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1

Johdanto
Tämä päivitys- ja täydennysinventointi on tehty Vuonislahden kyläosayleiskaavaa
varten. Työssä on tarkistettu kaava-alueelle sijoittuvat Suomen rakennuskulttuurin
yleisluettelon kohteet, jotka Jari Muikku on inventoinut vuonna 1994 ja joiden tietoja Timo Hyttinen on täydentänyt 2008 ja Ritva Lyytikäinen 2009. Vuonislhden
osalta Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelossa on huomioitu ennen vuotta 1940
rakennetut talot. Lisäksi tässä inventoinnissa on tarkasteltu myös alueen uudempaa
rakennuskantaa huomioiden mm. jälleenrakennuskauden rakennukset.
Työn tilaajana on Lieksan kaupunki, ja työtä on ohjannut kaupungilta maankäyttösuunnittelija Reino Hirvonen. Päivitys- ja täydennysinventoinnin on tehnyt arkkitehti SAFA YKS-548 Minttu Kervinen. Kervinen on tarkistanut inventointikohteet
maastossa sekä laatinut kohdekuvaukset ja suositukset kohteiden huomioimisesta
kaavaratkaisussa.

2

Työmenetelmät
Työssä selvitettiin tarkastelualueen rakentumisen historiaa sekä rakennettuun ympäristöön vaikuttanutta kulttuurihistoriaa lyhyesti. Samalla tarkasteltiin rakennetun
ympäristön erityispiirteitä Vuonislahdella. Inventoidut rakennukset on valittu lähtötietojen ja tilaajan toimittaman listauksen perusteella. Kohde valinnat täydentyivät vielä maastokäynnillä. Maastokäynnillä inventoija valitsi asiantuntemuksensa
perusteella tarkempaan tarkasteluun mukaan muutamia aiemmin inventoimattomia kohteita keskittyen erityisesti vuoden 1940 jälkeen valmistuneisiin rakennuksiin. Inventoitujen rakennusten osalta kuvattiin lyhyesti niiden historiaa, ominaispiirteitä, arkkitehtuuria ja arvoja. Inventointi tehtiin yleiskaavatasolla, eikä rakennusten sisätiloja tarkasteltu.
Inventointityö on alkanut analyysivaiheella, jolloin on tehty tausta- ja maastotutkimukset, kuvailtu Vuonilahden kylän kehittymistä ja inventointikohteita sekä valmisteltu inventointikohteita koskevia suosituksia. Tämän jälkeen on pohdittu kohteisiin liittyviä arvoja ja laadittu suositukset kohteiden huomioimisesta kaavaratkaisussa. Inventointityöstä on laadittu kirjallinen raportti
.Arkkitehti Minttu Kervinen on tehnyt maastokäynnin Vuonislahteen 1.8.2018. Lieksan kaupunki tiedotti inventoinnista etukäteen paikallislehdessä. Maastokäynnillä
haastateltiin mahdollisuuksien mukaan inventoitavien kiinteistöjen omistajia, mikäli
he sattuivat olemaan paikalla

3

Käytetyt lähteet
Aiemmat inventoinnit
-

Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon alue- ja kohdekuvaukset Vuonislahdelta, Jari Muikku 1994, kopiot alkuperäisistä inventointikorteista

-

Pohjois-Karjalan rakennusperintöinventoinnin päivitys ja kohteiden arvottaminen. Lieksan osalta inventointityö on tehty vuonna 2003. Vuonislahden osalta
tietokannan tiedot perustuvat Suomen rakennuskulttuurin yleisluettelon kohdekuvauksiin sekä niiden myöhempiin tarkistusinventointeihin. Luettelointiperusteena tietokannassa mainitaan ennen vuotta 1940 rakennetut talot sekä
Lieksan alueen kulttuuriympäristöohjelma. Vuonislahden osalta kohdetiedot on
tietokantaan tallentanut Rauno Nevalainen 2003. Päivityksiä ovat tehneet
Timo Hyttinen 2008 ja Ritva Lyytikäinen 2009.
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-

Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, julkaisu 165 2014.

-

Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit kesällä 2010 ja keväällä 2012, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
2012.

Kartat
-

Hällströmin kartasto 1798-1799 Kuopion lääni, http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Isojakokartta Vuonislahdesta vuodelta 1834, johon on vuonna 1909 lisätty
rautatiealueen pakkolunastusrajat, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, http://digi.narc.fi/digi/

-

Karta över Finlad, osa D4, 1872, http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Karta över Finlad, osa D5, 1872, http://timomeriluoto.kapsi.fi/

-

Kulontorjuntakartasto 6980/7010-30-500/540 Kelvä 1938, mitattu vuosina
1934-35, Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto (kokoelma),
http://digi.narc.fi/digi/

-

Suomen taloudelliset kartat 115 Koli, 1940, Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto (kokoelma), http://digi.narc.fi/digi/

-

Peruskartta 4313 12 Vuonislahti, 1976, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

-

Peruskartta 4331 03 12 Vuonisjärvi, 1976 http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/

Muut lähteet
-

http://www.vuonis.net/historia/index.htm (28.9.2018)

-

Huvila, Pirjo (2007, päivitetty 2017): Rautatieasemat – arkkitehtuuria sadan vuoden ajalta http://www.kulttuuriymparistomme.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Artikkelit/Liikenteen_ymparistot/Rautatieasemat__arkkitehtuuria_sadan_vuo(37691) (1.10.2018)
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Vuonislahden rakennettujen ympäristöjen muotoutuminen
Vuonislahden kylä sijaitsee 28 km Lieksan keskustasta etelään Pielisen itärannalla
ja Jauhiaisen länsirannalla. Kylä sijaitsee Pielisen ja Jauhiaisen välisellä harjukannaksella. Rakenteeltaan kylä on Pohjois-Karjalaiseksi kyläksi tiivis.
Vuonislahti kuuluu Stolbovan rauhan (1617) jälkeen syntyneisiin luterilaiskyliin.
Tätä ennen paikalla lienee ollut asukkaita, mutta vasta 1600-luvun puolivälissä kylä
alkoi varsinaisesti muodostua. 1600-luvun asutus on syntynyt kahden pitäjän, Pielisen ja Enon rajalle, joka kulki Jauhiaisen kautta. Arkistojen mukaan Vuonislahdessa oli v. 1651 kolme taloa, v. 1690 neljätoista taloa ja v. 1722 yhdeksän taloa.
Pielisen mäkinen ympäristö soveltui hyvin kaskiviljelyyn ja asutus perustui pitkään
kaskeamiseen. Vuonislahden kylän kaskimaita sijaitsi myös Pielisen vastarannalla
Kolilla. Koli on asutettu Vuonislahdelta käsin. Puuvaroista huolestunut valtiovalta
pyrki kieltämään kaskeamisen 1700-luvun lopulla, mutta kielloista huolimatta kaskeaminen jatkui Pielisen rannoilla pitkälle 1800-luvulle ja paikoin vielä 1900-luvullekin.
1700-luvun lopulta olevaan Hällströmin kartastossa Pielisen itärantaa Enolta Lieksaan seuraileva tie kulkee Vuonislahden kautta. Pielisen itärantaa myötäilevä tie on
saanut alkunsa ns. pikkuvihan aikana 1742 venäläisten huoltoyhteydestä Pohjanmaalle. Jauhiaisten salmen pohjoispuolelle tarkastelualueelle on merkitty 4 taloa
ja eteläpuolelle yksi. Myös Kukkosaarissa näyttäisi olevan merkintä talosta. Pitäjän
raja on merkitty Kolin korkeudelle kartassa. Vuonislahdella on sijainnut jo 1700luvulla kestikievari Niemelässä eli nykyisessä Herranniemessä. Kestikievarin paikka
on kuitenkin vaihdellut ja Vuonislahdella kievari on toiminut 1800-luvulla myös
Heikkilässä eli nykyisessä Kirkkolassa.
Tarkastelualueella on säilynyt yksi 1600-luvulta ja kaksi 1700-luvulta peräisin olevaa rakennusta. Nykyisessä Hiekkalassa on riihilato 1600-luvulta. Mikkolan asuinrakennus puolestaan on peräisin 1700-luvulta. Se on hyvin säilyttänyt vanhan hirsitalon luonteensa, vaikka rakennusta onkin muokattu ja korjattu monin tavoin sen
historian aikana. Myös Kirkkolan asuinrakennuksen eteläpääty on 1700-luvulta.
Herranniemen 1700-luvun asuinrakennus on palanut 2000-luvulla.

Mikkolan asuinrakennus.
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Ote Hällströmin kartastosta 1798-1799 Kuopion läänistä, http://timomeriluoto.kapsi.fi/.
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Maanviljelyn tehostamiseksi 1700-luvun lopulla Ruotsi-Suomessa ryhdyttiin toimittamaan isojakoa. Isojaossa kylien sarkaviljelyssä olleet pellot ja yhteismaat jaettiin
talojen kesken ja liikamaat päätyivät valtiolle uudistilojen muodostamista varten.
Isojaon jälkeen myös talojen maita oli aiempaa helpompi halkoa ja lohkoa, minkä
johdosta asutus alkoi tihentyä monin paikoin. Isojaossa viralliset maanmittarit mittasivat ja kartoittivat kylien maat samalla arvioiden maan laadun, jonka jälkeen
maat jaettiin. Isojaon yhteydessä tiiviit ryhmäkylät usein hajosivat, kun osa taloista
siirrettiin uudelle paikalle talon maiden yhteyteen. Vuonislahdessa isojako käynnistettiin 1789. Tyypilliseen tapaan isojaon toteuttaminen kesti pitkään ja saatiin päätökseen vasta 1900-luvulla.
Suomen sodan aikana vuonna 1808 Vuonislahdella käytiin Jauhiaisten salmen taistelu, jolle on 1930-luvulla pystytetty muistomerkki kylälle. Jauhiaisten salmen yli
oli rakennettu silta 1800-luvun alussa, mutta Suomen sodan aikana se purettiin.
Uusi silta valmistui vasta 1800-luvun puolivälissä.
Pielinen on aina ollut tärkeä kulkureitti alueen asukkaille ja osana kauppareittejä.
Pielisjoen kanavointi paransi 1870-luvulla huomattavasti kulkuyhteyksiä Pieliseltä
Joensuuhun. 1870-luvulla ensimmäinen matkustajahöyrylaiva alkoi liikennöidä Pielisellä. Tarvittaessa matkustajalaivat poikkesivat myös Vuonislahdella Herranniemessä.
Vuonislahdesta on isojakokartta vuodelta 1834, johon on vuonna 1909 lisätty rautatiealueen pakkolunastusrajat. Jauhiaisten salmen pohjoispuolelle tarkastelualueelle on merkitty 4 taloa (L nykyiseen Herranniemeen, M nykyiseen Kirkkolaan, N
nykyiseen Mikkolaan ja F nykyiseen Hiekkalaan. Lisäksi Mikkolan pohjoispuolelle on
merkitty kaksi asuinpaikkaa kirjaimilla d ja f. Jauhiaisten salmen eteläpuolelle on
merkitty yksi talo (J, alkujaan Jokela, nykyinen Temmes). Kylän pellot ja niityt hahmottuvat kartasta pitkälti nykyisen laisina, niitytkin vain on myöhemmin raivattu
pelloksi. Kylän suurin peltoaukea sijoittui jo 1800-luvulla Jauhiaisten salmen pohjoispuolella Vuonislahdentien ja Jauhiaisten rannan väliin niittyjen sijoittuessa rantaan, purojen ympäristöön ja muuten soistuville maille. Jauhiasten salmen eteläpuolella peltoja oli nykyisillä paikoilla Kattilajoen varsien ollessa niittyä.
Kaiken kaikkiaan Vuonislahden kylällä on vuoden 1820 maakirjan mukaan ollut 38
tilaa ja savuja yhteensä 83. Kylän asukasluku on kasvanut voimakkaasti 1800-luvun loppupuolella. Vuonna 1860 Vuonislahdessa oli henkikirjoilla 852 ihmistä,
vuonna 1870 nälkävuosien takia vain 624 ja vuonna 1900 jo 1042 ihmistä.
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Tarkastelualueella Hiekkalan päärakennus on 1800-luvulta. Myös Kirkkolan päärakennuksessa on osia 1800-luvun alkupuoliskolta. Kirkkolan pihapiirissä on myös
aitta 1800-luvulta. Herranniemessä on 2000-luvulla palaneen päärakennuksen paikalle siirretty Sokojärveltä 1800-luvun hirsitalo, jota on siirron yhteydessä laajennettu. Pihapiirissä on myös paikalle siirretty luhtiaitta, joka on 100-200-vuotta
vanha. Herranniemen, Kirkkolan, Mikkolan ja Hiekkalan rakennusryhmät sijaitsevat
kumpareilla tai selänteen reunalla talojen peltojen yläpuolella. Kirkkolan, Hiekkalan
ja Herranniemen pihapiirit hahmottuvat edelleen umpipihamaisina, vaikka rakennuskanta onkin uudistunut.
Myös Vuonislahden entinen koulu on rakennettu 1800-luvun lopulla. Vuonislahdella
on toiminut kansakoulu vuodesta 1888. Alkuun koulu oli vuokralla Kirkkolan päärakennuksessa, sittemmin Kelvällä. Nykyisen koulurakennuksen rakennustyöt
päästiin aloittamaan vuonna 1891.

Hiekkalan päärakennus 1800-luvulta. Taloa on korotettu 1900-luvun puolivälissä.
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Ote isojakokartasta vuodelta 1834 johon on vuonna 1909 lisätty rautatiealueen pakkolunastusrajat, Maanmittaushallituksen uudistusarkisto, http://digi.narc.fi/digi/
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1900-luvun alussa Vuonislahden väkiluku kasvoi voimakkaasti. Kasvu johtui pääasiassa rautatien rakentamisesta ja rautatien tarjoamista yhteyksistä. Ratayhteyden rakentamista Joensuusta Nurmekseen oli alettu tutkia jo vuonna 1898. Väliaikaisilla valtiopäivillä vuonna 1906 Suomen säädyt tekivät päätöksen radan rakentamisesta Pielisen itäpuolitse. Linjatyöt suoritettiin vuosina 1906-1907. Työt Joensuun-Vuonislahden rataosuudella aloitettiin tammikuussa 1907. Parhaimmillaan ratatyömaalla oli runsaat 2700 henkilöä töissä vuodessa.
Vuonislahdella on radanvarrella eheä jugend-tyylinen asemamiljöö, joka on toteutettu Thure Hellströmin suunnittelemien tyyppimallien mukaan. Asema on V-luokan
asemarakennus, jossa on sijainnut myös asemapäällikön asunto. Asemamiljöön
hierarkkiseen rakennuskantaan kuuluvat myös ratamestarin ja asemamiehen asunnot pihapiireineen. Ratamiljööseen kuuluu myös ratavahdin asunto pihapiireineen
Jauhiaisten salmen pohjoisrannalla sekä entinen pumppuhuone Pielisen rannalla.
Thure Hellström aloitti arkkitehtina tie- ja vesirakennusten ylihallituksessa vuonna
1907. Hän suunnitteli mm. Joensuu-Nurmes –radan asemat virkatyönä. Joensuun
ja Nurmeksen välisen rataosan kaikki rakennukset asematalosta saunarakennuksiin
on suunniteltu yhtenäisen tyylin mukaisesti, jossa on vaikutteita jugendista, klassismista ja kansallisromantiikasta. Hellströmin arkkitehtuurin ominaisia piirteitä olivat epäsymmetrisyys, mansardikatot, kattoikkunat ja tornit sekä niukka detaljointi.
Torneja lukuun ottamatta nämä ominaispiirteet ilmenevät hyvin Vuonislahdella.
Ratatyömaalle otettiin soraa Jauhiaisen salmen eteläpuolisesta Rekivaarasta. Radan valmistuttua hiekka kuoppaa hyödynnettiin vielä 10 vuotta. Hiekkakuopalle
tehtiin sivuraide hiekkajunien lastausta varten. Entisen hiekkakuopan jäljet näkyvät
edelleen alueella, jossa nykyisin sijaitsee mm. leirintäalue.
Junaliikenteen ohella Laivaliikenne Pielisellä jatkui vilkkaana. Vuonislahden kautta
kuljettiin mm. Kolille, joka veti matkailijoita puoleensa. Säännöllinen matkustajaliikenne Kolille jatkui Vuonislahdesta 1960-luvulle asti. Herrainniemeen avattiinkin
1950-luvulla retkeilymaja. Myös tavarakuljetukset Kolille hoidettiin pitkään Vuonislahden asemalta vesitse.

Vasemmalla Vuonislahden asema ja oikealla umpeen kasvava hiekkakuoppa Rekiniemessä.
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Radan ja asukasluvun kasvun myötä myös kaupankäynti Vuonislahdessa vilkastui.
Kylän ensimmäinen luvan saanut kauppa on toiminut 1870-luvulla, mutta 1900luvun alussa kylässä toimi jo useampia kauppoja. Reijosen kauppa toimi 1920-luvulta 1960-luvun alkuun koulua vastapäätä. 1920-luvulla aloitti kauppa myös Eskolassa. 1930-luvulla kauppa muuttui kahvilaksi ja rakennuksessa toimi myös puhelinkeskus. Mauraset ostivat kotineulomoksi muutetun rakennuksen 1950 ja viereen rakennettiin uusi rakennus kaupalle. Maurasen kauppa toimi paikalla 1980luvulle, jonka jälkeen kyläkauppaa ovat pitäneet 2000-luvulle asti Turuset.
Vuonislahdessa on toiminut myös kaksi osuuskauppaa. Vuonna 1917 perustettiin
edistysmielisen osuuskaupan (vuodesta 1918 alkaen OTK:lainen Pielisen Yleinen
Osuusliike) sivuliike Vuonislahteen, joka vuonna 1975 lopetti E-liikkeenä toimintansa.
Puolueettoman osuuskauppaliikkeen kannattajat perustivat oman osuusliikkeensä
Vuonislahden Osuuskaupan vuonna 1916. Alkuun Vuonislahden Osuuskauppa r.l.
toimi Herranniemen talosta vuokratuissa tiloissa, kunnes vuonna 1919 myymälä sai
oman talon. Vuonislahdessa perustettu osuusliike laajeni nopeasti ja kun Lieksan
myymälä kesällä 1917 oli avattu, muutettiin nimikin vastaamaan paremmin toimintaa ja näin sai alkunsa SOK:lainen Pielisjärven Osuusliike. Osuusliikkeen myymälää
kunnostettiin vuonna 1936 ja uusi myymälärakennus valmistui vuonna 1953 asematien ja Vuonislahdentien risteykseen.
Kaikki nämä neljä kauppaliikettä sijoittuvat kylänraitin varrelle koulun tuntumaan.
Reijosen kaupan rakennus on muutettu myöhemmin asuinkäyttöön eikä sitä enää
ole helppo tunnistaa entiseksi kaupaksi. Sen sijaan Eskolan 1950-luvun kaupparakennus on edelleen helppo tunnistaa kaupparakennukseksi kylttien ja näyteikkunoiden ansiosta, vaikkei kauppa enää olekaan auki. Entinen E-liikkeen kaupparakennus on muutettu asuinkäyttöön eikä sitäkään enää ole helppo tunnistaa entiseksi kaupaksi. Myös Osuuskaupan liikerakennus on muutettu asuinkäyttöön,
mutta julkisivussa säilyneiden isojen näyteikkunoiden ansiosta rakennus on edelleen tunnistettavissa entiseksi kaupaksi. Yhdessä rakennukset muodostavat kerroksellisen kaupankäynnin historiasta kertovan kokonaisuuden ja ne ovat tärkeä
osa Vuonislahden raittimiljöötä.
1900-luvun vaihteessa myös seuratoiminta oli vilkasta Vuonislahdella. Vuonna
1898 perustettu Nuorisoseura sai oman seurantalon valmiiksi vuonna 1906 Kukkumäelle. Toiminta jatkui vilkkaan 1920-luvulle, jolloin seurantaloa laajennettiin.
1930-luvulla pahasti velkaantuneen seuran toiminta hiipui ja Vuonislahden Urheilijat r.y. alkoi huolehtia seurantalosta. Virallisesti seurantalo lahjoitettiin Vuonislahden Urheilijat r.y:lle kuitenkin vasta vuonna 1992. Työväen yhdistys aloitti toimintansa vuonna 1906. Oman rakennuksen työväenyhdistys rakensi 1910-luvun
alussa. Keväällä 1920 työväenyhdistys sai hankituksi maa-alueen Vuonislahden
keskustasta Yleisen Osuusliikkeen tontilta, ja entisen työväentalon hirret siirrettiin
paikalle. 1950-luvulla työväenyhdistys päätyi purkamaan huonokuntoisen rakennuksen ja rakentamaan tanssilavan Yleiseltä Osuusliikkeeltä vuokratulle tontille,
joka vuonna 1967 ostettiin omaksi. Seurantalo ja tanssilava sijaitsevat aivan kylän
keskustassa, vaikka ne eivät aivan näykään Vuonislahden tielle.
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Vasemmalla seurantalo Kukkumäellä ja oikealla entinen kyläkauppa Vuonislahdentien varressa.

1900-luvun alkupuolella myös asutus tiheni Vuonislahdella. Uutta asutusta syntyi
etenkin Mikkolan tilan maille Raapiontien varteen. Nämä pienet pääasiassa asuinviljelystila-tyyppiset tilat ovat luultavasti itsenäistyneet tai perustettu 1920-luvulla
uusien asutuslakien myötä. Raapiontien varressa on säilynyt hyvin useita 1910-30luvun vaatimattomia asuinmökkejä. Tyypillisesti tällainen mökki on käsittänyt tuvan ja pienen asuinhuoneen sekä kuistin. Raapiontien varren mökkien yhteydessä
on ollut jonkin verran viljelyskelpoista maata, mutta asutuksen eteläpuoliset pellot
on metsitetty 1900-luvun loppupuolella ja pihapiirien kotitarveviljelykset on muutettu pääasiassa nurmikoksi tai ne ovat kasvamassa umpeen. 1930-luvulla Vuonislahteen perustettiin myös lukuisia valtion asutustiloja kylän syrjäisemmille maille.
Vilkkaan rakentamisen myötä Vuonislahteen perustettiin vuosisadan vaihteessa tiilitehdas Herranniemeen, nykyisen Tiiliniemen alueelle.
Kylän taloluku kasvoi myös II maailmansodan jälkeisten asutustoimien myötä. Vuonislahden kylän keskustan tuntumaan uusia asuntotiloja perustettiin ainakin Lokkiniemeen ja Raapiontien varteen Pielisen rannalle. Tilojen asuinrakennukset ovat
puolitoistakerroksisia, noppamaisia ns. rintamamiestaloja, joiden huoneet ryhmittyvät yhden savupiipun ympärille. Kylälle perustettiin 1940-50 –lukujen taitteessa
uusi tiilitehdas Kirkkolan tuntumaan. Tiilitehdas kävi huonolaatuisen saven takia
1950-luvun lopulla kannattamattomaksi. Tiilitehtaan savikuoppa on edelleen havaittavissa maastossa.

Vasemmalla yksi Raapiontienvarren 1920-luvun vaatimattomista asuinmökeistä.
Oikealla jälleenrakennuskauden asuintalo Lokkiniemessä.
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1950-luvulla Vuonislahteen saatiin myös oma kappeli. Kylälle oli perustettu jo
vuonna 1938 Nuorten kristillinen yhdistys, joka pyrki perustamaan kristillisen kansanopiston Vuonislahteen. Kansanopistolle ostettiin tontti Rekiniemestä tontti. II
maailmansodan takia rakennushanke jäi kuitenkin toteuttamatta. 1948 kirkkovaltuusto päätti ostaa tontin Vuonislahden pappilaa varten. Näin Vuonislahti sai pappilan ja papin sekä välittömästi tämän jälkeen myös hautausmaan. Pappila valmistui vuonna 1950. Pappilana rakennus toimi vuoteen 1989 ja seurakunnan toimintaa
rakennuksessa vuoteen 1993, jolloin Paateriin valmistui uusi kappeli. Vuonna 1994
entisessä pappilassa aloitti yksityinen hoitokoti Helmikoti, jonka toiminta on sittemmin lakannut. Nykyisin pappila on tyhjillään. Vuonna 1982 Pappilan ja hautausmaan
välissä aloitti Rekiniemen karavaanarialue. Pappilan viereen on rakennettu 2000luvulla Vuonislahden taiteilijatalo.

Vuonislahden hautausmaa sijotituu mäntykankaalle entisen hiekkakuopan viereen.
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Ote Suomen taloudellisesta kartasta 115 Koli, 1940, Metsäntutkimuslaitoksen kulontorjuntakartasto (kokoelma), http://digi.narc.fi/digi/
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Otteet peruskarttalehdistä 4313 12 Vuonislahti, 1976 ja 4331 03 12 Vuonisjärvi, http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/
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Jälleenrakennuskauden jälkeen Vuonislahden kylän rakennetta on muuttanut lähinnä Vuonislahdentien oikaisu koululta Herranniemen rakennusryhmän itäpuolelta
Jauhiaisten salmen sillalle 1970-luvulla. Vanha tienlinjaus hahmottuu vielä Rantaraittina.
1900-luvun loppupuoliskon voimakas teollistuminen ja sen seurauksena kaupungistuminen näkyvät myös Vuonislahdella maaltamuuttona, jonka seurauksena
asuintaloja on autioitunut kylällä tai talojen käyttötarkoitus on muuttunut vapaaajan asunnoksi. Uutta rakentamista Vuonislahdella edustaa lähinnä Raapionniemen
loma-asunnot.
Vuonislahden kyläkeskus on edelleen taajamainen ja se hahmottuu kunnanosakeskuksena, vaikka palvelut ovatkin käyneet vähiin. Koulun ja kauppojen toiminnan
loputtua eloa kylänraitille tuo entisessä koulussa toimiva kylätoimintakeskus
Kukko. Koululla toimii lounasravintola ja siellä on näyttelytila. Herranniemessä toimii edelleen kestikievari, joka tarjoaa myös majoitusta. Kyläkeskuksen rakennuskanta on eri-ikäistä. Arvokkaimpia rakennuksia ovat asemamiljöön rakennukset,
entinen koulu, seurantalo sekä Vuonislahdentien tuntumaan sijoittuvat kantatilojen
vanhat päärakennukset. Tärkeä osa raittimaista miljöötä ovat 1900-luvun alkupuolen entiset kauppa- ja myymälärakennukset, vaikka rakennuksina ne ovatkin varsin
tavanomaisia. Osana miellyttävää kylämiljöötä on Vuonislahdentien varren kookkaat puut. Kylän keskustan tuntumassa Pielisen ranta on melko tiuhaan rakennettu.
Vuonislahdentie polveilee kylän kapeahkon peltoaukean ja selänteen reunalla ja
tieltä avautuu kauniita näkymiä peltojen yli kohti kylän arvorakennuksia. Pääosin
keskeinen peltoaukea on säilyttänyt muotonsa 1800-luvulta alkaen. Ainoastaan
Herranniemen pelto on selvästi supistunut radan ja tien oikaisun myötä merkittävästi. Kylän entiset niityt peltoaukean ja Jauhiaisen välissä ovat kuitenkin kasvaneet umpeen tai metsitetty pääosin 1970-luvun jälkeen. Muutamat reuna-alueiden
pienialaiset pellot ovat poistuneet viljelystä 1970-luvun jälkeen.
Sekä Pielinen että Jauhiainen ovat vahva osa kylämaisemaa. Parhaat näkymät vesistöille aukeaa Jauhiaisen salmen silloilta sekä Telttiniemen uimarannalta, satamasta ja Raapionniemestä. Parhaat näkymät Jauhiaiselle avautuvat Rekiniemestä
ja Koiraniemestä.
Vuonislahti on rajattu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi, jonka rajaus on esitetty ohessa. Vuonislahden kylämaiseman arvot perustuvat sekä asutushistoriaan, rakennusperinteeseen ja liikennehistoriaan että maisema-arvoihin. Vesimaisemat harjuilta Pieliselle ovat erityisen vaikuttavia.
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Vuonislahden kylämaiseman rajaus on esitetty oheisessa kartassa punaisena. Kuvalähde: Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit kesällä 2010 ja keväällä 2012, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
2012, s. 87.
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Inventointikohteet

Inventoitujen kohteiden sijainti ja kohdenumerointi.
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5.1

Vuonislahden entinen asema
422-432-9-94
Vuonislahden entinen asema on Thure Hellströmin suunnittelema jugend-tyylinen
V-luokan asemarakennus, jossa on ollut asematilojen lisäksi asemapäällikön
asunto. Se on valmistunut vuosina 1906-1910. Rakennus on peruskorjattu 1983
sisätiloiltaan ja julkisivut sekä katto on kunnostettu 2018 alkuperäistä ilmettä ja
yksityiskohtia kunnioittaen. Rakennus on nykyisin asuinkäytössä.
Puolitoistakerroksisen rakennuksen ensimmäinen kerros on vaakapaneloitu ja väriltään beige. Yläkerrassa on pystypeiterimavuoraus ja se on väriltään vaalean ruskea. Peitelistat ovat valkoiset. Ikkunoiden alla on vaalean ruskea koristelista samoin
kuin kivijalan yllä. Alakerran ikkunat ovat eri kokoisia ruutuikkunoita ja osa ruuduista on jaettu pienempiin osiin. Yläkerran pikkuikkunoiden peite- ja koristelistat
ovat jugend-tyylisesti geometrisesti koristeellisia. Räystäiden alla on koristeelliset
kannattimet. Rakennuksen harjakatto on punaiseksi maalattua saumapeltiä. Eteläpäädyssä on muuta rakennusta korkeampi poikkipääty, jota korostaa jyrkempi kattokulma ja päätyjen osittaiset aumakatot.
Pihapiirissä on lisäksi Thure Hellströmin suunnittelmat jugend-tyyliset kaksi varastorakennusta sekä sauna vuosilta 1906-1910. Radan varressa entisen aseman eteläpuolella sijaitsevaa varastoa on jatkettu kummastakin päädystä alkuperäistä tyyliä noudattaen. Sen väritys vastaa entisen asemarakennuksen väritystä vaakapaneloitujen seinien alaosien kuitenkin ollessa vaalean ruskeat ja pystypeiterimavuorattujen yläosien ollessa väriltään beiget. Pienet ikkunat ovat 9-ruutuiset. Entisen
aseman luoteispuolella sijaitseva varastorakennus on punamullan värinen listoituksen ollessa valkoista. Pieniruutuisten ikkunoiden karmit ja ovet ovat tummaksi
maalatut. Seinien alaosa on vaakapaneloitu, yläosissa on pystypeiterimavuoraus.
Punamullan värinen saunarakennus on hirsipintainen listoituksen ollessa valkoista.
Päätykolmioissa on vaakavuoraus. Rakennukseen on juuri vaihdettu uudet ikkunat,
joiden koko ja jaotus ei kaikilta osin vastaa alkuperäistä. Ikkunoiden peitelistat
puuttuivat vielä maastokäynnin ajankohtana. Alkuperäisiltä vaikuttavien pienten
ullakkoikkunoiden sivuilla on geometriset, valkoiseksi maalatut koristepaneelit.
Kohteen kaikki rakennukset ovat hyvässä kunnossa.
Kokonaisuudessaan edustavalla kohteella on maakunnallista historiallista (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, V-luokan asemarakennus), maakunnallista rakennushistoriallista (rautatiehallitus, Thure Hellström, jugend-tyyli) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden rata- ja kylämiljöötä ja muodostaa muiden Vuonislahdelle sijoittuvien
rautatiehen liittyvien rakennusten kanssa eheän kokonaisuuden. Kohde on osa
maakunnallisesti merkittävää Vuonislahden asemakokonaisuutta ja Vuonislahden
maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
entinen asemarakennus 6123, 6125, 6127, 6126
varasto 6117
varasto 6137
sauna 6141
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5.2

Koivula, entinen ratamestarin asunto
422-432-122-0
Entisen aseman pohjoispuolella radan varressa sijaitsee alun perin ratamestarin
asunnoksi vuonna 1906 valmistunut Thure Hellströmin suunnittelema jugend-tyyliset asuinrakennus, varastoaitta ja maakellari. Rakennus on nykyisin asuttu tai vapaa-ajan käytössä.
Puolitoistakerroksinen asuinrakennus on harjakattoinen. Seinien alaosat ovat vaakapaneloidut ja väriltään vaalean ruskeat, pystypeiterimavuoratut yläosat ovat
vaalean kellertävät. Listoitus on valkoista. T-ikkunoiden leveämpi osa on jaettu pieniin ruutuihin ja ikkunoiden peitelistat ovat jugend-tyyliin koristeelliset. Aumakatto
on mustaa kattohuopaa ja katon päädyissä on kattolyhdyt. Kattohuopa on hyvässä
kunnossa, julkisivujen maali hilseilee paikoin.
Punamullan sävyinen varastoaitta on malliltaan vastaava kuin kohteessa 3, Nurmi.
Varastoaitan seinien alaosa on pääasiassa vaakavuorattu, yläosa pystypeiterimavuorattu. Listoitus on valkoinen ja pitkä julkisivu on jaettu levien listoin useaan
osaan. Päädyissä on valkoiseksi maalatut koristeristikot. Pitkän julkisivun keskellä
on osin aumakattoinen kattolyhty, jonka räystäiden alla on jugend-tyyliset koristekannattimet. Rakennuksen musta huopakatto vaikuttaa melko vanhalta ja se kupruilee paikoitellen. Myös ulkomaalaus hilseilee, muuten rakennus vaikuttaa melko
hyvä kuntoiselta. Varastoaitan vieressä on tiilirakenteinen maakellari, jonka ympärillä kasvaa villiintynyttä kasvillisuutta. Maakellarilla on kuitenkin hyväkuntoinen
profiilipeltikatto. Entisen aseman ja asemamiehen asuntojen yhteydessä olleet
maakellarit eivät ilmeisesti ole säilyneet.
Kohde suositellaan huomioitavan kaavaratkaisussa sen historiallisen (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, rautatieläisten asuminen),
rakennushistoriallisen (rautatiehallitus, Thure Hellström, jugend-tyyli) ja maisemallisen merkityksen takia. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden rata- ja kylämiljöötä ja
muodostaa muiden Vuonislahdelle sijoittuvien rautatiehen liittyvien rakennusten
kanssa eheän kokonaisuuden. Kohde on osa maakunnallisesti merkittävää Vuonislahden asemakokonaisuutta.
Kokonaisuudessaan edustavalla kohteella on maakunnallista historiallista (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, rautatieläisten asuminen), maakunnallista rakennushistoriallista (rautatiehallitus, Thure Hellström, jugend-tyyli) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden rata- ja kylämiljöötä ja muodostaa muiden Vuonislahdelle sijoittuvien
rautatiehen liittyvien rakennusten kanssa eheän kokonaisuuden. Kohde on osa
maakunnallisesti merkittävää Vuonislahden asemakokonaisuutta ja Vuonislahden
maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6148
varastoaitta 6151
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5.3

Nurmi, entinen asemamiehen asunto
422-432-9-93
Vuonislahden entisen aseman eteläpuolella radan varressa sijaitsee asemamiehen
asunnoksi rakennettu Thure Hellströmin suunnittelema ja vuosina 1906-1907 valmistuneet asuinrakennus ja varastorakennus.
Jugend-tyylinen, puolitoistakerroksinen asuinrakennus on vaakapaneloitu ja keltaiseksi maalattu listojen ja muiden yksityiskohtien ollessa valkoiset. T-ikkunoiden
leveämpi osa on jaettu pieniin ruutuihin ja ikkunoiden peitelistat ovat jugend-tyyliin
koristeelliset. Ullakkokerroksen päätyikkunoita on korostettu valkoiseksi maalatuilla koristepaneleilla. Rakennuksen harjakatto on kattotiiltä jäljittelevää mustaa
kattohuopaa. Umpinaisen sisäänkäyntikuistin katto on osin aumattu. Rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta ja on ilmeisesti vapaa-ajan käytössä.
Punamullan värisen varastoaitan päädyt ovat hirsirakenteisia ja vaakavuorattuja.
Niiden välissä on rankorakenteinen, pystypeiterimavuorattu osa. Varastoaitan seinien yläosat on pystypeiterimavuoratut ja vuorauksen alaosa muodostaa sahalaitakuvion. Listoitus on valkoista. Yksi ovista on maalattu keltaiseksi. Varastoaitan
harjakatto on maalaamatonta saumapeltiä. Rakennus on melko hyväkuntoinen.
Lisäksi pihapiirissä on punaiseksi maalattu ns. jalasmökki saunana.
Kokonaisuudessaan edustavalla kohteella on maakunnallista historiallista (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, rautatieläisten asuminen), maakunnallista rakennushistoriallista (rautatiehallitus, Thure Hellström, jugend-tyyli) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden rata- ja kylämiljöötä ja muodostaa muiden Vuonislahdelle sijoittuvien
rautatiehen liittyvien rakennusten kanssa eheän kokonaisuuden. Kohde on osa
maakunnallisesti merkittävää Vuonislahden asemakokonaisuutta ja Vuonislahden
maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6154
varasto 6155
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5.4

. Välitila, entinen ratavahdin asunto
422-432-113-0
Välitila on Thure Hellströmin suunnittelema jugend-tyylinen vuosina 1906-07 valmistunut ratavahdin asuinrakennus, joka nykyisin on vapaa-ajan asuntona. Pihapiirissä on myös Hellströmin suunnittelemat varastoaitta ja sauna.
Jugend-tyylinen asuinrakennus on puolitoistakerroksinen ja harjakattoinen. Punaiseksi maalattu rakennus on vaakavuorattu. Listoitus on valkoista. Vesikatteena
on punaista kattotiiltä. Katon harjan alla on valkoiseksi maalattu koristeristikko.
Sisäänkäynti on ulkonevasta, osin aumakattoisesta poikkipäädystä. Ullakkokerroksen ikkunat ovat alkuperäisiä pieniä ruutuikkunoita, joiden sivuilla on valkoiseksi
maalatut koristepaneelit. Kuistin väärin päin olevan T-ikkunan leveämpi osa on jaettu pieniin ruutuihin. Rakennuksen muut ikkunat vaikuttavat 1900-luvun puolivälin
ikkunoilta, joissa on tuuletusikkuna. Rakennuksen kivijalka on lohkokiveä. Rakennus on hyvässä kunnossa.
Pihapiirissä on hyvin säilynyt varastoaitta, joka malliltaan vastaa kohteen 3 varastoaittaa. Hirsirakenteisissa aitan päädyissä seinien alaosa on vaakavuorattu, yläosat on pystypeiterimavuoratut. Päätyjen välissä on rankorakenteinen pystypeiterimavuorattu osa. Varastoaitan pitkällä julkisivulla on kolme ovea, joista vasemmanpuoleinen on kalanruotokuvioinen puuovi, keskimmäinen lautaovi ja oikeanpuoleinen peilioven tyyppinen puuovi. Ikkunat ovat matalia pieniruutuisia ikkunoita.
Vesikate on kattotiiltä jäljittelevää kattohuopaa. Rakennus vaikuttaa hyvä kuntoiselta.
Pihapiirissä on myös hyvin säilynyt saunarakennus. Hirsirakenteinen rakennus on
pääosin vuoraamaton ja punamullan värinen. Päätyseinän alaosa on vaakavuorattu. Saunatuvassa on T-ikkuna, jonka leveämpi osa on jaettu pieniin ruutuihin.
Itse saunan ikkuna on matala ruutuikkuna. Rakennuksen katto on kattotiiltä jäljittelevää kattohuopaa. Rakennus vaikuttaa hyvä kuntoiselta.
Kokonaisuudessaan edustavalla kohteella on paikallista historiallista (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, rautatieläisten asuminen),
paikallista rakennushistoriallista (rautatiehallitus, Thure Hellström, jugend-tyyli) ja
maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden rataja kylämiljöötä ja muodostaa muiden Vuonislahdelle sijoittuvien rautatiehen liittyvien rakennusten kanssa hyvin säilyneen kokonaisuuden. Se on myös osa Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6291, 6293, 6295
varastoaitta 6294
sauna 6297
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5.5

Entinen pumppuhuone
422-432-9-92
Kohteessa on tavanomainen 1900-luvun asuintalo sekä vuodelta 1908 pumppuhuone, josta on pumpattu vettä aseman eteläpuoliseen vesisäiliöön höyryvetureita
varten. Tulipalon tuhottua vesisäiliön 1940-luvulla vedenotto siirrettiin Jauhiaisten
rannalle ja pumppuhuone on jäänyt varastorakennukseksi. Pumppuhuoneen yhteyteen on myöhemmin rakennettu autotalli. Entinen pumppuhuone on punaiseksi
maalattu. Listoitus on valkoista. Pumppuhuone on vaakavuorattu. Tien puoleisessa
päädyssä on umpikuisti, jonka seinien alaosa on vaakavuorattu, yläosassa on pystypeiterimavuoraus. Lapekattoinen autotalliosa on lomalaudoitettu. Pumppuhuoneen ikkuna on kolmijakoinen jugend-tyylinen ikkuna, jonka alaosan ruudut on jaettu pieniin ruutuihin. Kuistin ikkuna on 8-ruutuinen pystyikkuna. Ulko-ovi on punaiseksi maalattu paripeiliovi. Ikkunat ja ovi vaikuttavat alkuperäiseltä. Pumppuhuoneen harjakatto ja autotallin lapekatto ovat profiilipeltiä. Pumppuhuoneen perustukset ovat lohkokiveä. Rakennus on hyvässä kunnossa.
Rakennustyyppinä harvinaisella kohteella on paikallista historiallista (liikennehistoria, vuonna 1910 valmistunut rautatie Joensuu-Lieksa, höyryveturien vesisäiliöiden
täyttö) ja paikallista rakennushistoriallista (Joensuu-Lieksa radan tyyppirakennukset) merkitystä. Kohteen maisemallinen merkitys jää melko vähäiseksi. Kohde on
osa Vuonislahden rautatieympäristöjä.
Kuvat:
pumppuhuone 6280
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Kylätalo Kukkomäki, entinen koulu
422-432-9-98
Kukkomäki on 1890-luvulla rakennettu koulurakennus, jonka on suunnitellut paikallinen opettaja Ikonen. Vastaava koulurakennus on Kylänlahdella. Koulurakennusta on laajennettu 1939 lisäsiivellä johon sijoitettiin mm. veistoluokka ja koulukeittiö. Rakennus on peruskorjattu 1985. Koulun toiminta on loppunut 2009. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä kylätoimintakeskus Kukko Oy.
Vaakapaneloitu entinen koulurakennus on väriltään beige. Rakennuksen päätykolmiot on pystyvuoratut ja väriltään vaalean ruskeat. Listoitus on vaalean ruskea, 8tai 6-ruutuisten ikkunoiden puitteet ovat valkoiset. Ikkunoiden listat edustavat
1800-luvun lopun kertaustyylejä: ikkunoiden yllä on mm. pienten konsolien kannattama lippa. Listoitus ei kuitenkaan ole erityisen koristeellista. Rakennuksen päädyissä ullakkokerroksen ikkunat ovat 5-ruutuiset ylimmän ruudun ollessa vinoneliö.
Sisäänkäyntien avokuistit ovat yksityiskohdiltaan klassistisia. Rakennuksen harjakatto on ruskeaksi maalattua saumapeltiä. Katolla on kaksi puolipyöreää kattolyhtyä. Perustus on lohkokiveä. Koulurakennus vaikuttaa ikäisekseen rakennukseksi
hyväkuntoiselta ja on edelleen käytössä. Paikoitellen ulkovuoraus on huonossa kunnossa.
Entisen koulurakennuksen kanssa samassa pihapiirissä on uudelta vaikuttava, punaiseksi maalattu puuliiteri ja 1900-luvun alun saunamökki. Punaiseksi maalattu
saunamökki on limilaudoitettu ja listat ovat valkoiset. Mökin lautaovi ja pienet ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä. Saunan saumapeltikatto on hyväkuntoinen ja rakennus on muutenkin hyvässä kunnossa.
Edustavalla kohteella on paikallista historiallista (1800-luvun lopulla perustettu
koulu), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, 1800-luvun lopun kertaustyylit) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden kylämiljöötä ja kylänraittia sekä Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kohteella on myös merkitystä paikallisen identiteetin kannalta, vaikka koulun toiminta onkin loppunut.
Kuvat:
entinen koulu 6159, 6165, 6167, 6171
puuliiteri 6172
sauna 6174
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Mummola, entinen Reijosen kauppa
422-432-121-1
Kohde on nykyiselle paikalle asuin- ja liikerakennukseksi vuonna 1924 siirretty hirsirakenteinen entinen savutupa. 1920-luvun lopulla liiketiloja varten rakennettiin
siipiosa, joka on myöhemmin purettu. Rakennukseen on tehty 1980-luvulla laaja
peruskorjaus. Kaupan toiminta on loppunut jo 1960-luvulla ja rakennus on nykyisin
vaikeasti hahmotettavissa entiseksi kaupparakennukseksi.
Puolitoistakerroksisen beigen värisen asuinrakennuksen seinien alaosa on vaakapaneloitu. Ikkunoiden alla samoin kuin seinien yläosassa on pystyvuoraus. Listoitus
on ruskea ja ikkunoiden karmit valkoiset. Rakennuksen ikkunat ovat ilmeisesti alkuperäisen mallin mukaiset T-ikkunat. Eteläpäädyssä on isommat, kuuteen ruutuun
jaetut ikkunat. Rakennuksen pohjoispäädyssä on suuri, koko rakennuksen levyinen
lasikuisti, jonka ikkunat ovat 9-ruutuiset. Kuistin yllä on kattolyhty. Katto on uusittu
mustaksi kattotiiltä jäljitteleväksi profiilipelliksi. Rakennus on hyväkuntoinen ja
asuttu. Sen väritys sointuu hyvin tien vastapuolella olevaan entiseen kouluun,
jonka kanssa rakennus muodostaa raittimaista miljöötä.
Punaiseksi maalattu varastorakennus tienvarressa on ilmeisesti myös 1920-luvulta.
Se on vaakaverhoiltu. Listat ovat valkoisia. Varaston ulko-ovet on maalattu keltaisiksi. Sen vesikatto on mustaa kattohuopaa, joka osin kupruilee. Pihapiiristä on
purettu 1960-luvulla mm. talli ja navetta.
Kohteella on paikallista historiallista (kaupankäynti kylissä 1920-luvulta alkaen),
paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, hirsirakennusten
siirrettävyys) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa
Vuonislahden kylämiljöötä ja kylänraittia sekä Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6178, 6253
varasto 6177
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Seurantalo Kukkumäki
422-432-11-124
Kohde on nuorisoseurantaloksi vuonna 1906 valmistunut rakennus. Sitä on laajennettu vuonna 1928 ja 1950-luvun remontissa rakennuksen huonejärjestystä on
muutettu samalla kun yläkertaan on rakennettu asuinhuoneita. Nuorisoseuran
omistuksesta seurantalo on siirtynyt Vuonislahden Urheilijoiden omistukseen
vuonna 1992. Rakennusta käytetään kokoontumistilana edelleen ja alarinteessä
olevalla työväenyhdistyksen tanssilavalla järjestetään edelleen tansseja. Yläkerrassa on edelleen asuinhuoneisto.
Puolitoistakerroksinen keltaiseksi maalattu seurantalo on pystypeiterimaverhoiltu.
Listoitus on valkoista. Ikkunat ovat 9-ruutuisia ja alkuperäisiltä vaikuttava paripeiliovi on väriltään ruskea. Ikkunoiden vuorilaudat ovat melko yksinkertaiset, koristeellisuutta niihin tuo lähinnä ikkunan yläpuolella olevaa lippalautaa kannattelevat
pienet konsolit. Rakennuksessa on uusi, vielä maalaamaton saumapeltikatto. Harjakatolla on kaksi pientä kattolyhtyä. Rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta ja sitä
käytetään edelleen.
Seurantalon pihapiirissä on työväenyhdistyksen kanssa rakennettu putka. Se on
hirsirakenteinen, pitkänurkkainen vuoraamaton punamullattu hirsirakennus, joka
malliltaan tuo mieleen päätyovellisen aitan. Päädyssä oleva matala ovi on maalattu
keltaiseksi. Putkan pärekatto vaikuttaa vielä melko hyvä kuntoiselta. Pihapiirissä
on myös 1960-luvulta varastorakennus, jossa on seurantalon ja tanssilavan yhteiset käymälät, halkoliiteri ja muuta varastotilaa. Pystypeiterimavuorattu rakennus
on väriltään keltainen, listoitus on valkoista ja ovet ruskeat. Rakennuksella on hyväkuntoinen profiilipeltikatto. Seurantalon päädyssä on ilmeisesti 2000-luvulta
oleva esiintymislava. Rakennukset ovat hyvä kuntoisia.
Seurantalon edustalla mäen korkeimmalla kohdalla on 1930-luvulta peräisin oleva
kiviharkoista tehty muistomerkki pielisläisille talonpoille, jotka pysäyttivät Jauhiaisten salmella venäläisten etenemisen Suomen sodassa vuonna 1808.
Kokonaisuudessaan edustavalla ja rakennuskannaltaan kerroksellisella kohteella on
vähintään paikallista historiallista (seuratoiminta; nuorisoseura), vähintään paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde on tärkeä osa Vuonislahden kylämiljöötä ja kylänraittia sekä Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kohde sijaitsee
Kukkumäen päällä ja yhdessä alarinteen tanssilavan kanssa sillä on merkitystä kylän identiteetille, vaikka rakennukset eivät näykään Vuonislahdentielle.
Kuvat:
seurantalo 6192
putka 6197
varasto 6194
esiintymislava 6191
muistomerkki 6200
tanssilava 6201
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Eskola, entinen Turusen kyläkauppa, Vuonislahdentie 180
422-432-11-33
Eskolan asuinrakennus on 1920-luvulta. Talossa on toiminut kauppa 1920-luvulla,
joka muuttui kahvilaksi. Myös Vuonislahden puhelinkeskus on sijainnut Eskolassa.
Kahvilan toiminta loppui sota-aikana. Sodan jälkeen Eskolaan tehtiin lisähuone kotineulomoksi. Eskola sai uudet omistajat vuonna 1950, jotka rakensivat pihapiiriin
uuden kaupparakennuksen. Eskolaan on tehty peruskorjaus vuonna 1965. Vuonislahden kyläkauppa on toiminut paikalla 2000-luvulle asti.
1920-luvun asuinrakennus on puolitoistakerroksinen harjakattoinen rakennus. Hirsirakenteinen rakennus on pystypeiterimavuorattu ja valkoiseksi maalattu. Vuorauksen alaosa vaikuttaa uusitulta. Listoitus on beige. Rakennuksen tuuletusikkunalliset ikkunat eivät ole alkuperäisiä. Vesikate on profiilipeltiä. Perustukset ovat
kiveä ja betonia. Rakennus vaikuttaa melko hyväkuntoiselta. Rakennus sijaitsee
aivan Vuonislahdentien vieressä harja tien suuntaisesti ja muodostaa osaltaan kylän keskustan raittimaista ilmettä.
Rankorakenteinen kaupparakennus on vuodelta 1950. Myös se on puolitoistakerroksinen harjakattoinen rakennus, joskin katon harja on kohtisuora tiehen nähden.
Kaupparakennus on pystypeiterimavuorattu ja valkoiseksi maalattu. Listoitus on
beige. Tien puoleisessa päädyssä on isot alkuperäiseltä vaikuttavat näyteikkunat ja
niiden välissä alkuperäinen ikkunallinen ulko-ovi. Ovelle johtaa betoninen portaikko. Myös rakennuksen perustukset ovat betonia. Rakennuksen takaosassa on
varastosiipi. Kaupparakennus muodostaa osaltaan kylän keskustan raittimaista ilmettä.
Lisäksi pihapiirissä on autotalli 1950-luvulta. Autotalli on lautarakenteinen, pystylaudoitettu ja harjakattoinen.
Kokonaisuudessaan melko edustavalla kohteella on paikallista historiallista (kaupankäynti kylissä 1920-luvulta alkaen), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, jälleenrakennuskauden rakentaminen) ja maakunnallista
maisemallista merkitystä. Kohteen asuinrakennus ja kaupparakennus ovat tärkeä
osa Vuonislahden kylämiljöötä ja kylänraittia sekä Vuonislahden maakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6208
entinen kaupparakennus 6207
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Osuuskulma
422-432-11-74
Rakennus on ilmeisesti siirretty nykyiselle paikalleen Kirkkolan pihapiiristä 1900luvun alkupuoliskolla. Elias Lönnrot on yöpynyt Kirkkolassa ilmeisesti juuri tässä
rakennuksessa vuonna 1837.
E-liikkeen kauppana toiminut rakennus on myyty yksityiselle ja muutettu asuinkäyttöön 1975. Rakennuksen matala siipiosa on rakennettu 1964 ja se on alun perinkin tehty asuinkäyttöön. 1980-luvun alussa entisen kaupan ikkunat on vaihdettu
pienemmiksi ja kaupan ulko-ovi tukittu. Julkisivusta on edelleen hahmotettavissa
kaupan aikainen ikkunajako ja oven sijainti. Nykyisin rakennus on asuinkäytössä.
Puolitoistakerroksinen beigen värinen talo on vaakavuorattu. Listoitus ja ikkunoiden
karmit ovat tumman ruskeat. Ikkunat ovat 1980-luvulta. Hyvä kuntoisen rakennuksen katto on tummaa kattotiiltä jäljittelevää profiilipeltiä.
Pihapiirissä on hirsirakenteinen, pitkänurkkainen vuoraamaton punamullan sävyinen varastorakennus ja kaupan entinen varastorakennus, jossa sijaitsee mm.
sauna. Se on maalattu punaiseksi ja vuorattu lomalaudoituksella listoituksen ollessa
valkoista. Myös talousrakennukset ovat hyvä kuntoiset.
Ulkonäöltään ja käyttötarkoitukseltaan muuntuneen entisen kaupparakennuksen
historiallinen (osuuskauppa, Kirkkolan pihapiiristä siirretty rakennus, jossa Elias
Lönnrot on yöpynyt) kertovuus jää varsin vähäiseksi muuntuneen ulkonäön takia.
Myös rakennushistoriallinen merkitys (perinteinen hirsirakentaminen, hirsirakennusten siirreltävyys) jää vähäiseksi, koska muuntuneen ulkonäön takia rakennusajankohtaa ja rakennuksen alkuperää ei pysty hahmottamaan. Muuntuneesta ulkonäöstään huolimatta kohde on edelleen tärkeä osa Vuonislahden kylämiljöötä ja
kylänraittia sijaitessaan lähellä tietä. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä.
Kuvat:
asuinrakennus 6216
sauna –
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Raivionmäki
422-432-30-48
Raivionmäessä on vuonna 1924 rakennettu pieni asuinmökki, joka on ollut pitkään
autiona ja huonokuntoinen. Rakennuksen lautavuoraus ja kuisti ovat vuodelta
1955. Pihapiiri on kasvamassa umpeen samoin kuin talolle johtava polku.
Hirsirakenteinen asuinrakennus on vaakalaudoitettu ja keltaiseksi maalattu. Listoitus on samaa sävyä vuorauksen kanssa. Länsiseunustalla oleva umpikuisti on pystyvuorattu. Rakennuksessa on alkuperäisiltä vaikuttavat T-ikkunat. Osa kuistin ikkunoista on laudoitettu umpeen. Myös puuovi vaikuttaa alkuperäiseltä. Sen vuorilaudat on maalattu ruskeaksi. Rakennuksen katto on maalaamatonta aaltopeltiä.
Pelti on vielä melko hyväkuntoinen, mutta rakennuksen ulkovuoraus on paikoin lahoa. Alkujaan talo on tehty ns. multiaiselle.
Talolle johtavan polun varrella on hirsirakenteinen pitkänurkkainen pariaitta. Se on
vuoraamaton ja maalaamaton. Perustuksena ovat nurkkakivet. Aitassa on matalat
puuovet. Vesikatteena on aaltopeltiä. Aitta on hyväkuntoinen ja säilyttänyt hyvin
alkuperäisen asunsa. Talon navetta on ollut aitan paikalla ja aitta on saatettu siirtää
paikalle navetan purkamisen jälkeen.
Kohteen asuinrakennuksen huono kunto vähentää kohteen paikallista historiallista
(1900-luvun alun pientilat) ja paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) kertovuutta vaikka aittarakennus onkin edustava rakennustyyppinsä
edustaja. Kohteen maisemallinen merkitys jää vähäiseksi umpeenkasvun ja huonon
kunnon takia.
Kuvat:
asuinrakennus 6572
aitta 6566, 6571
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Hiekkala (Kuivala)
422-432-4-141
Hiekkala on ollut asuttu jo 1600-luvulla. Päärakennus on 1800-luvun alkupuolelta
ja sitä on muutettu ja korjattu moneen otteeseen. Talosta on purettu tupa vuonna
1949. Samalla taloon on tehty kellari ja rakennusta on korotettu. Tämän jälkeenkin
taloon on tehty useita peruskorjauksia. Alun perin umpinaisen pihapiirin on tulipalo
tuhonnut 1950-luvulla. Suurin osa talousrakennuksista on tulipalon jälkeiseltä
ajalta, mutta pihapiirissä on säilynyt myös joitain vanhoja rakennuksia. Pihapiirin
kaikki rakennukset ovat hyväkuntoisia ja tilalla on hevosia.
Puolitoistakerroksinen hirsirakennuksen alakerta on vuoraamaton ja pitkänurkkainen.Keltaiseksi maalattu yläkerta on pystyvuorattu. Rakennuksessa ei ole nurkkalistoja, ikkunoiden pielet ovat valkoiset. Alakerran ikkunat ovat 6-ruutuisia pystyikkunoita, koristeellisuutta niihin tuo lähinnä ikkunan yläpuolella olevaa lippalautaa
kannattelevat pienet konsolit. Pohjoispäädyssä on lisäksi 9-ruutuinen ikkuna. Yläkerroksen päädyissä on kolmijakoiset ikkunat. Umpikuistin ovi on siniseksi maalattu. Rakennuksen kivijalka on muurattu luonnonkivistä. Hyväkuntoinen katto on
punaista kattotiiltä.
Päärakennusta vastapäätä pihapiirissä sijaitsee vuodelta 1959 oleva nykyisin hevostallina oleva navetta heinävarastoineen. Rinteeseen sijoittuvan navetan alakerta
on muurattu luonnonkivistä ja vaaleaksi kalkittu, yläkerta on lautarakenteinen, pystyvuorattu ja punaiseksi maalattu. Listoitus on valkoista. Profiilipeltikatto on ruskea. Navetan pohjoispäädyssä on uudempi matala siipiosa samoin kuin alarinteen
puoleisella julkisivulla.
Pihapiirin eteläreunalla on luultavasti 1990-luvun alussa paikalle siirretty entinen
aitta. Vuoraamattomassa hirsirakennuksessa on pitkät nurkat ja se on punamullattu. Alun perin aitta on ollut kolme huonetta käsittävä riviaitta, mutta reunimmaiset ovet on muutettu ikkunoiksi. Keskimmäisen oven eteen on rakennettu avokuisti.
Puitteiltaan valkoiset ikkunat ovat uusia, samoin kuin tummanharmaa ovi. Rakennuksen perustuksena on nurkkapilarit ja vesikatteena on hyväkuntoinen tumma
kattohuopa.
Aitan takana sijaitsee entinen paja, jota käytetään nykyisin konevajana. Se on vuodelta 1955. Pajan osa on harjakattoinen, konevajalla on pulpettikatto. Vesikatteena
on aaltopelti. Lautarakenteinen pystylaudoitettu rakennus on punaiseksi maalattu.
Entisen pajan takana on lisäksi kuivaamo 1940-luvun lopulta. Myös se on punaiseksi maalattu ja pystyvuorattu harjakattoinen rakennus.
Aitan takana sijaitsee myös entinen riihilato, joka nykyisin on pienkonevajana. Rakennus on aiemmassa inventoinnissa määritelty rakennetun 1600-luvulla. Pyöröhirsisessä vuoraamattomassa ja maalaamattomassa rakennuksessa on pitkät nurkat. Sokkeli on uusittu betoniseksi. Vesikatteena on aaltopelti.
Lisäksi pihapiirissä on asuinrakennuksen ja entisen aitan välissä uudempia piharakennuksia, kuten sauna 1950-luvulta ja grillikota. Ne ovat punaiseksi maalattuja.
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Kokonaisuutena edustavalla ja rakennuskannaltaan kerroksisella kohteella on vähintään paikallista historiallista (asutushistoria, kantatila 1600-luvulta), vähintään
paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, kerroksellinen rakennuskanta aina 1600-luvulta alkaen) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde sijaitsee Vuonislahdentien varressa maisemallisesti kauniilla ja näkyvällä paikalla omien peltojensa yläpuolella ollen osa Vuonislahden maakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
asuinrakennus 6537, 6541
navetta 6538, 6548, 6551, 6562
aitta 6540
sauna ja grillikota 6539
paja/konevaja 6560
ent. riihilato 6559
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Mikkola
422-432-11-119
Mikkolan asuinrakennus on 1700-luvulta. Alun perin talossa on ollut kaksi tupaa ja
se on ollut hevosella läpiajettava. Taloa asuttivat veljekset, joiden riitaannuttua
toinen veljistä muutti pois ja vei osan talosta mennessään. Rakennuksen huonejakoon on tehty muutoksia 1900-luvulla. Lautavuoraus on tehty 1950-luvulla. Pärekatto on muutettu peltikatoksi 1970-luvulla ja ikkunat ja ovet on uusittu vanhan
mallin mukaan 2000-luvun vaihteessa. Nykyisin Mikkola on loma-asuntona. Pihapiriin rakennukset ovat hyväkuntoisia.
Hirsirakenteinen yksikerroksinen asuinrakennus on pystypeiterimavuorattu ja punaiseksi maalattu. Listoitus on valkoista. Ikkunat ovat 6-ruutuisia pystyikkunoita ja
koristeellisuutta niihin tuo lähinnä ikkunan yläpuolella olevaa lippalautaa kannattelevat pienet konsolit. Eteläseinustalla olevan umpikuistin pariovi on harmaaksi maalattu. Rakennuksen perustukset ovat harmaaksi maalattua betonia, itäpäädyssä on
jäljellä vielä vanhaa luonnonkivistä muurattua perustusta. Hyväkuntoinen vesikate
on aaltopeltiä.
Pellon laidalla pihapiriin reunalla on pieni varastoaitta 1800-luvulta. Pitkänurkkainen rakennus on vuoraamaton ja maalaamaton. Ovi on alkuperäinen. Perustuksena
on nurkkakivet. Vesikatteena on profiilipelti.
Pihatien varressa on halkoliiteri 1900-luvun alkupuolelta. Pystylaudoitettu rakennus
on punaiseksi maalattu. Sitä vastapäätä on sauna 1970-luvulta, joka myös on pystylaudoitettu ja punaiseksi maalattu.
Asuinrakennuksen ja vanhan aitan väliin on rakennettu 2000-luvulla kevythirsirakenteinen, puolitoista kerroksinen saunatupa. Se on punaiseksi maalattu listoituksen ollessa valkoista.
Mikkolan edustavalla asuinrakennuksella on vähintään paikallista historiallista (asutushistoria, kantatila viimeistään 1700-luvulta), vähintään paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, kerroksellinen rakennuskanta 1700-luvulta alkaen) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde sijaitsee Vuonislahdentien varressa maisemallisesti kauniilla ja näkyvällä paikalla omien peltojensa
yläpuolella ollen osa Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kokonaisuuden edustavuutta heikentää pihapiiriin 2000-luvulla rakennettu melko
massiivinen saunatupa.
Kuvat:
asuinrakennus 6471, 6473
varastoaitta 6474
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Kirkkola (Heikkilä)
422-432-10-54
Kirkkola eli Heikkilä on Vuonislahden ensimmäisiä tiloja ja se mainitaan kirjallisissa
lähteissä jo 1600-luvulla. Kirkkolan asuinrakennuksen pohjoispääty on 1700-luvulta ja eteläpääty on rakennettu ennen vuotta 1856. Elias Lönnrot on yöpynyt
vuonna 1837 Kirkkolan pihapiirissä olleessa rakennuksessa, joka on siirretty ilmeisesti 1900-luvun alkupuoliskolla Osuuskulman myymälärakennukseksi Vuonislahden keskustaan. Vuonislahden majatalo on ollut Kirkkolassa 1800-luvun puolivälissä. Vuonislahden koulu on toiminut Kirkkolassa vuosina 1888-1890. Päärakennuksessa on ollut 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tulipalo, jonka jälkeen rakennusta on korotettu noin metrillä. Asuinrakennusta on korjattu 1970-luvulla ja 1990luvulla. Kirkkola on edelleen asuttu maatila. Pihapiriin rakennukset ovat hyväkuntoisia. Junarata kulkee Kirkkolan sikalan takaa ja osa tilan talousrakennuksista on
radan toisella puolen.
Hirsirakenteinen puolitoistakerroksinen asuinrakennus on vaakavuorattu ja keltaiseksi maalattu. Rakennuksessa on harjakatto. Länsijulkisivun keskellä on kattolyhty. Listoitus on valkoista. Ikkunat ovat T-ikkunoita ja niiden puitteet on ruskeaksi
maalattu. Koristeellisuutta ikkunoiden vuorilautoihin tuo lähinnä ikkunan yläpuolella olevaa lippalautaa kannattelevat pienet konsolit sekä puolipyöreä koristeaihe
ikkunoiden alla. Itäseinustalla on umpikuisti. Rakennuksen perustukset ovat harmaaksi maalatut. Vesikate on kattotiiltä jäljittelevää tummaa profiilipeltiä.
Päärakennuksen kanssa umpinaista pihapiiriä muodostaa sikala ja aitta. Hirsirakenteinen aitta on 1800-luvulta, mutta siihen on tehty ulkonäköä muuttavia korjauksia
ja laajennuksia. Se on punaiseksi maalattu ja päätykolmioita lukuun ottamatta vuoraamaton. Päätykolmioissa on pystypeiterimavuoraus. Listoitus, samoin kuin nurkkien kotelointi, on valkoista. Länsipäädyn kaksi ulko-ovea ovat keltaiseksi maalattuja. Aitan länsipäädyssä ullakkokerroksessa on kaksi 6-ruutuista ikkunaa. Ikkunoiden vuorilautojen päät ovat terävät. Eteläpäädyssä on koko rakennuksen levyinen kuisti, jota kiertää 6-ruutuiset ikkunat. Koristeellinen pariovi on ikkunallinen.
Vesikate on vihreäksi maalattua aaltopeltiä.
1900-luvun alkupuoliskon sikalassa on edelleen eläimiä. Sikalaa on laajennettu ja
korjattu. Sikalan vanhin eteläosa on tiilirakenteinen samoin kuin puolipyöreä rehusäiliö, uudempi pohjoispääty on lekaharkoista. Eteläpääty on vaaleaksi rapattu,
pohjoispääty rappaamaton. Sikalan ylinen on rankorakenteinen, pystyvuorattu ja
punaiseksi maalattu. Eteläpäädyn ruutuikkunoiden samoin kuin pohjoispäädyn pienehköjen vaakaikkunoiden pielet keltaiseksi maalattuja. Myös ovet ovat keltaiseksi
maalatut. Ylisten ikkuna pohjoispäädyssä on 8-ruutuinen vaakaikkuna, jonka vuorilautojen päät ovat terävät. Vesikatto on vihreäksi maalattua profiilipeltiä.
Pihapiirin pohjoispuolelta kulkevan Kirkkolantien pohjoispuolella on kalustovaja
vuodelta 1987. Se on lomalaudoitettu ja punaiseksi maalattu listoituksen ollessa
valkoista. Vaakaikkunoiden vuorilautojen päät ovat terävät. Katto on vihreää profiilipeltiä. Radan itäpuolella on tilan puimala. Puimalan vanhin hirsirakenteinen osa
on 1920-luvulta. Se on vuoraamaton. Muuten puimala on pystypeiterimavuorattu.
Puimala on punaiseksi maalattu ja listoitus on valkoista. Ikkunat ovat pieniruutuisia
ja niiden vuorilautojen päät ovat terävät. Ovet ovat keltaiseksi maalatut. Rakennuksella on vihreä profiilipeltikatto.
Kirkkolaan johtavalle tielle on istutettu kuusikuja vuonna 1911. Samalta ajalta on
luultavasti myös pihapiiriä reunustavat isot kuuset.
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Kokonaisuutena edustavalla ja rakennuskannaltaan kerroksisella kohteella on vähintään historiallista (asutushistoria, kantatila 1600-luvulta, Lönnrotin vierailu), vähintään paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, kerroksellinen rakennuskanta 1700-luvulta alkaen) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla radan varressa ja näkyy hyvin myös pellon
yli Vuonislahdentielle ollen osa Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisemaaluetta.
kuvat:
asuinrakennus 6515, 6531
aitta 6514, 6519
sikala 6517, 6523
kalustovaja 6516
puimala 6521, 6526
kuusikuja 6513
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Tienvieri (Kuunola)
422-432-11-58
Tienvieri on pieni 1910-luvulla rakennettu yksikerroksinen asuinrakennus. Rakennusta on laajennettu huoneella 1940-luvulla, jolloin rakennus on saanut nykyisen
L:n mallisen pohjaratkaisun. Huonokuntoisen ja aution rakennuksen huopakatto on
paikattu piipun ympäriltä pressuilla. Rakennus on vaaleaksi maalattu ja vaakavuorattu. Ikkunat vaikuttavat 1900-luvun lopun ikkunoilta.
Pihapiirissä on myös huonokuntoinen, vihreäksi maalattu pystypeiterimavuorattu
talousrakennus, jonka huopakatto on notkolla. Pihapiirissä on myös hyväkuntoiselta vaikuttava sauna/varastorakennus. Se on punaiseksi maalattu ja pystypeiterimavuorattu. Vesikatteena on kattohuopa.
Kohteen asuinrakennuksen huono kunto vähentää kohteen paikallista historiallista
(1900-luvun alun pientilat) ja paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) kertovuutta. Kohteella on kuitenkin paikallista maisemallista merkitystä. Kohde näkyy Vuonislahdentielle ja se on osa Raapiontien varren kyläkuvallisesti eheää mökkiasutusta.
Kuvat:
asuinrakennus 6403, 6407
talousrakennus 6404
sauna/varasto 6408
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Pekanaho
422-432-11-83
Pekanahon pieni asuinmökki on vuodelta 1925. Rakennus on nykyisin vapaa-ajan
asuntona.
Hirsirakenteinen, yksikerroksinen punamullan värinen rakennus on pääosin vuoraamaton. Listoitus on valkoista. Päätykolmiot on pystypeiterimavuoratut. Umpikuisti
on pystyvuorattu. Rakennuksen päädyissä on 6-ruutuiset pystyikkunat. Kuistin viereinen ikkuna vaikuttaa 1900-luvun loppupuoliskolla uusitulta. Hyväkuntoisen rakennuksen vesikatto on aaltopeltiä, kuistin katto on mustaa kattohuopaa. Perustus
on luonnonkivistä muurattu.
Pihapiirissä on hirsirakenteinen punamullan värinen talousrakennus, jonka toinen
pääty on vuoraamaton, toinen pääty pystypeiterimavuorattu. Listoitus on valkoista.
Ovet ovat keltaiset. Hyväkuntoinen katto on profiilipeltiä. Rakennuksen perustukset
ovat luonnonkiveä.
Kokonaisuutena edustavalla kohteella on paikallista historiallista (1900-luvun alun
pientilat), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja paikallista maisemallista merkitystä. Kohde on osa Raapiontien varren kyläkuvallisesti
eheää mökkiasutusta.
Kuvat:
asuinrakennus 6409, 6413
talousrakennus 6410
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Kulmala
422-432-1146
Kulmalan pieni asuinmökki luultavasti vuodelta 1916 on tehty entisestä vilja-aitasta. Ulkovuoraus on 1950-60-lukujen vaihteesta. Pihapiirissä on useita talousrakennuksia. Rakennusta on peruskorjattu 1980-luvulla. Kohde on nykyisin vapaaajan asuntona.
Hirsirakenteinen, yksikerroksinen punaiseksi maalattu rakennus on pystypeiterimavuorattu. Listoitus on valkoista. Rakennuksessa on pienehköt T-ikkunat, jotka on
uusittu. Ikkunoiden vuorilaudat ovat pitsimäisiksi koristesahattu. Myöskään ulkoovi ei ole alkuperäinen. Hyväkuntoisen rakennuksen vesikatto on punaiseksi maalatua profiilipeltiä. Perustukset ovat luonnonkiveä.
Sauna, jonka yhteydessä on puuliiteri vuodelta 1956. Rakennus on osin hirsi-, osin
rankorakenteinen. Se on punaiseksi maalattu listoituksen ollessa valkoista. Hirsirakenteinen pääty on vuoraamaton, rankorakenteinen pääty on pystyvuorattu. Harjakatolla on ruskea profiilipelti vesikatteena. Saunaan on käytetty Kuivalan savusaunan hirsiä.
Pihapiirissä on myös pulpettikattoinen autotalliksi muutettu työkalukoppi ilmeisesti
1960-luvulta. Myös se on pystypeiterimavuorattu ja punaiseksi maalattu listoituksen ollessa valkoista.
Pihapiirissä on lisäksi kaksi pyöröhirsistä rakennusta ilmeisesti 1990-luvulta. Pienempi niistä on aittamainen rakennus ja suurempi saunamökki.
Kokonaisuutena edustavalla kohteella on paikallista historiallista (1900-luvun alun
pientilat), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja paikallista maisemallista merkitystä. Kohde on osa Raapiontien varren kyläkuvallisesti
eheää mökkiasutusta.
Kohteella on paikallista historiallista (1900-luvun alun pientilat) ja paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja paikallista maisemallista
merkitystä. Kohde on osa Raapiontien varren kyläkuvallisesti eheää mökkiasutusta.
Kuvat:
asuinrakennus 6418, 6419, 6435
sauna ja autotalli 6423
saunamökki 6420
pyöröhirsiaitta 6417
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Kivelä
422-432-11-55
Kivelän pieni asuinmökki on vuosilta 1926-1927. Rakennus on nykyisin vapaa-ajan
asuntona.
Hirsirakenteinen rakennus on pystypeiterimavuorattu ja punaiseksi maalattu. Listoitus on valkoista. Rakennuksen päädyssä on valkoiseksi maalattu peiliovi, jonka
yllä on neliruutinen ruutuikkuna. Rakennuksen eteläjulkisivulla on kolmijakoinen
ikkuna. Vesikatto on peltiä. Perustukset ovat luonnonkiveä.
Pihapiirissä on lautarakenteisia varastorakennuksia 1900-luvun jälkipuoliskolta. Ne
ovat maalaamattomia ja pulpettikattoisia. Lisäksi pihapiirissä on tynnyrisauna
1970-luvulta ja maakellari.
Kivelän edustavalla asuinrakennuksella on paikallista historiallista (1900-luvun alun
pientilat), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja paikallista maisemallista merkitystä. Kohde on osa Raapiontien varren kyläkuvallisesti
eheää mökkiasutusta.
Kuvat:
asuinrakennus 6430, 6432
tynnyrisauna 6431
maakellari 6428
varastorakennukset 6427
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Pajala
422-432-11-52
Pajalan pieni asuinmökki on luultavasti 1930-luvulla siirretty paikalle Romonsaaresta. Alun perin se on ollut kalamaja. Asuinrakennusta on laajennettu vuonna 1956
ja alkuperäinen osa on purettu vuonna 1984. Sen tilalle on rakennettu sauna. Asutun pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa.
Lautarakenteisen asuintalon sokkeli on betonia. Vaalean siniseksi maalattu rakennus on pystylomalaudoitettu. Itäjulkisivulla on umpikuisti. 1980-luvun ikkunoissa
on leveät tuuletusikkunat. Kuistilla on alkuperäiset 1950-luvun ikkunat. Vesikate
on punaiseksi maalattua profiilipeltiä.
Pihapiirissä on entinen lautarakenteinen navetta myöskin luultavasti 1930-luvulta.
Pystylomalaudoitetut seinät ovat maalaamattomat. Valkoiseksi maalatut ovet ovat
laakaovia. Vesikatteena on punaiseksi maalattu profiilipelti. Lisäksi pihapiirissä on
savusauna luultavasti 1930-luvulta, maakellari 1960-70-luvuilta ja pari 1980-luvun
talousrakennusta.
Kohteen paikallinen historiallinen (1900-luvun alun pientilat) ja paikallinen rakennushistoriallinen kertovuus jäävät vähäiseksi koska rakennuksen vanhin osa on purettu. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä. Kohde on osa Raapiontien
varren kyläkuvallisesti eheää mökkiasutusta.
Kuvat:
asuinrakennus 6442, 6449
navetta 6448
maakellari 6447
talousrakennukset 6450, 6451
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Kinnula
422-432-11-50
Kinnulan 1930-luvun asuinrakennus on purettu vuonna 2009 ja sen paikalle on rakennettu uusi asuinrakennus.
Kohteella ei ole historiallista, rakennushistoriallista tai maisemallista merkitystä.
Kuvat:
asuinrakennus 6445
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Ryynäsen rakentama vapaa-ajan asunto
422-432-4-43
Kuvanveistäjä Eeva Ryynäsen ateljee, kotitalo sekä samassa pihapiirissä sijaitseva
Paaterin kirkko sijaitsevat Vuonislahdessa Jauhiaisen itärannalla kaava-alueen ulkopuolella. Eevä Ryynänen (1915-2001) käytti teoksissaan materiaalina erityisesti
puuta. Ryynäsen Vuonislahden pappilaan veistämät saarnastuoli ja krusifiksi on
siirretty vuonna 1993 valmistuneeseen Paaterin kirkkoon.
Kaava-alueella Raapionniemessä sijaitsee Ryynäsen sisarelleen suunnittelema ja
rakentama kesäasunto. Kesäasunto on matala, laatikkomainen hirsirakennus, jossa
on pulpettikatto. Katon räystäät pyöristyvät kohti seiniä. Vesikatteena on kattohuopa. Rakennus on väriltään tumman siniharmaa. Järvenpuoleisella julkisivulla on
lähes koko julkisivun levyideltä korkeita ikkunoita. Tien puolella ikkunat eivät ole
yhtä korkeita. Ikkunoita kehystää Ryynäsen veistämät leveät vuorilaudat. Myös
ulko-ovi on Ryynäsen veistämä. Pihapiirissä on Ryynäsen puisia veistoksia.
Kohteella on paikallista historiallista (Eeva Ryynäsen henkilöhistoria), paikallista rakennushistoriallista (Eeva Ryynäsen puuarkkitehtuuri) ja paikallista maisemallista
merkitystä. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla Raapionniemessä harjun laella.
Kuvat:
Kesämökki 6469
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Lepola
422-432-9-22
Ilmeisesti 1930-luvulta olevaa rakennusta on nykyisen omistajan mukaan laajennettu 1950-luvulla. Rakennusta on peruskorjattu 1990-luvulla ja tällöin rakennuksen vesikatto on uusittu kattotiiltä muistuttavaksi profiilipelliksi. Myös rakennuksen
julkisivujen verhous on uusittu ja rakennus vaikuttaa lisälämmöneristetyltä. Rakennuksessa asutaan edelleen ja se on hyvä kuntoinen.
Puolitoistakerroksisen pienehkön rakennuksen seinien alaosat on lomalaudoitettu
ja yläosat vaakavuorattu. Väriltään rakennus on punainen. Uusittujen pari-ikkunoiden puitteet ja vuorilaudat ovat valkoiset samoin kuin muu listoitus.
Pihapiirissä on useampia lautavuorattuja, punaiseksi maalattuja talousrakennuksia,
joilla kaikilla on hyväkuntoinen peltikatto. Lisäksi pihapiirissä on hirsirakenteinen,
vuoraamaton punamullan värinen saunarakennus, jonka listoitus on valkoinen.
Saunan vesikatteena on maalaamaton profiilipelti.
Ulkonäöltään varsin tavanomaisen asuinrakennuksen historiallinen (1900-luvun
alun pientilat) kertovuus jää varsin vähäiseksi. Kohteen asuinrakennuksen rakennushistoriallinen merkitys jää vähäiseksi, koska muuntuneen ulkonäön takia rakennusajankohta on vaikea hahmottaa. Kohteen maisemallinen merkitys jää vähäiseksi lähiympäristön umpeenkasvun takia.
Kuvat:
asuinrakennus 6225, 6229
talousrakennukset 6227
sauna 6233
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Lokkiniemi
422-432-9-25
Lokkiniemessä on asuinrakennus 1900-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä.
Päärakennusta on laajennettu 1990-luvulla ja ikkunat on tällöin uusittu ja niitä on
lisätty. Rakennusta käytetään nykyisin loma-asuntona.
Puolitoistakerroksinen hirsirakenteinen entinen asuinrakennus on pystylaudoitettu
ja vihreäksi maalattu listoituksen ollessa valkoista.
Pihapiirissä on uudehko kevythirsirakenteinen, vihreäksi maalattu saunamökki sekä
lautarakenteisia talousrakennuksia. Puustoisen pihapiirin näkymät ovat hyvin rajoitettuja.
Ulkonäöltään varsin tavanomaisen ja käyttötarkoitukseltaan muuntuneen asuinrakennuksen historiallinen (1900-luvun alun pientilat) kertovuus jää varsin vähäiseksi. Kohteen rakennushistoriallinen merkitys jää vähäiseksi, koska muuntuneen ulkonäön takia rakennusajankohta on vaikea hahmottaa. Kohteen maisemallinen merkitys jää vähäiseksi lähiympäristön umpeenkasvun takia. Kokonaisuuden
edustavuutta heikentää pihapiiriin uudehko melko massiivinen saunamökki.
Kuvat:
päärakennus saunamökki 6245

Vuonislahti_rakennettu_kulttuuriympäristö_20181024.docx

FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY

Inventointiraportti

64 (77)

24.10.2018

5.24

Herranniemi (Niemelä)
422-432-9-91
Niemelä on ollut asuttu jo 1600-luvulla. ja siellä on sijainnut savutupa jo 1700luvulla. Savutupa on muutettu uloslämpiäväksi ja sitä on laajennettu useaan otteeseen, kunnes rakennus paloi vuonna 2007. Suomen sodan aikana 1800-luvun
alussa Niemelä sai uuden nimen Herranniemi. Talossa on toiminut pitkään kestikievari, jonka toiminta loppui 1910 radan valmistuttua. Tällöin myös höyrylaivaliikenne Herranniemeen on loppunut. Kievaritoiminta on alkanut uudestaan vuonna
1958 ja Herranniemessä on edelleen majoitus- ja ravintolatoimintaa.
Palaneen päärakennuksen paikalle on siirretty Sokojärveltä Kuuselan tilan entinen
päärakennus, jota on laajennettu siirron yhteydessä aula- ja keittiötiloilla. Kuuselaan rakennus on siirretty Kesselistä vuonna 1896. Puolitoistakerroksinen pystypeiterimavuorattu päärakennus on väriltään keltainen. Listoitus on valkoista. Ikkunat
ovat uusia 6-ruutuisia pystyikkunoita, joiden yläpuolella on ullakkokerroksen matalat ikkunat. Ikkunoiden peitelistat ovat yksinkertaiset. Rakennuksen pitkän julkisivun keskellä on poikkipäädyt, joiden yläkerrassa on parvekkeet. Parvekkeiden ja
terassien kaide on ristikkoaiheinen. Rakennuksessa on osin maanpäällinen kellarikerros, joka avautuu alarinteeseen rannan puolelle. Terassia kellarikerroksen yläpuolella kannattaa koristeelliset puiset pylväät.
Päärakennusta vastapäätä pihapiirissä on suurehko hirsirakenteinen luhtiaitta. Aitta
on siirretty paikalle ja se on 100-200 vuotta vanha. Lyhytnurkkainen aitta on vuoraamaton ja punamullan värinen yksityiskohtien ollessa valkoiset. Luhtikäytävien
pylväisiin on veistetty solmumaiset koristeet pylväiden puoliväliin. Luhtikäytävän
kaide on harvaa, valkoiseksi maalattua rimaa. Yläkerrassa on 4 siniseksi maalattua
ovea majoituskäytössä olleisiin huoneisiin. Alakerrassa on 2 uudehkoa maalaamatonta puuovea huoneisiin. Aitan katto on punaista kattotiiltä. Räystäidenkannattimet ovat muotoon veistetyt ja niiden päihin on kaiverrettu geometrinen koristekuvio. Aitan eteläpäädyssä katolla on vellikello. Aitta on melko hyväkuntoinen. Kattotiilet ovat jonkin verran sammaloituneet.
Päärakennuksen pohjoispuolella on matkailukäyttöön ilmeisesti 1990-luvulla rakennettu paviljonki. Vaakaverhoiltu rakennus on beigen värinen listoituksen ollessa
valkoista. Harjakatto on punaiseksi maalattua profiilipeltiä. Pystyikkunat ovat neliruutuisia ylempien ruutujen ollessa matalammat. Rakennuksen eteläpäädyssä on
umpikuisti. Pitkällä julkisivulla on avokuisti, jonka pylväät on veistetty aitan pylväiden tapaan. Rakennus vaikuttaa hyvä kuntoiselta.
Pihapiirin pohjoisreunalla on verstaana toimiva entinen riihi. Se on maalattu beigeksi ikkunan pielien ollessa ruskeat. Vesikatteena on kattohuopa. Rakennus vaikuttaa melko huonokuntoiselta. Riihen vieressä on profiilipeltikattoinen hirsirakenteinen heinälato.
Lisäksi pihapiirissä on majoitusrakennus 1980-luvulta. Yksikerroksinen matala rakennus on limilaudoitettu ja punaiseksi maalattu. Lisäksi pihapiirissä on useita pienempiä matkailutoimintaa tukevia talousrakennuksia 1900-luvun loppupuolelta.
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Kokonaisuutena edelleen melko edustavalla kohteella on vähintään paikallista historiallista (asutushistoria, kantatila 1600-luvulta, yhä jatkuva kestikievaritoiminta)
merkitystä. Kohteen päärakennuksella ja luhtiaitalla on paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen, hirsirakennusten siirrettävyys) merkitystä.
Kohteella on myös maakunnallista maisemallista merkitystä kohteen ollessa osa
Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Kohde näkyy hyvin
Vuonislahden tielle peltoaukean yli ja tienvarren puinen kestikievarin tolppa on tärkeä osa tienvarren näkymiä. Kokonaisuuden edustavuutta heikentää se, ettei Herranniemen omaa vanhaa 1700- ja 1800-lukujen rakennuskantaa ole säästynyt.
Kuvat:
päärakennus 6264, 6277
luhtiaitta 6259
paviljonki 6265
verstas 6272
heinälato 6271
majoitusrakennus 6274
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5.25

Savilahti
422-432-9-43
Savilahden 1920-luvun asuinrakennus on purettu vuonna 2008 ja sen paikalle on
rakennettu yksikerroksinen, matala uusi asuinrakennus.
Kohteella ei ole historiallista, rakennushistoriallista tai maisemallista merkitystä.
Kuvat:
asuinrakennus 6306
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Sillankorva, Sillankorvankuja 4
422-432-9-49
Sillankorvan pieni päärakennus on vuodelta 1908. Rakennus on nykyisin vapaaajan asuntona.
Asuinrakennus on punaiseksi maalattu ja pystypeiterimavuorattu. Listoitus on valkoista. Uudehkojen isojen ruutuikkunoiden puitteet ovat tummaa puuta. Rannanpuoleisella pitkällä julkisivulla on umpinainen sisäänkäyntikuisti. Hyväkuntoiselta
vaikuttavalla rakennuksella on uusi peltikatto.
Pihapiirissä on ilmeisesti vanhoista hirsistä rakennettu aitta, joka on vuoraamaton.
Listoitus on valkoista. Vesikatto on kattotiiltä jäljittelevää profiilipeltiä. Lisäksi pihapiirissä on hirsirakenteinen heinälato ilmeisesti 1910-luvulta, sauna 1950-luvulta
ja 6-kulmainen grillikatos 2000-luvun vaihteesta.
Ulkonäöltään varsin tavanomaisen ja käyttötarkoitukseltaankin muuntuneen asuinrakennuksen historiallinen (1900-luvun alun pientilat) kertovuus jää varsin vähäiseksi. Kohteen rakennushistoriallinen merkitys jää vähäiseksi, koska muuntuneen ulkonäön takia rakennusajankohta on vaikea hahmottaa. Kohteella on paikallista maisemallista merkitystä. Kohde on näkyvällä paikalla radanvarressa Jauhiaisten sillan tuntumassa.
Kuvat:
päärakennus 6310, 6316
heinälato 6314
aitta 6309
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5.27

Sillankorva, Hupelinraitti 2
422-432-7-34
Sillankorvassa on osin hirsirakenteinen, osin rankorakenteinen pieni 1900-luvun
alun asuinmökki, joka nykyisin on vapaa-ajan käytössä.
Rannanpuoleinen hirsirakenteinen osa on pitkänurkkainen ja vuoraamaton, tien
puoleinen pääty on pystyvuorattu ja punaiseksi maalattu listojen ollessa valkoiset.
Rakennuksen harjakatto on maalaamatonta profiilipeltiä ja rakennus vaikuttaa hyväkuntoiselta.
Vanhan rakennuksen pohjoispuolella on 2000-luvulla rakennettu hirsirakenteinen,
puolitoistakerroksinen vapaa-ajan asunto.
Kohteessa sijaitsevan vanhan asuinrakennuksen historiallinen (1900-luvun alun
pientilat) merkitys on heikentynyt käyttötarkoituksen muutoksen takia. Rakennuksella on paikallista rakennushistoriallista merkitystä (perinteinen hirsi- ja puurakentaminen). Kohteen maisemallista merkitystä heikentää viereinen uusi vapaa-ajan
asunto, joka dominio näkymiä.
Kuvat:
entinen asuinrakennus 6325
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Rekiniemi, entinen pappila
422-432-7-24
Vuonislahteen Rekiniemeen valmistui pappila kirkkosaleineen vuonna 1950. Vuonislahden vuonna 1938 perustettu Nuorten kristillinen yhdistys ajoi kristillisen kansanopiston perustamista Vuonislahteen ja osti tarkoitusta varten tontin Rekiniemestä. Sodan jälkeen rakennuspaikka todettiin liian pieneksi opistolle ja kirkkovaltuusto päätti ostaa tontin pappilaa varten. Pappilan piirustukset hyväksyttiin
vuonna 1948 ja pappilan rakentaminen alkoi. Pappilan kirkkosaliin saatiin Eva Ryynäsen veistämä punahonkainen saarnastuoli ja krusifiksi. Toimintaa pappilassa oli
vuoteen 1993 asti, jonka jälkeen siellä on jonkin aikaa toiminut yksityinen palvelukoti vanhuksille. Nykyisin entinen pappila on tyhjillään ja rakennus alkaa olla käytön
ja huollon puutteen takia huonokuntoinen. Vuonna 1993 valmistui Paateriin uusi
kirkko, jonne Rekiniemen pappilassa sijainnut saarnastuoli on siirretty.
1950-luvun alussa hiekkakuopan eteläpuolelle perustettiin myös hautausmaa.
Vuonna 1950 valmistunut entinen pappila on puolitoista kerroksinen suurehko noppamainen rakennus, jonka länsipuolella on matalampi pitkä siipiosa. Rakennus on
valkoiseksi rapattu, betoninen sokkeli on ruskeaksi maalattu. Ikkunoiden puitteet
ovat valkoiset ja ikkunoissa on joko kummallakin puolen tai vain toisella puolen
tuuletusikkuna. Puiset, ikkunalliset ovet vaikuttavat kahvoineen alkuperäisiltä. Pääovelle johtavat portaat ja portaiden kaide on tehty liuskekivistä ajalle tyypilliseen
tapaan. Punatiilinen vesikatto on sammaloitunut ja huonokuntoinen.
Lisäksi pihapiirissä on kaksikerroksinen aittarakennus, joka luultavasti on pappilan
kanssa samalta ajalta. Se on pystyvuorattu ja punaiseksi maalattu listoituksen ollessa valkoista. Puisissa ovissa on vinoneliökuviointi ja vinoneliöikkunat. Perustukset ovat betonia ja vesikate punatiiltä.
Kohteella on paikallista historiallista (seurakuntahistoria), paikallista rakennushistoriallista (1950-luvun arkkitehtuurille tyypilliset piirteet) ja paikallista maisemallista merkitystä. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla Rekiniemessä
harjun laella ja näkyy hyvin Hupelinraitille. Lisäksi kohteella on kylän identiteetille
merkitystä entisenä kirkkosalina.
Kuvat:
päärakennus 6334, 6345
aitta 6346
hautausmaa 6357, 6358, 6364
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5.29

Temmes (Holoppala)
422-432-7-37
Temmeksen nykyinen asuinrakennus on 1910-luvulta. Temmeksessä on toiminut
kauppa 1920-30-luvuilla. Pihapiiristä on löytynyt kolikoita 1700-luvulta, joten
paikka on ilmeisesti vanha kauppapaikka. Temmes on edelleen asuttu.
Temmeksen asuinrakennuksessa on mansardikatto, joka on pellitetty. Rakennuksen seinät on lomalautavuoratut. Seinien alaosa on maalattu tumman vihreäksi,
yläosa on vaalean vihertävä. Rakennuksen ikkunat ovat 1900-luvun loppupuolen
tuuletusikkunallisia puukarmisia ikkunoita. Järven puolella rakennusta on avokuisti.
Pihapiirissä oleva 1880-luvun aitta on toiminut kaupan suola-aittana. Se on pitkänurkkainen vuoraamaton hirsirakennus, jonka päädyssä on rankorakenteinen,
vihreäksi maalattu laajennus. Hyväkuntoisen aitan katto on profiilipeltiä.
Rannassa on savusauna 1900-luvun alusta. Hirsirakenteinen sauna on pitkänurkkainen ja vuoraamaton. Sen päädyssä on rankorakenteinen osa, joka on vuorattu
lomalaudoituksella. Rakennus on maalaamaton. Hyväkuntoiselta vaikuttavan saunan katto on profiilipeltiä.
Kohteella on paikallista historiallista (kaupankäynti), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja paikallista maisemallista merkitystä. Kohde
sijaitsee Vuonislahden hautausmaan vieressä ja suola-aitta sekä savusauna näkyvät hyvin hautausmaalle. Kokonaisuuden edustavuutta heikentää päärakennuksen
muuttunut käyttötarkoitus ja ulkonäkö, minkä takia rakennusajankohta on vaikea
hahmottaa. Suola-aitta ja savusauna ovat edustavia ja hyvin säilyneitä rakennustyyppinsä edustajia.
Kuvat:
asuinrakennus 6360
suola-aitta 6361
savusauna 6356
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5.30

Telttiniemi
422-432-7-9
Telttiniemessä o n nykyisen omistajan mukaan vuonna 1907 rakennettu asuinmökki, jota on 1970-luvulla laajennettu ns. jalasmökillä. Talossa on asuttu 1990luvulle asti. Pihapiirissä on säilynyt 1900-luvun alusta aitta, liiteri, savusauna ja
navetta, jotka muodostavat edelleen edustavan kokonaisuuden. Telttiniemi on nykyisin vapaa-ajan asuntona.
Hirsirakenteinen, pystypeiterimavuorattu päärakennus on maalattu punaiseksi listoituksen ollessa valkoista. Rakennuksen itäjulkisivulla on umpikuisti ja pohjoisjulkisivulla 1970-luvun laajennus omana siipenään. Laajennus on vaakavuorattu. Vanhan osan päädyssä on pari-ikkuna, uudisosassa on isompi tuuletusikkunallinen ikkuna. Hyväkuntoinen katto on aaltopeltiä. Rakennuksen perustukset ovat luonnonkiveä. Uudisosa on nurkkapilarien varassa. Päärakennus on hyväkuntoinen.
Entinen navetta sijaitsee päärakennusta vastapäätä. Sen pohjoispääty on hirsirakenteinen, pitkänurkkainen ja vuoraamaton. Eteläpääty on lautarakenteinen ja pystylaudoitettu. Rakennusta ei ole maalattu. Harjakaton vesikatteena on maalaamaton profiilipelti. Perustukset ovat luonnonkiveä. Rakennuksen katto ja hirsinen
pääty vaikuttavat melko hyväkuntoisilta, lautarakenteisen päädyn ulkovuoraus on
huonossa kunnossa.
Navetan vieressä rannassa on päätyovellinen, hirsirakenteinen aitta. Se on punaiseksi maalattu listoituksen ollessa valkoista. Harjakaton vesikatteena on aaltopelti. Perustuksena on nurkkakivet. Aitan takana on pystyvuorattu, lautarakenteinen maalaamaton liiteri. Harjakaton vesikatteena on aaltopelti. Perustuksena on
nurkkakivet. Rakennukset ovat hyväkuntoisia.
Lisäksi pihapiirissä on rannassa savusauna. Se on osittain hirsi-, osittain lautarakenteinen ja maalaamaton. Pitkänurkkaista hirsiosaa ei ole vuorattu, lautarakenteinen osa on pystyvuorattu. Harjakaton vesikatteena on profiilipelti. Perustuksena
on nurkkakivet ja betonivalu.
Kokonaisuutena hyvin säilyneellä ja edustavalla kohteella on vähintään paikallista
historiallista (1900-luvun alun pientilat), paikallista rakennushistoriallista (perinteinen hirsirakentaminen) ja maakunnallista maisemallista merkitystä. Kohde sijaitsee kauniilla niemellä Telttiniemen uimarannan eteläpuolella ja näkyy hyvin sekä
tielle että järveltä käsin ollen osa Vuonislahden maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.
Kuvat:
päärakennus 6379, 6384
ent. navetta 6382
aitta 6385
liiteri 6386
savusauna 6389
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