kahvio. Kyläläiset valmistavat matkamuistoja
myyn�in, kokous- ja koulutus�loja pienille
ryhmille. Ohja�uja viikko-ohjelmia Suvannon
kylään ja retkiä lähiympäristöön (kalastus, marjastus,
tunturiretket, poroajelu ym.).
4. Kyläkirjaa myydään ja luetaan ahkeras�.
5. Kylä on liite�y hiihtolatuverkostoon, Pyhätunturiin
tai Luostotunturiin menevään, vaikka rengaslatu
molempiin suun�in.
6. Kokkosnivan �e on val�on hoidossa ja Suvannon
�e on kunnoste�u.
7. Pos� kulkee päivi�äin.
8. Jätehuolto toimii.
9. Suvannosta on oma pos�merkkisarja sekä
pos�kor�sarja.
10. Kyläläiset toimivat ak�ivises� yhteisten asioiden
hoitamiseksi ja edistämiseksi.
11. Kyläyhdistyksen kannatusjäseniä runsaas�.

Kyläyhdistyksen kehi�ämistavoi�eet:

1. Kylään olisi hyvä saada lisää asukkaita ja
tyhjillään olevat talot asutuiksi.
2. Rakennuksien korjausta jatketaan.
3. Haetaan kaavamuutosta, jossa puiden
kaatamiseen ei enää tarvita lupaa kyläalueella.
Kylämaisema ja näkymät joelle säilytetään
avoimena.
4. Teiden kunnosta huolehditaan ympäri vuoden
5. Digitaalisen kuva-arkiston kartu�aminen,
kyläkirjan teko, mobiilisovelluksen teko matkailijoita
varten.
6. Elinkeinojen kehi�äminen: osuuskuntatoiminta,
alueellinen talkkaritoiminta, satsaus kalastus- ja
metsästysmatkailuun, toimiva matkailuyritys, muut
alueelliset palvelut.
7. Pyritään säily�ämään nykyiset palvelut:
pos�njako, asioimiskuljetukset, ko�palvelu.
8. Kyläläisten harrastustoiminnan tukeminen, esim.
talvilatu, maastopyörärei� Pyhä-Luostolle.
9. Kylämuseon perustaminen.
10. Alueen markkinoinnin tehostaminen, esim. Info-
TV Pyhälle, Facebook-ryhmät, yhteydenpito
kannatusjäsenille, ton�pörssin näkyvyys.
11. Tarinkylä-hanke ja sen näkyvyys.
12. Ulkosuvantolaisten ja mökkiläisten ak�voin�
kylän asioihin �edotuksen ja kannatusjäsenten
kau�a.

Tietolähde: Suvannon kyläyhdistys (2015)Tietolähde: Suvannon kyläyhdistys (2015)
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7. Suunnitelma
Suvannon maisemahoidollinen suunnitelma perustuu
kylän historiaan, luontoon, kul�uuriin ja edellä
esiteltyyn maisema-analyysin. Sen tarkoituksena on
säily�ää valtakunnallises� arvokasta kul�uurimaisemaa
erilaisin maisemanhoidollisin toimenpitein. Lisäksi se
elävöi�ää kylää ja o�aa kantaa vuoden 2002 kaavaan,
joka vaa�si �etyiltä osin päivi�ämistä
kul�uuriympäristön säily�ämiseksi.

7.1 Maisemanhoidolliset toimenpiteet: peruskunnostus

Metsi�yminen on kylämaiseman yksi näkyvimmistä ja
vakavimmista uhista. Kasvava, levi�yvä ja �hentyvä
puusto estää kylämaisemalle tyypillisiä pitkiä näkymiä ja
rakennuksien kanssa suoraan kosketuksiin pääsevä tai
variseva lehvästö vaurioi�aa rakennuksia sekä aiheu�aa
kul�uurikerroksen syntymistä. Vanhoilla pelloilla ja
avoimilla alueilla on kylällä tapahtunut runsasta
pensoi�umista. Nii�ämä�ömillä ja laiduntama�omilla
alueilla maa rehevöityy, ja uhanalaisten nii�ylajien
sijalle tulee nopeas� levi�yviä lajeja kuten horsmaa ja
vadelmaa. Pian alue vesakoituu ja alkaa kasvamaan
pajukkoa, jolloin valoa ja karua maaperää kaipaava
perinnelajisto katoaa kokonaan. Metsi�yneille ja
pensoi�uneille alueille suositellaan peruskunnostusta,
jossa harvennuksen avulla voidaan alue�a alkaa
palau�amaan alkuperäiseen �laan.

Puuston harvennuksessa laajat avohakkuut olisivat
kylämaisemalle ja luonnolle vahingollisia. Maisemaa
ava�aessa pyritään säästämään vanhoja, erityises�
leh�- ja lahopuita, jotka ovat lajiston
monimuotoisuuden kannalta tärkeitä. Reilumman
harvennuksen alueella jäte�ävä puusto kanna�aa olla
vyöhykkeistä, jolloin mielellään vanhoista puista
koostuvat puurykelmät muodostavat pieniä
ekosysteemejä ja toimivat viherkäytävinä.

Pensaikko voidaan poistaa esimerkiksi raivaussahalla.
Raivaus ja harvennus kanna�aa tehdä kasvukauden
aikana, jolloin ravinteet jäävät juuriston sijaan
poiste�aviin runkoihin ja lehvästöön. Lisäksi harvennus
olisi parasta suori�aa vaihei�ain, jolloin maaperään ei
kerralla joudu liikaa ravinteita. Kaade�u biomassa
kerätään tarkas� pois hoide�avalta alueelta. Jälkihoito
on hakkuualueilla tärkeää. Kannot on syytä poistaa ja
laidunnus on tehokas keino pitää vesaikot kurissa.
(Suomen ympäristökeskus; Maa- ja
metsätalousministeriö, 2003)
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7.2 Maisemanhoidolliset toimenpiteet: laidunnus

Kylällä on runsaas� laidunnukseen sopivia alueita.
Laiduneläimet pitävät kasvuston matalana ja estävät
maaperän rehevöitymistä. Laidunalueiksi sopivat
vanhat pellot ja niityt sekä metsäisemmät alueet, joissa
on hyvä tehdä myös puuston harvennusta.
Kunnostusvaiheessa eläimet päästetään laitumelle
mahdollisimman varhain, jolloin rehevöitynyt lajisto
saadaan poiste�ua tehokkaas� ennen kukintaa.
Lajistoltaan rikastuneella alueella liian aikaisin
aloi�aminen kuitenkin estää nii�ykasvien kukinnan ja
siementämisen. Laidunnusta jatketaan mahdollisimman
pitkälle syksyyn, jolloin jäljelle jää mahdollisimman
vähän kuolevaa ja maata rehevöi�ävää biomassaa.
Laiduneläimiksi käyvät esimerkiksi naudat, lampaat,
hevoset ja vuohet. (Suomen ympäristökeskus; Maa- ja
metsätalousministeriö, 2003)

Suvannossa laidunnus tapahtuu kesälaidunnuksena, eli
eläimet voidaan kulje�aa muualle talven ajaksi.
Aitausvaihtoehtoina laitumelle ovat ainakin verkko-,
sähkö-, peto-, ja perinneaita. Näissä vaihtoehdoissa on
hyvät ja huonot puolensa hinnan, työläyden, ylläpidon
ja ulkonäön suhteen. Esimerkiksi perinteinen riukuaita
on työläs pysty�ää, mu�a toisaalta tukeva ja
ympäristöön sopiva. Sen huoltaminen on kuitenkin
kallista ja hankalaa, joten sitä kanna�aa käy�ää vain
maisemallises� tärkeissä kohdissa. Sähköaita taas on
helppo ja edullinen, mu�a vaa�i ylläpitoa. Verkkoaita on
kestävä ja lähes huoltovapaa, mu�a melko kallis
ratkaisu. Tärkeää olisi löytää kohtalaisen
helppohoitoinen ja ympäristöön sulautuva ratkaisu.
Lisäksi lampaat tarvitsevat sääsuojan auringolta,
tuulelta ja sateelta. Tähän sopii �heä metsikkö
laidunalueella, tai se voi olla rakenne�ava sääsuoja.
Myös alueella oleva lato sopii tähän tarkoitukseen. (Jalo
& Alitalo, 2019)

7.3 Maisemanhoidolliset toimenpiteet: nii�o

Niiton ja nii�oaineksen poiskeruun tavoi�eena on lisätä
perinnebiotoopin avoimuu�a ja valoisuu�a sekä
vähentää maaperän ravinteisuu�a. Niiton myötä
kookkaan ja rehevöitymisestä hyötyneen kasvillisuuden
kilpailumahdollisuudet heikkenevät ja �lalle saadaan
matalakasvuista, valosta ja lämmöstä hyötyvää
kasvilajistoa. Samalla runsastuvat myös lukuisat niityillä
elävät päivä- ja pikkuperhoset, mesipis�äiset ja
kovakuoriaiset. Nii�o tehdään yleensä kerran
kasvukaudessa, heinä-elokuun vaihteessa, jolloin
useimpien nii�ylajien siemenet ovat eh�neet kypsyä.
Pahas� umpeenkasvaneita alueita on hyvä nii�ää
useampia kertoja kesässä. Niitosta syntynyt biomassa
kuljetetaan pois alueelta muutaman päivän kulu�ua,
jolloin kasvien siemenet ovat �ppuneet maahan, mu�a
kasvit eivät jää maatumaan ja rehevöi�ämään
maaperää. (Suomen ympäristökeskus; Maa- ja
metsätalousministeriö, 2003)

7.4 Rantojen käsi�ely

Ki�sen rannat ovat rehevöityneet ja pensoi�uneet.
Ranta-alueet erityises� Ko�niemen ja lossirannan
välissä sekä lossirannan itäpuolen niemessä vaa�vat
pusikoiden raivausta. Osa rannoista tulee
laidunkäy�öön, joka pitää rantojen kasvuston matalana.
Suvannon uimaranta kylän itäpuolella vaa�si jälleen
lumpeikon raivausta.
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ENNEN JÄLKEEN

7.5 Esimerkkikuvia maisemanhoidon tavoi�eista

Oikein toteu�una maisemanhoidolla saadaan aikaan
näkyviä tuloksia jo nopeas�. Peruskunnostuksessa
tapahtuva puuston ja pensaikon harvennus avaa
maisemaa huoma�avas� ja otollisella paikalla
tapahtuva laidunnus lisää perinnelajiston määrää
avoimuuden ylläpidon lisäksi.

Seuraavissa kuvissa on esitelty esimerkkejä
onnistuneista maisemanhoitokohteista, jotka voivat
toimiamallinamyös Suvannossa peruste�aviin alueisiin.
Kuvissa esiintyy Suvannolle tyypillisiä
perinnebiotooppeja, kuten metsälaitumia, hakamaita,
ja tulvanii�yjä.

Pahnilan museon pihapiiri Simossa. 2021 alueella suorite�in kunnostusraivaus, jossa poiste�in �hentyny�ä puustoa ja pensaikkoa. Pelkästään
raivauksen jälkeen maisema on selväs� avautunut ja lisääntynyt valon määrä antaa mahdollisuuden perinnelajiston lisääntymiselle. Kuvat ennen
ja jälkeen raivauksen. Kuva- ja �etolähde: ELY-keskus, Marianne Tolonen.
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Tulvametsä, joka on raiva�u pajuista, jonka jälkeen se on ollut viisi
vuo�a laidunne�una. Kuva- ja �etolähde: ELY-keskus, Marjut Kokko.

Tulviva suurruohonii�y, joka vaihde�uu metsälaitumeksi. Kuva- ja
�etolähde: ELY-keskus, Marjut Kokko.

Tuore suurruohonii�y, johon on jäte�y maisemapuita. Kuva- ja
�etolähde: ELY-keskus, Marjut Kokko.

Tulviva suurruohonii�y, jota laidunnetaan hevosilla raivauksen
jälkeen. Kuva- ja �etolähde: ELY-keskus, Marjut Kokko.

Tuore suurruohonii�y laidunkauden alussa. Lampaat pitävät myös
rakennusten ympäristön avoimena. Kuva- ja �etolähde: ELY-keskus,
Marjut Kokko.

Metsälaidun, joka on ollut laidunne�una muutamia vuosia. Kuva- ja
�etolähde: ELY-keskus, Marjut Kokko.
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hankaloi�aa kyläläisten elämää ja edistää
metsi�ymistä. Huomioitavaa kuitenkin on, e�ä kaavan
osoi�amilla piha-alueilla puiden kaato on salli�ua
(kaavakartassa siniset ja keltaiset alueet).

Osayleiskaavassa oleva MU-1 alue ka�aa tällä hetkellä
kaavassa koko kylän lähiympäristön ympäröivään
metsänrajaan saakka. Kaava jää tältä osin aivan liian
yleispiirteiseksi ja siihen tulisi tarkas� määritellä
esimerkiksi avoimena pide�ävät alueet, joissa puiden ja
pensaiden raivaus olisi suorastaan velvollisuus, eikä
lupaprosessin takana oleva asia. Nykyisessä kaavassa
MU-1 merkinnän alla ovat niin säilyneet luonnonniityt,
kuin pensoi�uneet alueet. Jos kaavamuutosta
lähdetään tekemään, pitäisi MU-1 alue jakaa tarkempiin
osiin. Pelkän määritelmän muu�aminenkin lienee
mahdollista, mu�a teks�llä erilaisten alueiden
määri�eleminen voi jäädä tulkinnanvaraiseksi.

Kaavamuutos on kuitenkin aina hitaahko prosessi, joka
vaa�i kunnan rahallista ja ajallista panostusta. Yksi
vaihtoehto voisi olla tämän diplomityön
maisemasuunnitelman o�aminen täydentäväksi osaksi
kaavaa. Tällöin esimerkiksi MU-1 olevilla alueilla voisi
soveltaa maisemasuunnitelmaa ja sen osoi�amilla
alueilla tapahtuva maisemanhoitotyö olisi salli�ua
ilman erillistä lupaa. Tämäkin vaa�si selvitystä, miten
maisemasuunnitelman saisi lailliseksi kaavan lii�eeksi.

Mahdollista voisi olla myös maisemaluvan haku
suuremmalle alueelle, jolloin esimerkiksi puuston
harvennus ei olisi yksi�äisten maanomistajien vastuulla,
vaan kylämaiseman ylläpitoa voitaisiin edistää
yhteisvoimin.

8. Osayleiskaavan vaikutus Suvantoon
Suvannon osayleiskaava hyväksy�in vuonna 2002. Sen
tarkoituksena on suojella valtakunnallises� arvokasta
kul�uuriympäristöä, sen rakennuksia, maisemaa ja
luontoa. Säilyneet pihapiirit ovat suojeltuja, eikä
rakennuksia saa purkaa tai ulkonäöllises� muu�aa.
Alueella on jonkin verran uudisrakentamista tai
täydentävää rakentamista sallivia ton�eja, mu�a
rakennuksien tulee ”malliltaan, julkisivun
rakennusmateriaaleiltaan, mi�asuhteiltaan ja
väritykseltään sopeutua alueen rakennuskantaan”.
Rakennuskanta onkin säilynyt ydinosassa kylää paikan
hengen mukaisena, mu�a suuri osa rakennuksista
vaa�si pikaista korjausta.

Pihapiirejä ympäröi vihreällä merki�y MU-1 alue, joka
tarkoi�aa ”Maa- ja metsätalousalue�a, jolla
huoma�avia kul�uuriympäristöllisiä arvoja”. Merkinnän
selityksessä painotetaan o�amaan huomioon
kul�uuriympäristöarvot ja säily�ämään maiseman
avoimuus sekä maisemakuvaan kuuluvat rakennelmat,
niityt, pellot ja metsäsaarekkeet. Kuitenkin kaikki
luonnon�laa muu�avat toimenpiteet on kielle�y ilman
maisematyölupaa mukaan lukien puiden kaataminen.
Tämä on ongelmallinen kohta, sillä kylällä puiden
kaatamiselle olisi suurta tarve�a maiseman
avoimuuden säily�ämiseksi. Yksityishenkilölle hintava*
luvanhakuprosessi ei kannusta maisemanhoitotyöhön,
joka hai�aa alueen avoimena pysymistä.

Kylän avoimuus on aikanaan perustunut omavaraisen
maatalouden ehdoille, joka on itsestään pitänyt puut ja
pensaat pois �eltä. Suvanto on kokenut suuren
muutoksen museokyläksi, jolloin alueen avoimuu�a ja
suojelemista joudutaan ylläpitämään mm.
osayleiskaavan avulla. Erityises� maisematyöluvan
hakeminen jokaiselle puun kaadolle kuitenkin turhaan

*Pelkosenniemen rakennustarkastaja Keijo Kotavuopion mukaan
luvan hinta toimenpiteelle on 178,00 € ja lisäksi 17,44 € per hehtaari.
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9.1 Pihapiirin kuvaus ja nyky�lanne

Halosen �la on kylän toiseksi vanhin ja sijaitsee kylän
vanhimman �lan, Hiltusen vieressä jokirannassa.
(Pihkala, 1986) Tila on lähinnä loma-asuntona ja vähällä
käytöllä, minkä vuoksi rakennukset sekä pihapiiri ovat
päässeet huonoon kuntoon. Tila sijaitsee yhdellä
Suvannon hienoimmista paikoista: joelle avautuvat
pir�stä komeat näkymät, ja rannan puolella on
aurinkoinen etelärinne. Etelärinne on kuitenkin ollut
pitkään hoitama�a ja kasvaa korkeaa heinää, vadelmaa
ja nokkosta. Ranta on myös rehevöitynyt, eikä sen
äärelle pääse nau�maan vedestä.

Pihapiiriin kuulu neljä rakennusta. Päärakennuksen
lisäksi makasiini, karjalato ja liiteri. Lisäksi rannan
puolella on kaksi ai�aa ja vanha savusauna, sekä vanhan
rai�n varrella oleva tolla. Kaikissa rakennuksissa
maakasvillisuus pääsee kosketuksiin sokkelin ja
hirsiseinän kanssa, mikä estää ilman kierron
rossipohjassa ja vahingoi�aa seinähirsiä. Lisäksi ajan
saatossa maakerros on noussut reilus�, jolloin alimmat
hirret ovat osin jopa maan sisässä. Makasiini sijaitsee
rinteessä, jolloin vedet pääsevät laskemaan suoraan
pihalta sitä koh�.

Piha-alueen ympäristö on hoitamaton, ja jokaista
rakennusta ympäröivät �heät vadelmapensaikot.
Pensaat vahingoi�avat rakennuksia, pei�ävät osin
näkymiä ja estävät perinnelajiston kasvun. Etelärinne
olisi erinomainen paikka luonnonniitylle, mu�a
rehevöitynyt kasvusto vaa�i aikaa lajiston
palau�amiseen. Tilan länsipuolella on vanha
peltoaukea, joka kasvaa tällä hetkellä lähinnä horsmaa.

Pihapiirin sijain�piirros, Halosen rakennukset koroste�u punaisella.

9. Halosen kunnostussuunnitelma
esimerkkinä pihapiirien vaalimisesta
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Halosen pihapiiri rannasta katso�una. Vadelma ja horsma ovat
vallanneet alueen pahoin. Etualalla vanha savusauna ja takana
makasiinirakennus. Tässä kulkenut vanha polku otetaan uudelleen
käy�öön, ja maisemanhoitona on raivausta ja jälkilaidunnusta.

Etelärinne voisi olla huolehdi�una kaunis perinnenii�y, mu�a nyt sen
on vallannut rehevä kasvillisuus.

Haloselle saavutaan vanhaa kylänrai�a pitkin. Se on hieno
suvantolainen pihapiiri, joka on kuitenkin päässyt heikkoon kuntoon
vähäisen käytön takia.

Päärakennus on komea ja sopusuhtainen yhdellä kylän hienoimmista
paikoista. Eteläpään pir� avautuu joen suuntaan. Rakennus on
kuitenkin ”uponnut” maan sisään kul�uurikerroksen nousun vuoksi,
ja kasvillisuus pääsee kosketuksiin seinähirsien kanssa.
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9.2 Toimenpiteet

Halosen pihapiiri on muu�unut valtavas� viimeisen
sadan vuoden aikana. Tilaa ympäröineet pellot ovat
olleet pitkään käy�ämä�ä ja lähiympäristön ovat
vallanneet pensaat ja puut. Suunnitelma perustuu koko
kylän maisemasuunnitelmaan, ja pihapiirin
toimenpiteet pyrkivät palau�amaan maisemaa
en�selleen.

Pihaa ympäröivät vanha rehevöitynyt pelto ja
etelärinteen läpikulkematon pusikko kanna�aa o�aa
maisemasuunnitelmassa olevan laidunnusalueen piiriin.
Alue vaa�i peruskunnostusta, eli puskien ja muun
kasvuston raivausta, jonka jälkeen työn hoitavat
laiduneläimet. Laidunalue tuo pihapiirille elävyy�ä ja
viihtyisyy�ä sekä pitää kasvuston matalana parantaen
näkymiä joelle. Lisäksi otollinen etelärinne jokivarressa
on pitkällä tähtäimellä erinomainen paikka
monipuoliselle ja näy�ävälle nii�ylajistolle. Aitaus on
mahdollista toteu�aa perinteisenä riukuaitana, joka
toisi mukavaa ajan henkeen sopivaa ilme�ä.

Vanha kylänrai� on tarkoitus o�aa uudelleen käy�öön
maisemapolun muodossa, ja se olisi hienoa saada
kulkemaan pihapiirin läpi, kuten se aikoinaan on
kulkenut. Polulta on poikennut haara myös vanhalle
savusaunalle ja sitä kau�a rantaan, ja sen
palau�aminen on myös esite�y suunnitelmassa.
Savusauna on ollut pitkään käy�ämä�ä ja vaa�si
perusteellista kunnostusta. Laidunniityn läpi kulkeva
polku olisi houku�eleva kulkurei�, jolloin ranta
saataisiin uudelleen virkistyskäy�öön.

Pihapiirissä kaikki kasvusto rakennusten väli�ömästä
läheisyydestä raivataan pois. Yksi�äisiä puita pihapiiriin
voi harkita jäte�äväksi, jos niillä on erityistä tunnearvoa.

Niin sano�u kul�uurikerroksen nousu eli maatumisesta
johtuva maanpinnan paikallinen nousu jä�ää
rakennukset mon�uihin ja kerää sadevedet koh�
rakennuksia. Ton�lla olisi syytä käy�ää kaivinkone�a
poistamaan maakerrosta ja tekemään kallistukset
poispäin rakennuksista 1:20 kulmassa vähintään kolmen
metrin matkalta. Samalla kanna�aa tarkistaa
rakennuksien alimpien hirsien kunto. Kul�uurikerroksen
poisto ja pintamaan muotoilu on syytä suori�aa koko
piha-alueella, jo�a pintavedet saadaan turvallises�
johde�ua pois. Tila sijaitsee etelärinteessä, jolloin
makasiini on kosteuden kannalta haastavassa paikassa.
Makasiinia pitäisi todennäköises� tunkata ylöspäin ja
samalla muotoilla vastakallistus sisäpihalle päin, jolloin
vedet ohjautuisivat makasiinin ohi. Pintavesien hallinta
on eri�äin tärkeää rakennusten säilyvyyden kannalta,
sillä rakenteisiin pääsevä kosteus aiheu�aa rakenteelle
ja ihmiselle haitallista mikrobikasvustoa.

Halosen pihapiiri vuonna 1956. Vanha kylänrai� kulki pihapiirin
lävitse, ja �laa ympäröivät laajat peltoalueet. Maisema oli hyvin
avointa, eikä 50 metrin säteellä ole yhtään puuta tai pensasta.
Kuvalähde: Maanmi�auslaitos, historialliset ilmakuvat 1956
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9.4 Soveltaminen muualle Suvantoon

Halosen pihapiirissä kuvatut ongelmat ovat hyvin
tavallisia muissakin suvantolaisissa pihapiireissä.
Kasvillisuus valtaa alaa rakennusten ympäriltä hyvin
nopeas�, ja sitä saakin raivata jopa vuosi�ain. Tämä
kuitenkin kanna�aa, sillä biomassan poisto hidastaa
huoma�avas� kul�uurikerroksen syntymistä ja estää
kosteuden pääsemistä rakenteisiin. Nyrkkisääntö
puiden etäisyyteen rakennuksista on, e�ä puu ei saisi
kaatuessaan yltää rakennukseen as�. Ylipäätään puiden
määrä pihapiireissä on lisääntynyt merki�äväs�, joten
niiden ainakin osi�aista poistamista kanna�aa harkita.
Toisaalta vanhat leh� - tai marjovat puut lisäävät
luonnon monimuotoisuu�a.

Kul�uurikerrosta on päässyt kertymään hyvin useisiin
pihapiireihin kylällä ja kaivinkoneen käy�ö isommassa
mi�akaavassa tulisi tarpeeseen, jolloin kerralla voitaisiin
saada usean pihapiirin pintakallistukset kuntoon.
Myllä�y piha palautuu hyvin nopeas� en�selleen ja sen
vaikutus rakennuksien säilymiseen on merki�ävä.

Toinen vaihtoehto kul�uurikerroksen poistamiselle on
rakennuksien tunkkaaminen ylöspäin. Tämä on
kuitenkin haastavaa erityises� tulisijan omaavissa
taloissa, sillä tonnien painoiset muuraukset eivät kovin
helpos� liikahda hirsikehikon mukana. Maan
muokkaaminen on siis nykykeinoilla todennäköises�
huoma�avas� edullisempi ja kivu�omampi tapa
huoleh�a kosteuden hallinnasta pihapiirissä.

9.5 Rakennuksien kunto ja tulevaisuus

Pihapiirien lisäksi kunnostuksen tarpeessa olisi
Suvannon rakennuskanta. Suvannossa teh�in vuosina
1985-1991 mi�avat rakennusten kunnostustyöt.
Perustana oli An� Pihkalan Ympäristöministeriön
rahoituksella tekemä korjausohjelma, joka oli osa hänen

diplomityötään Oulun yliopistolle. Hän toimi
perusparannustyöryhmän suunni�elijana ja valvojana
kaksi vuo�a, jonka jälkeen työssä jatkoi Helena
Hirviniemi. (Suvannon kyläyhdistys ry, 2015)
Ympäristöministeriön avustuksella ja omistajien omalla
panoksella kylän rakennuskanta saa�inkin
peruskorja�ua varsin hyvään kuntoon.

Tämän rypistyksen jälkeen suurimi�akaavaisia
kunnostuksia ei kylällä ole tehty, vaan kaikki on
perustunut omistajien viitseliäisyyteen. Osa
rakennuksista on lomakäytössä, tai kokonaan tyhjillään,
jolloin ne ovat päässeet eri�äin huonoon kuntoon.
Ulkopuolelta kasvillisuudesta ja maasta tuleva
kosteusrasitus vaurioi�aa seinärakenteita ja aiheu�aa
mikrobikasvustoa. Lisäksi usea pää- tai sivurakennus
kaipaisi kipeäs� ka�oremon�a, puhuma�akaan
paikalleen lahoavista ai�ojen pärekatoista. Helena
Hirviniemen mukaan Suvannon rakennuskanta ja
kylämaisema on merki�äväs� huonommassa kunnossa
kuin ennen 1980-luvun lopun korjausohjelmaa
(Hirviniemi, 2022).

Suvannon rakennuskanta alkaa olla valtakunnallises�
sen verran uhanalaista, e�ä kylämaiseman lisäksi olisi
syytä ryhtyä väli�ömäs� toimiin myös rakennuksien
kunnostamiseksi. Vaikka �lanne on �e�yjen
rakennuksien osalta jo krii�nen, on muiste�ava, e�ä
lähes kaikki on mahdollista korjata. Ensiarvoisen tärkeää
on myös huoleh�a pihapiirien kunnostuksesta, joka
ennalta ehkäisee merki�äväs� rakennusten
vaurioitumista.

Vaikka Pihkalan ka�ava korjausohjelma on olemassa,
olisi sen päivi�äminen nyky�lanteeseen tarpeellista.
Tämä diplomityö keski�yy kylän kul�uurimaiseman
palau�amiseen, ja antaa suuntaviivoja pihapiirien
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