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Marraskuussa 2014 Oriveden rantaosayleiskaavan alueelle tehtiin tarkistusmaastokäynti
kaavaehdotuksen nähtävilläoloa valmisteltaessa alueen inventoidun rakennuskannan
nykytilan tarkistamiseksi. Kaavan luonnosvaiheessa kaikki 10 alueelle sijoittuvaa vuonna
2001 inventoitua kohdetta/pihapiiriä oli merkitty kaavakarttaan sr-kohteina.
Tarkistusinventoinnissa käytiin valokuvaamassa ja kirjaamassa havainnot jo olevien
inventoitujen kohteiden nykytilanteesta ja niissä tapahtuneista mahdollisista muutoksista.
Tämä raportti on koottu kaavoituksen tueksi ja siihen on koottu tieto kaikista kaava-alueella
sijaitsevista ja aiemmin inventoiduista kohteista. Raportissa on lyhyt kuvaus kohteiden
nykytilanteesta ja annetuista suosituksista kaava-asiakirjoihin merkitsemisestä. Lisäksi
kunkin kohteen aiemmat inventointitiedot on referoitu raporttiin. Lähtötietoina on käytetty
Pohjois-Karjalan
Ympäristökeskuksen
vuoden 2001
inventointia,
Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin päivitystä ja kohteiden arvottamisesta vuodelta 2009,
Rääkkylän kulttuuriympäristöohjelmaa, Suuret selät, 2003 sekä inventointitietokantaa
liittyen Rakennusperintö kunniaan Pohjoiskarjalassa –hankkeeseen 2003.
Suositukset raportissa annettujen kaavamerkintöjen määräyksistä:

Kaavamerkintä

sr

Kaavamääräys

Suojeltava rakennus / pihapiiri
Rakennuksia ei saa purkaa, eikä tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka voivat vähentää
niiden kulttuurihistoriallista arvoa. Jos rakennuksen aiemmissa korjauksissa on tehty sellaisia
toimenpiteitä, jotka ovat vähentäneet niiden kulttuurihistoriallista arvoa, tulee mahdollisissa
korjaus- ja muutostöissä pyrkiä julkisivujen osalta ennallistavaan korjaukseen. ELYkeskukselle ja museoviranomaiselle tulee varata mahdollisuus lausua suuremmista
korjaussuunnitelmista.
Numero sr-merkinnän jäljessä viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.

s

Kulttuurihistoriallisesti tärkeä rakennus / pihapiiri
Rakennusta tai rakennuksia ei saa purkaa ilman purkamislupaa (MRL 127.1§), eikä tehdä
sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka voivat vähentää niiden kulttuurihistoriallista arvoa. Jos
rakennuksen aiemmissa korjauksissa on tehty sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat vähentäneet
niiden kulttuurihistoriallista arvoa, tulee mahdollisissa korjaus- ja muutostöissä pyrkiä
julkisivujen osalta ennallistavaan korjaukseen.
Numero s-merkinnän jäljessä viittaa kaavaselostuksen liitteenä olevaan luetteloon.

Selvityksen on laatinut kaavoitusarkkitehti Niina Ahlfors ja tarvittavien tietojen kokoamiseen
ovat osallistuneet myös kaavasuunnittelija Tiina Heikkilä ja suunnitteluavustaja Timo
Laitinen, Ramboll Finland Oy.
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1.

Tiilitehdas
1.1

Tiilitehdas, päivitysinventointi 2014

Tiilitehtaan tornia ei löydetty maastokäynnillä marraskuussa 2014.
Suositus kaavamerkinnästä: Aiemmat inventointitiedot kuvataan
inventointiraportissa, ei merkintää kaavakarttaan.

1.2
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Tiilitehtaan vuoden 2001 inventointitiedot

2.

Tiilitehtaan huvilan pihapiiri
2.1

Tiilitehtaan huvila, päivitysinventointi 2014

Päärakennuksen itäjulkisivu on korjattu vaihtamalla peiterimalaudoitettu julkisivuvuoraus
vaakapaneloiduksi ja maalaamalla se punaiseksi. Myös ikkunat tähän julkisivuun on
vaihdettu. Uudet ikkunat on asennettu alkuperäisiä syvemmälle ja niiden vuorilaudoitus on
alkuperäisistä poikkeava. Erityispiirteenä vielä muissa julkisivuissa jäljellä oleva räystään
klassinen viistolaudoitus on korjatussa julkisivussa muutettu entistä jäljitteleväksi ja
heikommin toteutetuksi ratkaisuksi. Pääsisäänkäynnin korjauksen yhteydessä on menetetty
useita hienoja yksityiskohtia, kuten katoksen lunetti-aihe, paksut valkoiset pilarit ja palkki
sekä pystyrimoitetut kaiteet. Myös valkoinen ovi on korvattu tumman ruskean väriseksi
maalatulla uudella ovella. Rakennuksen perustuksia on korjattu useassa eri vaiheessa.
Korjaamattomien julkisivujen osalla on todennäköisesti alkuperäisen kiviperustuksen pintaan
valettu betonikuori. Korjatun pääjulkisivun osalla perustus on purettu ja kiviperustuksen
tilalle on asennettu lekaharkot.
Pihapiiriin kuuluu päärakennuksen lisäksi aitta ja rantasauna. Pihatien varressa sijainnut
maakellari on romahtanut.
Päärakennukseen tehdyistä korjauksista huolimatta tila näyttää asumattomalta.

Tiilitehtaan huvilan päärakennus, valokuvattu marraskuussa 2014

Suositus kaavamerkinnästä: Arvotettu Pohjois-Karjalan rakennusperintöinventoinnin
päivitys ja kohteiden arvottaminen 2009 inventoinnissapaikallisesti arvokkaaksi
huvilarakennukseksi. Pihapiiri suositellaan merkittäväksi kaavakarttaan sr–merkinnällä.
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2.2
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Tiilitehtaan huvila, vuoden 2001 inventointitiedot

2.3

Tiilitehtaan huvilan tiedot Pohjois-Karjalan rakennusperintöinventoinnin
päivityksessä ja kohteiden arvottamisesta 2009

Tiilitehtaan päärakennus on arvotettu Pohjois-Karjalan
päivityksessä paikallisesti arvokkaaksi huvilaksi.

Valokuvat vuoden 2009 päivitysinventoinnista
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rakennusperintöinventoinnin

3.

Pajula
3.1

Pajula, päivitysinventointi 2014

Pajulan pihapiiri on säilynyt vuonna 2001 laaditun inventoinnin tietojen mukaisena.
Kulttuurihistoriallisesti merkittävinä rakennuksina pihapiirissä ikänsä ja alkuperäisyytensä
ansiosta ovat luhtiaitta ja kivinavetta. Lisäksi luhtiaitta sijaitsee järvimaisemallisesti
merkittävällä paikalla. Tilalla asutaan vakituisesti ja rakennusten säilymisedellytykset ovat
hyvät.

Pajulan pihapiirin luhtiaitta ja kivinavetta, valokuvattu marraskuussa 2014

Suositus kaavamerkinnästä: Luhtiaitta ja kivinavetta suositellaan merkittäväksi
kaavakarttaan suojeltavina rakennuksina (sr). Muut pihapiirin rakennukset kuvataan
inventointiraportissa.
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3.2
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Pajula, vuoden 2001 inventointi

Vuoden 2001 inventoinnin kuvat Pajulan pihapiirin rakennuksista

8/28

4.

Tiilitupa
4.1

Tiilitupa, päivitysinventointi 2014

Tiilituvan pihapiirin vuonna 2001 inventoidut rakennukset ovat säilyneet lähes entisellään.
Päärakennuksen julkisivuvuoraus on muutettu rappaukseksi lukuunottamatta umpikuistin
julkisivua, jossa mineriittilevytys.

Tiilituvan päärakennus, valokuvattu marraskuussa 2014

Suositus kaavamerkinnästä: Kuvataan inventointiraportissa, ei merkintää
kaavakarttaan.
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4.2
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Tiilituvan tiedot vuoden 2001 inventoinnista

Vuoden 2001 inventoinnin kuvat tiilituvan rakennuksista.

4.3

Tiilituvan tiedot Rääkkylän kulttuuriympäristöohjelmassa: Suuret selät
2003

"Tila on alunperin Ikolaan kuuluneen Lavanniemen tilan määräala. Paikan päällä
valmistetuista tiilistä 1932 rakennettua Rääkkylän ensimmäistä tiilitaloa on korjattu 1950- ja
80-luvuilla. Taloa edeltänyt mökki on sijainnut 1958 rakennetun kaksikerroksisen aitan
perustuksilla. Kivinavetta on purettu 1991. 1800-luvun riihen korsussa on toiminut paja.
Tilan ranta-alueella on Salpa-linjan juoksuhautoja ja korsujen jäänteitä."

4.4

Tiilituvan
tiedot
Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin
päivityksessä ja kohteiden arvottamisessa 2009

Rakennusperintöinventoinnin päivityksessä vuonna 2009 Tiilituvan pihapiiri arvotettiin
paikallisesti arvokkaaksi.
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5.

Kiviranta
5.1

Kiviranta, päivitysinventointi 2014

Entinen tanssilavana toiminut rakennus toiminee viereen rakennetun vapaa-ajan asunnon
varastotilana ja on säilynyt vuonna 2001 tehdyn inventoinnin valokuvien mukaisessa
muodossa.
Suositus kaavamerkinnästä: Aiemmat inventointitiedot kuvataan inventointiraportissa,
ei merkintää kaavakarttaan.
5.2
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Kivirannan tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

Vuoden 2001 inventoinnin kuvat. Kivirannan entinen tanssilava ja rakenteilla oleva huvila.
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6.

Niemelä
6.1

Niemelän pihapiiri, päivitysinventointi 2014

Niemelän pihapiirissä on säilynyt kaikki vuonna 2001 inventoidut rakennukset, mutta
päärakennuksen ulkoasu on muuttunut. Siihen on rakennettu kaksi laajaa terassia ja
ulkoseiniä oli lämpöeristetty ulkoapäin. Vajan ja saunan julkisivut oli maalattu
punamultamaalilla ja myös saunan sisäänkäynnin eteeen on rakennettu kuisti.

Niemelän päärakennus ja sauna, valokuvattu marraskuussa 2014.

Suositus kaavamerkinnästä: Aiemmat inventointitiedot kuvataan inventointiraportissa,
ei merkintää kaavakarttaan.

14/28

6.2
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Niemenlän pihapiirin tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

Vuoden 2001 inventoinnin valokuvat Niemelän pihapiirin rakennuksista
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7.

Huvisalmi (Kivisalmen tanssilava)
7.1

Kivisalmen tanssilava, päivitysinventointi 2014

Kivisalmen tanssilava, ulkorakennus ja lipunmyyntikoju ovat säilyneet vuoden 2003 tehdyn
inventoinnin valokuvien mukaisessa kunnossa.

Kivisalmen tanssilava, ulkorakennus ja lipunmyyntikoju, valokuvattu marraskuussa 2014.

Suositus
kaavamerkinnästä:
On
arvotettu
Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin päivityksessä maakunnallisesti arvokkaaksi. Tanssipaikan
rakennukset suositellaan merkittäväksi kaavakarttaan s-merkinnällä.
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7.2
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Kivisalmen tanssilavan tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

7.3

Kivisalmen tanssilavan tiedot Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin päivityksessä ja kohteiden arvottamisessa
2009

"Tanssipaikan rakensivat talkoilla Oravisalon Koitto Ry ja Rääkkylän Kisa-Veikot Ry 1958.
Lavatanssien kulta-ajalla, 1960-luvulla, lavalla oli todella vilkasta toimintaa. Lavalla on
radioitu ja televisioitu ohjelmia ja kuvattu Markku Pölösen ohjaamaa Onnenmaa-elokuvaa."
Tanssipaikka on arvotettu Pohjois-Karjalan
maakunnallisesti arvokkaaksi.

19/28

rakennusperintöinventoinnin

päivityksessä

Valokuvat vuoden 2001 inventoinnista

7.4

Kivisalmen tanssilavan tiedot Rääkkylän kulttuuriympäristöohjelmassa:
Suuret selät 2003

"Majassaaren luoteiskulmalle Kivisalmen väylän varrelle 1958 rakennettu tanssilava
tunnetaan nimellä Kivisalmen lava. Tanssipaikan rakensivat talkoilla Oravisalon Koitto Ry ja
Rääkkylän Kisa-Veikot Ry. Lavan sisätiloissa oli tanssilattia, narikka, lipunmyyntipiste ja
puffetti. Osa toiminnosita siirtyi eri rakennuksiin 1963. Vilkkaimpaan aikaan tansseja
pidettiin kolme kertaa viikossa – nykyisin enää muutaman kerran kesässä. Lavatanssien
kulta-ajalla 1960-luvulla Kivisalmen lavalla esiintyivät lähes kaikki Suomen tähtiesiintyjät.
Lavalla on radioitu ja televisioitu ohjelmia ja kuvattu Markku Pölösen ohjaama Onnenmaaelokuvaa. 1970-luvulla paikassa järjestettiin Kihausta edeltäviä Heinähupa-nimisiä
kesäjuhlia. 1960-luvun alkuvuosiin ajoittuu traaginen juhannusaaton tapahtuma, jossa
nuorimies sai surmansa salamaniskusta lipunmyyntikojulla."
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8.

Tervalahti
8.1

Tervalahti, päivitysinventointi 2014

Tervalahden pihapiirin rakennukset ovat säilyneet vuonna 2001 tehdyn inventoinnin
valokuvien mukaisina lukuun ottamatta saunaksi ja vierastuvaksi vuonna 1929 rakennettua
mansardikattoista rakennusta, joka on purettu. Saunarakennus on kuulunut Tervaranta
15:7 nimiseen tilaan ja on toiminut huvilana aiemman inventoinnin aikana. Rakennuksen
paikalle on sittemmin rakennettu kookas kivirakenteinen omakotitalo ulkorakennuksineen,
tasoitettuine nurmikkoineen ja jyhkeine graniittiaitoineen. Ympäristöstä poikkeava
arkkitehtuuri ja pihan rakenteet ovat heikentäneet Tervalahden maisemallisia arvoja.
Tilalla asutaan vakituisesti ja säilymisedellytykset ovat hyvät.

Tervalahden päärakennus ja saunarakennuksen tilalle rakennettu uusi omakotitalo,
valokuvattu marraskuussa 2014.

Suositus
kaavamerkinnästä:
On
arvotettu
Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin
päivityksessä
seudullisesti
arvokkaaksi.
Pihapiiri
suositellaan merkittäväksi kaavakarttaan sr-kaavamerkinnällä.
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8.2
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Tervalahden tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

8.3

Tervalahden
tiedot
Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin
päivityksessä ja kohteiden arvottamisessa 2009

Tervalahden rakennusryhmä on arvotettu seudullisesti arvokkaaksi Pohjois-Karjalan
rakennusperintöinventoinnin päivityksessä ja kohteiden arvottamisessa vuonna 2009.
"Asuinrakennuksen vanhin osa on 1800-luvulta. Taloa on laajennettu 1912-13. Pihapiirissä
on 1800-luvun viljamakasiini, viljasiilona toimiva 1920- luvun aitta, navetta vuosilta 191015 (nykyinen liiteri ja autotalli), navetta 1958 ja sauna 1940-luvulta sekä useita
maakellareita ja latoja. Historia liittyy osittain huvila-asutukseen, koska rakennus oli
Joensuun lyseon rehtori K. A. Wegeliuksen huvilana vuosina 1912 -1944. Kokonaisuuteen
kuuluu viereisellä tontilla oleva kesämökki, joka oli alun perin Tervalahden 1929 rakennettu
kaksikerroksinen saunarakennus."
8.4

Tervalahden
selät 2003

tiedot Rääkkylän

kulttuuriympäristöohjelmassa

Suuret

"Joensuun lyseon rehtori K.A.Wegelius hankki tilan vuonna 1912 Kinnusilta ja myi sen 1944
Sallisille. Asuinrakennuksen vanhin osa on 1800-luvulta ja taloa on laajennettu 1912-13.
Ulkovuoraus on uvodelta 1924. Ikkunat on vaihdettu ja osittain suurennettu 1968.
Vanhimman osan uuni on purettu. Talon alla on kaksi kellaria. Pihapiirissä on 1800-luvun
viljamakasiini, viljasiilona toimiva riihi 1920-luvulta sekä useita maakellareita ja latoja.
1800-luvun aitan alla on jääkellari. Aitan pärekatto on uusittu ja aitta on kengitetty. Navetta
vuosilta 1910-15 on nykyisin liiterinä ja autotallina. Sen silta korjattiin 1996. Uusi navetta
on vuodelta 1958, sauna 1940-luvun lopulta. Tilalle 1929 rakennettu kaksikerroksinen
saunarakennus on huvilakäytössä. Mäen päällä sijaitsevaa tilaa korostaa kuusiaita."
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Vuoden 2001 inventoinnin valokuvat Tervalahden pihapiirin rakennuksista.

Vuonna 2001 inventoitu saunarakennus, joka on purettu.
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9.

Kopola
9.1

Kopola, päivitysinventointi 2014

Kopolan pihapiirin 1950-luvulla rakennetut rakennukset ovat säilyneet vuonna 200? tehdyn
inventoinnin valokuvien mukaisina. Pihapiiri on yhtenäinen ja rakennukset ovat säilyneet
hyvin alkuperäisessä kunnossa. Päärakennus on rakennettu vuonna 1958 ja samalla paikalla
aiemmin sijainneesta asuinrakennuksesta on säilynyt ainoastaan kivikellari rakennuksen
alla. Navetta on rakennettu 1952. Kopola toimiin nykyisin vapaa-ajan asuntona.
(Puhelinkeskustelu 13.11.2014 Esko Pippuri)

Suositus
kaavamerkinnästä:
Pihapiirin
yhtenäisyyden,
rakennuskannan
alkuperäisyyden ja 1950-luvulle tyypillisen arkkitehtuurin vuoksi pihapiiri suositellaan
merkittäväksi kaavakarttaan s-merkinnällä.

9.2
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Kopolan tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

Vuoden 2001 inventoinnin valokuvat
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10.

Rautiala
10.1

Rautiala, päivitysinventointi 2014

Rautialan pihapiirin rakennukset ovat säilyneet vuonna 2003 tehdyn inventoinnin valokuvien
mukaisina.

Suositus kaavamerkinnästä: Aiemmat inventointitiedot kuvataan inventointiraportissa,
ei merkintää kaavakarttaan.

10.2
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Rautialan tiedot vuoden 2001 inventoinnissa

Vuoden 2001 inventoinnin valokuvat Rautialan pihapiirin rakennuksista
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LIITE

