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Esipuhe 
 
Kokonsaaressa elää yhä vanha saaristolaisperinne, jonka rinnalle on kasvanut modernin elä-
mäntavan muovaama nykysaaristolaisuus. Vesillä liikkuminen ja järvikalastusperinne ovat aina 
olleet merkityksellinen osa itäsuomalaista historiaa. Saarikansan elintavat, kalastus elinkeinona 
sekä rannan rakenteet ovat kuitenkin muuttumassa uhanalaisiksi, pitkäaikaisten luonnon "asuk-
kaiden" saimaannorppien lisäksi. Tämän ovat konkreettisesti huomanneet myös saaren asuk-
kaat. Kokonsaari on luokiteltu Etelä-Savon alueella neljäntoista valtakunnallisesti arvokkaan 
maiseman joukkoon. Etelä-Savon ympäristökeskus on 1990-luvun alusta lähtien laatinut maise-
manhoitosuunnitelmia näille maisema-alueille käyttäen pohjatietona Maisema-aluetyöryhmän 
mietintöä v. 1992 ja Valtioneuvoston päätöstä v. 1995. Suunnittelukohteet ovat valikoituneet kii-
reellisyyden ja vuosittaisten painotusarvojen mukaisesti. Nyt on Kokonsaaren vuoro. Hoitosuun-
nitelman teon käynnistymistä edesauttoi merkittävästi myös kyläläisten oma aktiivisuus. Nykypiir-
teensä säilyttäessään ja vanhoja vahvistaessaan Kokonsaarella olisi mahdollisuus muodostaa 
elävä linkki sisävesien rikkaaseen perintöön.       
  
 
Kokonsaareen ja sen lähialueelle on tehty 1980 
ja 90-luvuilla lukuisa määrä selvityksiä, hoito-
suunnitelmia ja kaavoja. Saari on ollut lisäksi 
erilaisten suojelualuerajausten puristuksessa. 
Tämän suunnitelman tarkoituksena oli löytää 
jäljellä olevia saaristolaisuuden piirteitä, joissa 
sisävesien ominaiskulttuuri vielä sykkii, sekä 
antaa paikoin seikkaperäisiäkin ohjeita maise-
man hoitamisesta ja rakennusten ylläpidosta. 
Toivottavasti suunnitelma toimii kimmokkeena 
maisemanhoidon käytännön töiden aloittami-
selle. Suunnitelma käy ohjeeksi myös muille 
aluetta käsitteleville hankkeille.   
       Kuva 1. Kokonsaaren vanhan laivalaiturin ympärille keskittynyt elämän 
       hyörinä on hiljentynyt sen jälkeen kun saareen rakennettiin tie. 
 
Kokonsaaren maisemanhoitosuunnitelman on koonnut ympäristösuunnittelija Juhani Kovanen 
apunaan rakennuskonservaattori Maria Luostarinen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta. Työssä 
on ollut mukana myös maisemanhoidonneuvoja Leena Lahdenvesi-Korhonen Pro Agria Etelä-
Savon maaseutukeskuksesta. Julkaisussa esitetyt kartat on tehnyt piirtäjä Vesa Väisänen ja 
graafisesta ulkoasusta on vastannut mikrotukihenkilö Mikko Tullinen Etelä-Savon ympäristökes-
kuksesta, hankkeen käynnistysvaiheessa mukana oli myös biologi Sirpa Peltonen. Työtä ovat 
ohjanneet toimialapäällikkö Pekka Häkkinen, biologi Teemu Hentinen ja arkkitehti Satu Karjalai-
nen Etelä-Savon ympäristökeskuksesta sekä arkkitehti Kirsti Kovanen Etelä-Savon 
maakuntaliitosta.   
 
Kiitos työhön osallistuneille ja eritoten saaren asukkaille.  
 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus  
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Johdanto 
 

 
Saimaan saarissa ei asu enää tiettömän taipaleen takana viljelijäväestöä, joka saisi elantonsa 
luontaistaloudesta ja kalastuksesta. Suomalaisen yhteiskunnan muutos ja maaseuturakenteen 
murros ovat vaikuttaneet sisävesien saaristolaisten määrän voimakkaaseen vähenemiseen. 
Vielä 1930-luvulla Savonlinnan ympäristössä asui tuhansia saaristolaisia, nyt enää vain satoja. 
Kokonsaari on yksi harvoista kalastajakylistä, jotka ovat säilyneet elävinä mukautumalla moder-
nin yhteiskunnan virtaan. Tieyhteyden rakentaminen on eittämättä taannut elämän jatkumon 
kahtena viime vuosikymmenenä. Kokonsaaren säilymisen perusta on kuitenkin ollut tilallisten 
vauraudessa, talot ovat olleet melko kookkaita ja niiden selviytymiskyky yli vaikeiden aikojen ja 
muutosten on ollut hyvä. Luonnonolosuhteet ovat kalastuksen lisäksi olleet otolliset myös viljelyl-
le, koska saarta ympäröivä, syksyisin hitaasti kylmenevä vesistö on lisännyt kasvukauden pituut-
ta viikolla parilla. Merkittäviä elinvoimaisuutta lisääviä tekijöitä ovat aiemmin olleet kaupankäynti 
ja saaren sijainti lukuisien vesiliikennereittien varrella. 
 
Kokonsaarelaisten elämä on ollut sidoksissa luonnon hyvinvointiin ja yhteiskunnan rakenteellisiin 
muutoksiin. Viime vuosina julkinen taho on herännyt ja painottanut etenkin luontoarvojen selvittä-
mistä ja luonnonmaiseman säilyttämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteutumista Pihlajavedellä, 
Kokonsaaressa ja sen lähivesillä. Nämä konkreettiset toimet on joiltain osin koettu vapaan elin-
keinon harjoittamista rajoittaviksi tekijöiksi.  
 
Kaikkia osapuolia palvelevien, viisaiden toimenpiteiden löytämiseksi tarvitaan tietopohjaa ja siksi 
Kokonsaarta ja sen ympäristöä on tutkittu vuosien varrella  melko kattavasti. Saarta on käsitelty 
inventoinneissa sekä kokonaisuutena että erillisinä osa-alueina. Etelä-Savon maakuntaliiton 
tekemässä kulttuurimaisemainventoinnissa vuonna 1988 Kokonsaari nostettiin yhdeksi Etelä-
Savon kolmesta merkittävimmästä saaristokylästä. Merkittäviä kulttuurimaisemakohteita oli täs-
sä inventoinnissa 30 kpl. Metsähallitus on inventoinut Pihlajaveden vesilinnuston 1990-luvun 
puolivälissä (Koskimies, haastattelu) ja pitää jatkuvaa seurantaa yllä myös norpan esiintymises-
tä. Savonlinnan maakuntamuseossa valmistui rakennusinventointi Pihlajaveden alueelta vuonna 
1997 (Viisteensaari, 1997). Ensimmäiset luontoinventoinnit tehtiin jo 1970-luvulla. Mittavampi 
selvitys Pihlajaveden järviluonnosta valmistui 1997, kun Etelä-Savon ympäristökeskuksen teet-
tämä Life-Pihlajavesi -raportti julkaistiin. Tällöin Kokonsaaresta löydettiin mm. arvokas perinne-
biotooppi.  
 
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet luokiteltiin Maisema-aluetyöryhmän mietinnössä 
1992.  Mietinnön I-osassa on yksityiskohtainen selvitys maaseudun kulttuurimaisemien tärkeim-
mistä piirteistä ja luettelo valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista. Mietinnön II-osassa 
esitellään valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet karttoina ja aluekuvauksina, jotka laadit-
tiin seutukaavaliittojen tekemien inventointien pohjalta. Mietinnön pohjalta Valtioneuvosto teki  
5.1.1995 päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista, joita kaikkiaan on 156 kpl. 
Etelä- Savossa alueita oli 14 kpl ja näistä yksi on Kokonsaari. 
 
Maisema- ja luontoarvoja vähemmälle huomiolle on toistaiseksi jäänyt Kokonsaaren kansankult-
tuurin, Saimaan saaristolaisten elintapojen tutkiminen. Aihetta on jonkin verran käsitellyt arkeolo-
gi Leena Lehtinen maaseudun perusrakennetta käsittelevässä "Maaseutumaiseman kerroksi-
suus ja vetovoima" - tutkielmassa v. 1997.  
 
Inventoinneista ja selvityksistä saatujen tietojen pohjalta on tehty aloitteita luonnonsuojelualuei-
den perustamisesta, joista joitakin on myös toteutettu. Vuonna 1976 julkistetussa Kansallispuis-
tokomitean mietinnössä Pihlajavedelle ehdotettiin n. 12 000 hehtaarin kansallispuistoa. Kokon-
saari kuuluisi suojeluvyöhykkeeseen, mutta kansallispuistopäätös on vielä auki. Kokonsaaren 
itäosa kuuluu vuonna 1991 voimaan tulleen rantojensuojeluohjelman piiriin. Tämän pohjalta on 
valtio korvannut itäisimmän saariston rakennusoikeuksia. Metsähallitus on puolestaan tehnyt 
luontotyyppikartoituksen vuonna 2000 Kokonsaaren luoteissaaristossa, minkä johdosta tätä alu-
etta käsitellään erityisalueena. Natura 2000 -hanke koskettaa Kokonsaaren eteläsaariston maa- 
ja vesialueita. Natura-ohjelmassa saimaannorpan pesintäaika pyritään rauhoittamaan luonnon-
suojelulain keinoin,  joita ovat mm. maastoliikenneetä, rakentamista ja kalastusta ohjaavat sää-
dökset. Kokonsaarta koskee myös Saimaan alueelle suunnitteilla oleva Maailmanperintöalue.   
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Suunnitelmat, jotka tähtäävät Kokonsaaren miljöön säilymiseen, ovat olleet tähän mennessä 
melko yleispiirteisiä. Savonlinnan kaupungin Liikennetekniikka Oy:llä teettämä Savonlinnan ete-
läisen saariston eräiden saarien ympäristön suunnitelma vuodelta 1985 tarkastelee tienrakenta-
misen vaikutuksia ja antaa ohjeita maisemoinnista sekä pihapiirien yleisilmeen kohentamisesta. 
Suunnitelmassa on myös esitetty kattavasti saaren merkittävät luontoalueet.   
 
Tässä maisemanhoitosuunnitelmassa tutkitaan ja ohjaillaan Kokonsaaren maisemakuvanhoitoa. 
Suunnitelman laatiminen aloitettiin keväällä 2002 tiedottamalla saaren asukkaille hankkeesta. 
Saaren kasvillisuutta ja muita maiseman elementtejä sekä rakennuskantaa selvitettiin saman 
kesän aikana tehdyillä maastokäynneillä. Asukkailta kerättiin paikallishistoriaa, jonka avulla voi-
tiin selvittää saaren luonnon ja rakenteiden erityispiirteet. Saatuja tietoja ja nykytilannetta peilat-
tiin vanhoihin karttoihin sekä lähiseudun paikallishistoriaan. Päällekkäisyyksiä ja ristiriitaisuutta 
aiemmin tehtyjen suunnitelmien kanssa on pyritty välttämään ottamalla huomioon aluetta koske-
vat muut selvitykset ja suunnitelmat.   
 
Suunnitelmassa laajemmat luonnonmaisema-alueet, kuten metsät, on käsitelty kokonaisuutena. 
Suunnitelman painopisteeksi on valittu nykyisin asuttu ja viljelty saaren keskiosa, jonka peltoalu-
eille, pellonreunametsiköille ja rakennuksille on annettu huomattavia hoito-ohjeita. Suunnitteluun 
sisällytettiin myös ranta-alueet ja loma-asutus, joilla on merkitystä saaren ulkoiseen olemukseen. 
Tämän suunnitelman jatkoksi moni kohde vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 8

Vesireittien varrella jo 5000 vuoden ajan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Kammonvuoren kalliolta levittäytyvät näkymä 
norpan asuinvesille.   
 

 

Saimaannorpan kotivesi 
 
Kokonsaari sijaitsee Vuoksen vesistöön kuuluvan Pihlajaveden pohjoisosassa, noin 13 kilometriä 
Savonlinnan kaupungista etelään. Pihlajavesi on karu järvi, jonka vesi on vähäravinteista ja kir-
kasta,  Puruveden suunnasta virtaavat vedet ovat eteläisen Suomen puhtaimpia. Pääosa Pihla-
javeden pohjoisosan vesistä on peräisin ravinteikkaammasta ja ruskeammasta Haukivedestä, 
josta ne tulevat Kyrönsalmen ja Laitaatsalmen kautta. Kokonsaari sijaitsee tämän virtausalueen 
vaikutuspiirissä. Pihlajaveden laatu on luokiteltu erinomaiseksi; fosfori- ja leväpitoisuudet ovat 
maan muihin vesistöihin verrattuna alhaiset. 
 
Pihlajaveden luonnonmaiseman yleisilme on karu, mutta runsaiden kalliorantojen taakse kätkey-
tyy reheviä kallionaluslehtoja, vanhoja kaskimetsiä ja viljeltyjä peltoaukeita. Saaristo on sokke-
loista, sillä alueen kallioperä on hyvin rikkonaista. Korkeat kalliojyrkänteet ovat jäänne maaperän 
liikkeistä sekä murroksista. Jääkauden jäljet näkyvät maisemassa voimakkaasti luode - kaakko - 
suuntaisina maaston muotoina, jotka osoittavat jäätikön virtaussuunnan. Jäätiköiden liikkuessa 
sulamisvesien mukana kasaantuneet hiekka-ainekset on synnyttäneet saariin lukuisia harjuja 
sekä moreeniharjanteita. Korkeuserot ovat suuria ja vesissä on laajoja syvännealueita - järven 
suurin mitattu syvyys on 65 m ja se sijaitsee aivan Kokonsaaren Syrjäispäänniemen edustalla. 
 
Kokonsaaren eläimistö on hyvin samankaltainen kuin Pihlajaveden muukin eläimistö. Saaressa 
on tavattu mm. karhuja. Eläinlajiston harvinaisuus on uhanalainen saimaannorppa, jonka kan-
naksi on arvioitu Pihlajavedellä vajaa 60 yksilöä. Lajin suojelutoimet ovat tuottaneet viime vuosi-
na tuloksia ja yksilömäärä on lisääntymään päin. Pihlajavesi on Haukiveden ohella lajin vankinta 
esiintymisaluetta ja kannan lisääntymisvauhti on hyvä. Norppa liikkuu myös Kokonsaaren eteläi-
sen saarivyöhykkeen alueella, jonne se rakentaa pesiään. Uhkatekijöitä norpan säilymiselle ovat 
pesimärannoille rakentaminen, pesinnän ja lisääntymisen häirintä (moottorikelkkailu), norpalle 
vaarallisten kalastuskeinojen käyttö, ympäristömyrkyt ja taudit sekä Saimaan talvisäännöstely. 
Alkukesän verkkokalastuskiellot ovat joidenkin osakaskuntien alueilla vähentäneet kuuttien kuo-
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lemia ja vedenkorkeuden talviaikaista laskua rajoittamalla on saatu pesinnät onnistumaan pa-
remmin. Pesimäajan ulkopuolella norppa ei ole erityisen arka, vaan pikemminkin utelias ja tottuu 
nopeasti ihmisiin sekä veneisiin. Niinpä se voi rauhassa ruokailla vaikka aivan lossirannassa 
vettä vellovan lautan vieressä.  
 
Harvinaisista linnuista Pihlajavedellä esiintyy kuikka, kaakkuri, kalasääski, ampu-, tuuli- ja nuoli-
haukka, selkälokki, pikkutikka ja pikkusieppo. Pihlajavesi kuuluukin Suomen tärkeisiin lintualuei-
siin (FINIBA = Finnish important bird areas) runsaan selkälokki- ja kalatiirakannan sekä val-
koselkätikan ansiosta. Kokonsaaren linnusto on kuitenkin karun maiseman vuoksi lajistoltaan 
melko vaatelias. Saaren pelloille on palannut parin vuosikymmenen tauon jälkeen runsaana ruis-
rääkkä. 
 
Pihlajaveden saariston kasvillisuus edustaa pääosin kuivahkoja metsätyyppejä, mutta myös leh-
tomaisia kankaita ja lehtoja on runsaasti. Kokonsaaren naapurisaaressa, Koirsalossa, sijaitsee 
maakunnallisesti arvokas lehto. Monien saarten rehevimmillä paikoilla kasvaa pienialaisia leh-
musmetsiköitä. Lähes kaikissa suuremmissa saarissa on kaskettu ja laidunnettu eläimiä metsis-
sä; pienemmistä saarista monet autioituivat jo 1960-luvulla ja entiset pellot kasvavat jo tukevaa 
metsää.  
 
Kokonsaaressa esiintyy monia sellaisia kasvilajeja, jotka ovat miltei uhanalaisia ja joiden levin-
neisyyttä tarkkaillaan. Tällaisia ovat mm. kullero, lehtovirmajuuri ja keltasauramo. Muista inven-
toinneista perinnebiotooppien huomionarvoisiksi luokitelluista putkilokasveista tavataan saaressa 
ainakin kissankäpälää, pölkkyruohoa, ahdekaunokkia, ruusuruohoa, kelta-apilaa, häränsilmää, 
käenkukkaa ja ketoneilikkaa. Runsaan kukkakasvillisuuden vuoksi myös päiväperhosia on pal-
jon: suunnitelmaa tehtäessä alueella lenteli mm. keisarinviitta ja haapaperhonen. 
 
 

Asutushistoria 
 
Koko Pihlajavedeltä on löytynyt kaikkiaan noin 50 muinaisjäännöstä, joista vanhimmat ajoitettu-
vat hiilikaudelle. Asuinpaikkojen lisäksi on löytynyt kalliomaalauksia, kiviröykkiöitä, pyyntikuoppia 
ja nuoremman rautakauden asuinpaikka. Kokonsaaren ainoa kivikautinen asuinpaikka sijaitsee 
Syrjäispäänniemellä. On todennäköistä, että tämä on ollut vuodenkierron mukaan liikkuvan pyyn-
tiväestön kesäkauden asuinsija. Paikka sijaitsee muinaisella hiekkakannaksella hienossa harju-
maisemassa ja sen läheltä on löydetty kvartsi-iskoksia sekä kaapimena käytetty piiesine. Vas-
taava piiesine löytyi maisemakartoituksen aikana Kotilahden rannalta. Nämä löydöt todistavat, 
että Kokonsaaressa on harjoitettu ennen kaikkea kalastusta, mutta myös keräilyä ja riistan pyyn-
tiä, jo tuhansia vuosia sitten. Metsästyksen kohteina ovat olleet ainakin hirvet, peurat ja hylkeet.  
  

Kuva 3. Saaren vanhin asuinpaikka sijaitsee Syrjäispäänniemellä jyrkkärinteisen kallion ja  kalliokumpareen välissä.  
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Vakituisen asutuksen oletetaan saapuneen Savonlinnan seuduille 1400-luvulla. Oletettavasti 
viljelijäväestö on tullut kaakosta, jolloin matkareitti on sivunnut Pihlajavettä. Vanhimpien kirjallis-
ten dokumenttien mukaan väestö on lähtöisin Äyräpään - Jääsken - Lappeen seuduilta. Osa 
näistä kiertokaskea harjoittavista viljelijöistä on todennäköisesti asettunut 1500-luvun alussa 
myös Kokonsaareen. Kokkosten sanotaan tulleen Laatokkaan laskevan Hiitolanjoen latvoilla 
olevan Kokkolanjoen kautta. Kokkolanjoki alkaa Simpeleenjärvestä, josta onkin enää kymmeni-
sen kilometriä Pihlajaveden kaakkoisnurkkaan.  Näistä ajoista lähtien aina tieliikenteen yleistymi-
seen asti on Kokonsaari sijainnut tärkeiden pohjoisesta etelään ja luoteeseen suuntautuvien 
kulkuväylien varrella. 
 
Kokonsaari on kuulunut Säämingin pitäjään sen perustamisajankohdasta, vuodesta 1478 lähtien. 
Pysyvän asutuksen oletetaan saapuneen saareen  jo1500-luvulla. Tiloja ei ollut kovin monta vielä 
1600-luvulla, koska karttoihin oli merkitty vain neljä taloa. Kokonsaarelaiset olivat kuitenkin aktii-
visesti mukana pitäjäntoiminnassa, jo liikenteellisen sijaintinsa vuoksi saaressa oli kievari ja sen 
yhteydessä posti. Isojako vaikutti voimakkaasti tilojen määrän nousuun, kun vuosina 1846-49 
suoritetussa lohkomisessa syntyi 7 uutta taloa. Saaren historian väkirikkainta aikaa on kuitenkin 
ollut 1900-luvun alku, jolloin asukkaita oli liki 150. Perheessä oli keskimäärin 10-15 henkilöä. 
Tiiveintä oli Innasten kestikievarissa, jossa kerrotaan parhaimmillaan asuneen 22 perheenjäsen-
tä. Väkimäärä alkoi laskea 1920-luvulla ja 1975 asukkaita oli enää 44. 
 
Rakennuspaikat olivat sidoksissa viljeltäviin peltoaloihin sekä vesiliikenteen suuntiin. Päivittäinen 
elämä keskittyi saaren ympärysvesille ja liikenne pohjoiseen, Savonlinnaan, Säämingin pitäjän 
hallinnon ja kaupankäynnin keskukseen. Rakentamista ohjasi suotuisat ilmastot ja siksi pihat 
keskitettiin saaren keskiosaan, jota ympäröivät metsät suojasivat, rannat olivat yksinomaan vesi-
liikenteellisessä käytössä. Viimeaikoina rakentamisen painopiste on muuttunut loma-asutuksen 
lisääntyessä aurinkoisille etelärannoille. 
 
Alunalkujaan kokonsaarelaisissa pihapiireissä rakennukset sijoittuivat joko umpipihamaisesti 
keskipihan ympärille tai pitkittäin harjumuodostelmia mukaillen. Esimerkiksi Yläpaikan pihassa 
rakennukset myötäilevät mäeltä avautuvia lampinäkymiä lineaarisesti pihaa halkovan tien suun-
nassa, kun sen sijaan Makkolan, entisen kestikievarin, piha on rajattu neljältä suunnalta raken-
nuksin. 
 
 

Kalasta leivän lisää 
 
Kokonsaaren eteläpuoliset matalat salmet ja lahdenpohjat ovat olleet jo Saarenpään harjulla 
asustelleiden kivikautisten eränkävijöiden kalavesiä. Tällaisissa paikoissa harjoitettiin sulkukalas-
tusta ja keihäspyyntiä. Mataliin vesiin oli helppo rakentaa riu'uista esteitä, joiden luota kaloja sai 
keihästetyksi. Vanhimmat verkot ja nuotat oli tehty puiden juurista, myöhemmin hamppulangas-
ta. Kaloja houkuteltiin turojen ympärille ja niitä pyydettiin pajuista punotuilla merroilla. Liistekatis-
kan jäänteitä voi vielä nykyäänkin nähdä matalien lahtien rantavesissä. Liisteet eli säleet tehtiin 
männyn pintapuusta ja niiden alaosa teroitettiin, liisteen leveys oli noin 3 senttiä, pituus pari met-
riä. Liisteet sidottiin yhteen koivun vitsaksilla. Saaliiksi saatiin kevät- ja kesäkutuisia kaloja, kuten 
haukia, ahvenia ja lahnoja.  
 
Kalastus on ollut kokonsaarelaisille tärkeä elinkeino,  parhaimmillaan joka talossa oli oma nuotta. 
Nuottakotia oli saaren eteläpuolen Nuottasaaressa, lauttarannan tuntumassa ja Kotilahden suul-
la. Nuottaa vedettiin paitsi selkävesiltä, myös matalissa lahdissa, joihin lahnaparvet nousivat 
heinä-elokuussa. Apajapaikkoja on Kokonsaaren ympärillä kolmisenkymmentä. Tärkein nuot-
tauskala on muikku, jota pyydettiin kesällä ja alkusyksyllä selkävesiltä. Myöhäsyksyllä, muikun 
kudusta alkaen, nuottaa vedettiin rantavesissä ja muikun pyyntiä jatkettiin vesien jäätymiseen 
asti, parhaimmillaan joulukuulle. 
 
Kalastuksessa vuodenkierto oli selkeä ja sitä noudatettiin myös Kokonsaaressa. Talvella pyydet-
tiin verkoilla madetta, kuhaa ja haukea. Verkot, jotka olivat 1950-luvun loppuun asti puuvillalan-
kaiset, koettiin kahdesti viikossa. Helmikuisessa mateenkudussa käytettiin haarattomista pajun-
vesoista punottua vihtamertaa. Jäiden lähdettyä alkoi hauenkutu - ensin pienissä lammissa, jois-
ta jäät sulivat nopeimmin. Haukea pyydettiin varastoon ja kuivattiin kevätauringossa talvea var-
ten. Toukokuussa alkoi ahvenen kutu ja sitä kesti kesäkuulle asti: aluksi rantamatalissa kutivat 
pienemmät ahvenet, myöhemmin kutu siirtyi syvemmälle ja vuoroon tulivat isommat kalat.  
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Ahventa ja kutusärkeä pyydettiin puuvillalankaisilla merroilla ja myös isommilla, kaksinieluisilla 
rysillä. Kesäkuisessa lahnankudussa käytettiin mertoja ja 1930-luvulta alkaen myös katiskoja. 
 
Alkukesällä kalastettiin kutupaikkojen tuntumasta myös kuhaa ja nuotattiin lahnaa. Vesien läm-
mettyä alkoi muikkusesonki, joka jatkui koko avovesikauden. Elokuussa ravustettiin lammessa, 
kunnes rapurutto vei kannan. Vähän ennen vesien jäätymistä pyydettiin siikaa kutupaikoilta. Ah-
din anti oli pimeimpinä talviviikkoina, jolloin kala ei juuri liikkunut. Tänä aikana voitiinkin syödä 
kesällä kuivattuja haukia ja lahnoja.  
 
Kokonsaaren lähivesissä oli vähän jalokaloja, vain harjus oli tavallinen 1960-luvulle asti. Huo-
noimmillaan veden laatu oli 1970-luvulla, jolloin pyydykset limoittuivat nopeasti ja vesi oli juoma-
kelvotonta. Järvilohen ja -taimenen istutuksia on tehty vuodesta 1984 korvaamaan mm. norpan 
aiheuttamia haittoja kalastukselle. Saaliiksi Kokonsaaren vesiltä on saatu mm. viisikiloinen tai-
men, neljäkiloinen lohi ja 3,6-kiloinen nieriä. Siika oli ennen kookasta, puolesta kilosta kiloon 
(ennätys 3,5 kg), mutta istutusten alettua keskikoko on laskenut selvästi. Muikku oli lähes ka-
doksissa 1990-luvun puolivälissä, mutta nyt kanta on runsas ja Pihlajavedellä vedetään taas 
troolia ja nuottaa. 
 
Ammattimaista kalastusta on harjoitettu Pihlajavedellä yli 50:llä kesänuotalla ja noin kymmenellä 
talvinuotalla. Norppa on vaikeuttanut muikun verkkokalastusta tekemällä verkkoihin reikiä ja 
syömällä pyydyksistä kaloja. Norppien pesimäalueille on tehty kalastuskuntien ja Metsähallituk-
sen välisiä kalastuksen rajoitussopimuksia, jotta estettäisiin poikasten hukkuminen kalanpyydyk-
siin. Kalaveden haltijalle korvataan rahana menetetty kalansaalis. Rajoitusaika on 20.2. - 20.6. ja 
tänä aikana ei saa kalastaa verkoilla, kalatäkyisillä koukuilla eikä isorysällä. Katiskoissa ja rysis-
sä tulee olla rajoittimet, jotka estävät norpan pyydykseen uinnin. Nuottaus ja paunetin käyttö ovat 
sallittuja, sillä niihin eivät kuutit huku - norpat ovatkin oppineet hakemaan ruokaa paunetin peräs-
tä.   
 
 

Vesiliikenne Pihlajavedellä 
 
 
Varhaisimmat merkit ihmisen liikkumisesta Pihlajavedellä ovat peräisin kivikaudelta. Jo tuolloin 
oli kehitetty kunnollisia veneitä, joilla pystyttiin ylittämään isojakin selkävesiä. Muinaisaluksista 
ainakin ruuhista on säilynyt jäänteitä, muista venetyypeistä niukemmin. Kevyiden ruuhien lisäksi 
on käytetty haavasta koverrettuja haapioita sekä hirvennahkaveneitä. Vesillä liikuttiin pitkään 
pelkällä miesvoimalla. Olavinlinnalla oli jo 1500-luvulla oma laivastonsa: neljä purjekavassia, viisi 
soutukavassia ja tavallisia savolaisveneitä. Kavassi oli iso, soudettava vene, jolla kuljetettiin 
asemiehiä. Käytössä oli myös jollaveneitä ja haapioita. Tervan kuljetuksissa käytettiin 1700-luvun 
lopulle asti suuria pitäjänveneitä.  
 
1700-luvun lopulla alkoi Saimaan vesillä lotjien aika. 1-3 -mastoisten purjelotjien pituus oli yli 20 
metriä ja niillä kuljetettiin puutavaraa Joutsenoon ja Lauritsalaan sekä tervaa ynnä muuta kaup-
patavaraa Lappeenrantaan. Osa näistä suurista aluksista on pysähtynyt Kokonsaaressa lastauk-
sen vuoksi tai  vain hakeakseen tuulensuojaa. Suurien laivojen hylkyjä on löydetty mm. Lau-
kaansaaren lähettyviltä. Kokonsaaren vesillä on nähty myös suuria sota-aluksia. Vuosina 1788-
90 käytiin Saimaalla Kustaan sodan taisteluja lähes 20-metrisillä tykkipursilla. Taisteluja käytiin 
mm. Puumalan salmessa ja Laitaatsillassa. Sodan päättyessä oli ruotsalaisilla ja venäläisillä 
kummallakin parikymmentä sota-alusta eteläisen Saimaan alueella. 
 
Saimaan kanavan valmistuminen vuonna 1856 vilkastutti koko itäisen Suomen vesiliikennettä, 
kun yhteys Viipuriin ja Suomenlahdelle avautui. Nyt alettiin rakentaa Viipurin ja Pietarin kauppa-
liikenteeseen sopivia kaljaaseja ja meriliikenteen käyttöön kuunareita sekä parkkeja. Jo 1870-
luvulla oli liikenteessä noin 200 alusta. Purjealusten rakentaminen jatkui vilkkaana aina seuraa-
vaan vuosisadan vaihteeseen. Lisääntynyt liikenne vaati myös väylien kehittämistä: vuoteen 
1860 mennessä mitattiin Savonlinnan ja Lappeenrannan välinen laivareitti ja asennettiin reittiä 
osoittavat kummelit, maamerkit ja reimarit.  
 



 
 12

Purjelaivojen aika jatkui parikymmentä vuotta kanavan rakentamisen jälkeen. Kauppamatkat 
suuntautuivat pääasiassa Viipuriin, minne vietiin voita ja halkoja; paluulastina oli useimmiten 
halpaa ruista, mutta myös sokeria, suolaa, kahvia ja muita elintarvikkeita. Höyryalukset olivat 
harvinaisia ja ne vetivät  veneitä, lotjia ja purjealuksia pitkässä letkassa. 
 
1870- ja 80 -luvuilla kehitettiin purjelotjan pohjalta höyrylotja eli tervahöyry. Konepajateollisuus oli 
lisääntynyt Itä-Suomessa, joten koneita ja kattiloita alkoi olla saatavilla. Lotjan mitat olivat tarkasti 
Saimaan kanavan sulkuporttien mukaiset eli 31 x 7,1 metriä. Näillä aluksilla vietiin halkoja pää-
asiassa Pietariin, mutta myös Viipuriin. Itärajan sulkeuduttua 1918 matkat suuntautuivat enem-
män Helsinkiin ja Kotkaan. 1920-luvulla yleistyivät rautakaariset tervahöyryt, jolloin päästiin eroon 
paljon tilaa vievistä ja heikkorakenteisista kuusikaarista. Höyrylotjia tehtiin muun muassa Savon-
linnan Laitaatsillan telakalla, mutta suurin osa tervahöyryistä rakennettiin pienillä rantatelakoilla 
ilman kummempaa konevoimaa. 
 
Kokonsaaressa on asunut laivureita Papinniemen tilalla. Vuonna 1928 Kokkoset hankkivat Koi-
vistolla valmistetun tervahöyry Urpon ja ryhtyivät rahtaamaan halkoja ja Egyptin-parruja. Koivu-
halkoa meni yhteen laivalastiin noin 400 mottia ja ne lastattiin rautapyöräisillä käsikärryillä pitkiä 
lankkulaitureita pitkin. Kokonsaaressakin lastauspaikkoja oli useita, muun muassa Harjulan 
Hiekkarannassa. Puuta rahdattiin eniten Helsinkiin, Hankoon, Viipuriin ja Pietariin. Saimaan vii-
meinen tervahöyry - nimeltään Aulis - rakennutettiin vuonna 1937 Pääskyniemen telakalla. So-
dan alkuvaiheessa alus joutui armeijan käyttöön ja vuonna 1942 se myytiin vuonolaivaksi Nor-
jaan.   
 
 

Kuva 4. Nykyisin Kokonsaareen matkustetaan autolla. Matkan varrella on kaksi lauttaa ja näiden välissä Kesamonsaari. Kuvassa 
taustalla häämöttää Kokonsaaren Tialanpäänniemi.  
 
 

Kokonsaaren lähivesien liikenne 
 
Matkustajalaivat 
 
Matkustajaliikenne alkoi Saimaalla 1880-luvulla ja jo seuraavalla vuosikymmenellä oli päivittäinen 
laivayhteys Savonlinnan ja Lappeenrannan välillä. 1920-luvulta lähtien liikennöi sisävesilaiva 
Kalla Särkilahdesta Kiviapajan ja Kokonsaaren kautta Savonlinnaan. 1930-luvulla oli henkilölii-
kenne vilkasta Pihlajavedellä ja suurimmat sisävesilaivat ottivat mukaansa 220 matkustajaa. 
Näillä matkustajamäärillä Kalla-alus osoittautui pieneksi ja se joutui telakalle 1930-luvun lopulla. 
Tilalle hankittiin Porvoosta merialus Norrkulla, joka ristittiin ennen liikennöintiä Saaristoksi. Vuon-
na 1952 jouduttiin laivan rikkoutunut kattila uusimaan. Materiaalipulan vuoksi kattila noudettiin 
Ahlströmin telakalta jo työnsä tehneestä höyrylotja Miira-1:stä. Samassa yhteydessä Saaristo-
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laiva sai uuden nimen Figaro. Figaro hoiti Pihlajaveden yhteyksiä  aina vuoteen 1975 asti. Tämän 
jälkeen Kokonsaaren yhteysaluksena toimi merenkulkuhallituksen kelirikkoalus Sääminki aina 
lauttaliikenteen ja tieyhteyden alkamiseen 1987 asti. Yhteysaluksen laituri sijaitsi Saarikansan 
Työväentalon rannassa, jossa nykyisin on vierasvenesatama. 
 
 
Kirkkoveneet 
 
Pihlajaveden kirkkoveneet ovat olleet useampien talojen muodostaman yhtymän yhteisomistuk-
sessa. Jokainen osakas huolehti vuorollaan veneen vuosihuollosta. Suurin Säämingissä käytös-
sä ollut kirkkovene on ollut 30-hankainen, 40 metriä pitkä ja kolmisen metriä leveä. Yleisin vene-
tyyppi oli 9-hankainen ja 15 metriä pitkä.  Kokonsaaresta kuljettiin kirkkoon tavallisilla yksi- tai 
kaksihankaisilla veneillä. Kirkkoveneet valmistettiin mäntylaudasta katajakaarin, airot olivat ke-
vyttä kuusta. Veneet siveltiin lopuksi tervalla. Myötätuulessa  kirkkoveneessä voitiin käyttää pur-
jetta joko pienempää kokkapurjetta tai noin 3 x 6 -metristä keskipurjetta. 
 
Kirkkovenereitit kulkivat suojaisia, hyviksi todettuja reittejä myöten saarten lomassa. Matkalla oli 
usein vetotaipaleita, joilla veneitä vedettiin teloja pitkin tai kaivettuja kanavia kapeiden kannasten 
läpi. Kiviapajalaiset kulkivat kirkkomatkoillaan Kokonsaaren eteläpuolisen Kaiskeron kautta ja 
kapeaan kannakseen kaivetun Suikinkanavan läpi. Koirsalon päässä oli niemen poikki kaivettu 
Laiskankannake. Reitti saattoi vähän vaihdella veden korkeuden mukaan ja tyynellä säällä voitiin 
oikaista suoraan isojen selkien yli. 1900-luvun alussa kirkkoveneet alkoivat jäädä käytöstä pois, 
sillä laivalla pääsi mukavammin ja nopeammin kaupunkiin kirkkoon ja asioille.  
 
 
Talvitieverkosto  
 
Järven jäätyessä alkoi rospuuttoaika, jolloin yhteydet saaresta ulkomaailmaan olivat poikki muu-
tamasta päivästä aina viikkoihin. Kovat pakkaset saattoivat jäädyttää syysjäät kulkukelpoisiksi 
parissa päivässä, mutta keväinen kelirikko oli pitempi. Virtaisissa salmissa jää oli heikkoa läpi 
talven. Joka talvi viitoitettiin jäätiet Pihlajaveden saaristoon: tie kulki Hietakankaan ja Makkolan 
kautta Kokonsaaren halki ja jatkui Koirasalon poikki pohjoiseen. Lapset kulkivat kouluun Lau-
kansaareen talvitietä pitkin reilun viiden kilometrin matkan, mutta keväisin ja syksyisin jouduttiin 
usein asumaan kortteerissa kelirikkoajan yli. Makkola toimi kestikievarina Ahvionsaareen kulke-
van talvitien varressa ja vielä 1950-luvulla oli hevosliikenne saaren poikki vilkasta. Kievaritoiminta 
alkoi Kokonsaaressa jo 1600-luvun puolivälissä Kokkoisten suvun vetämänä. Kokonsaari oli 
tärkeässä liikenteen solmukohdassa Säämingin kirkolle ja Olavinlinnaan johtavien talviteiden ja 
vesiteiden varrella. 
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Kartta 1: Talvitieverkosto ja kievareiden paikat Saimaan alueella 1840-80 luvulla. 
 
Kylätiet  
 
Ennen lauttayhteyden avaamista v. 1987 Kokonsaaressa kuljettiin pitkin kyläteitä, jotka johtivat 
laivarantaan Kivirannan selälle. Pohjoisempi tielinja alkoi Seuraintalon pihalta ja päättyi Kotilah-
den venevajarantaa, kun taas eteläisempi linja alkoi Hietakankaalta ja päättyi Keisarinmäelle. 
Molempien teiden linjat kulkivat suoraviivaisesti harjujen laelle kaakosta luoteeseen. Päätiet oli 
yhdistetty toisiinsa peltojen keskelle kulkevalla kahdella yhdystiellä. Teiden lisäksi kylällä on ollut 
taloista pelloille, laidunalueille ja rantaan johtavia, kivijalustallisin särentäaidoin rajattuja kujia ja 
polkuja, tällaisia sijaitsee vielä mm. Makkolan ja Harjulan sekä Makkolan ja Koikkalan välisillä 
rantaan vievillä rajapoluilla. Osia vanhoista kyläteistä on säilynyt muuttumattomana mm. Hieta-
kankaan etelä-  ja Seurantalon itäpuolella.    
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Pellot vesien keskellä 
 

Kuva 5. Kokonsaaren keskeisin peltoaukea, jossa maisemaa hallitsee Alapaikan tuotantorakennukset.  
 
 

Kokkoisten mukaan nimetty saari 
 
Pihlajaveden saaret on asutettu melko varhain, jo 1500-luvulla on alueella ollut useita isoja kyliä. 
Asukkaat ovat tulleet kaakosta päin ja ottaneet käyttöön yleensä maanviljelyyn parhaiten sopi-
neet suurten saarten rehevät paikat. Sijainti hyvien vesiteiden varrella ja valtiovallan tavoite saa-
da asutus Olavinlinnan läheisille rajaseuduille ovat olleet asuttamisen pontimena. Parhaiten kas-
kiviljelyyn soveltuvat maat otettiin käyttöön ensin. 
 
Kuva 6. Kokonsaaren tilat 1643 

 
Lorentz Röösin vuonna 1643 tekemän läänin-
kartan mukaan on saaressa ollut neljä tilaa 
ryhmittyneenä kahden peltoaukean äärelle. 
Asukkaat olivat tuolloin Kokkoisia, Mikkoisia ja 
Halttuisia. Pohjoisimpana sijaitsevien Harjulan 
ja Makkolan talot ovat sijainneet hyvin lähellä 
nykyisiä paikkoja. Peltoaukean koko ja muoto 
vastaavat nykytilannetta. Isomman peltoauke-
an ydin oli jo raivattu ja, Ylä- ja Alapaikan ny-
kyisten rakennusten läheisyydessä ovat sijain-
neet Simanalan ja Kokkolan talot. Kylän asu-
tusrakenne on siis jo tuolloin ollut hyvin lähellä 
nykyistä ja, juuri tähän suurelta osin perustu-
vatkin Kokonsaaren maiseman historiallinen 
arvo ja jatkumo. 
 
1700-luvun lopulle asti viljelty ja kaskettu ala 
kasvoi vähitellen, mutta talojen paikat säilyivät 
lähes ennallaan. Isojaossa 1846-1849 määri-
teltiin kantatilojen raja ja tilamäärä nousi kuu-
teen: Hurttila (nykyinen Harjula), Makkola (ny-
kykartoilla virheellisesti Hietakangas), Koikka-
la, Simanala (Yläpaikka), Kokkola (Alapaikka) 
ja Kangas (Keisarinmäki). Makkola (n:o 1) oli 
14 peltohehtaarin talo ja kokonaispinta-alaa oli 
376 hehtaaria. Hurttila (n:o 2) oli 423 hehtaarin 
talo, jossa oli 9 hehtaaria peltoa. Koikkalalla 
(n:o 4) oli 447 hehtaaria, josta peltoa 12. Toi-
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sella viljelyaukealla oli Kokkola n:o 5 ( 421 hehtaaria, peltoa 6) ja Simanala n:o 6 (130 hehtaaria, 
josta peltoa 13,5). Erillään sijaitsi Kangas (n:o 7), jolla oli 400 hehtaaria, siitä pelloksi raivattua 17 
hehtaaria. 
 
 

Kuva 7. Kokonsaaren vanhat viljelyalueet 
 
 
Näistä tiedoista selviää, että jo 150 vuotta sitten oli Kokonsaaressa yli 70 hehtaaria viljelyksiä, 
mikä on enemmän kuin nykyisin. Tähän vaikuttaa saaren viljelyskelpoisen maan vähyys - pelto-
ala oli kasvanut lähinnä isojaossa viljelymaaksi laskettujen luonnonniittyjen kustannuksella. Niit-
tyjen määrä oli suurimmillaan 1930, jolloin niitä oli 63 hehtaaria eli saman verran kuin peltoja. 
Kaskiviljely jatkui pienessä mitassa 1910-luvulle asti ja viimeinen varsinainen kaski poltettiin 
1930-luvulla. Pieni näytösluonteinen kaski poltettiin vielä vuonna 1960. Tilojen määrä lisääntyi 
edelleen 1900-luvulla: vuosisadan vaihteessa Makkolasta lohkottiin Hietakangas ja vuonna 1928 
Papinniemen tila Alapaikasta. Lisäksi työväelle rakennettiin Vahtitupa Kotilammen rantaan. Iso-
jaon aikaan Kokonsaaren väkiluku oli noin 130 henkeä ja suurimmillaan väestö oli 1930-luvulla, 
jolloin saarella asui 150 ihmistä. Tämän jälkeen väkiluku on hiipunut pariinkymmeneen ympäri-
vuotiseen asukkaaseen neljässä talossa. Kesäasuntojen määrä on sen sijaan noussut varsinkin 
1990-luvulla ja on nyt noin 30, minkä seurauksena saaren väkimäärä moninkertaistuu kesälo-
makaudella.     
 
Kesällä 2002 Kokonsaaren seitsemän tilan peltoja viljelee yksin Alapaikan tila, joka kasvattaa 
lihakarjaa. Viljelyssä on kauraa ja ohraa sekä heinää säilörehuksi. Papinniemen tila on erikoistu-
nut maatilamatkailuun ja puunjalostukseen, lisäksi isäntä tekee rakennustöitä. Kahdella tilalla 
asuu eläkeläisiä, kolme on kesäasuntona. Pellot ovat säilyneet pääosin viljelyssä lukuun ottamat-
ta Keisarinmäen tilaa, jonka pellot metsitettiin jo 1960-luvulla. Joitain syrjäisiä, pieniä peltolohkoja 
on jäänyt pois viljelystä tai metsitetty ja kosteimmat niittyalueet ovat jääneet luonnontilaan. Pieniä 
alueita peltojen reunoilla on myös raivattu viljelykäyttöön, viimeksi 1990-luvulla Suurilammen ja 
Kotilahden rannassa. 
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Muutosten kolmijako 
     
Vähäisiä, luonteeltaan tilapäisiä muutoksia maisemassa tapahtuu jatkuvasti: rakentamisen ja 
sahaustoiminnan aiheuttamat tavara-, maa-aines-, sahausjäte- ja purukasat voivat olla hetkittäin 
hyvinkin näkyviä, vaikka ovatkin väliaikaisia. Näiden sijoituspaikkaa kannattaa hetki miettiä myös 
maiseman kannalta. Jos tällainen varastoalue muuttuu pysyväksi, kannattaa harkita kasvilli-
suuden tai aidan käyttöä maisemasyistä. Ongelmia voi tuottaa esimerkiksi niitetty, rehukäyttöön 
kelpaamaton heinä tai pellosta kerätyt kivet. Ne tulisi sijoittaa näkymättömiin tiheän puuston suo-
jiin tai täyttää pieniä hiekanottopaikkoja. Jos avo-ojia täytetään kivillä, tulee ojan viereen jättää 
riittävä piennar. 
 
Korjattavia, mutta pitkäaikaisia häiriöitä maisemassa voivat olla peltojen metsitykset ja umpeen-
kasvu, näkyvällä paikalla sijaitsevat hakkuut tai myrskytuhot, metsämaan raskas muokkaus sekä 
ympäristöön sopimaton rakennustapa tai rakennuksen väri. Näistä lähinnä viimevuotisen myrs-
kyn jäljet ovat Kokonsaaressa näkyviä. Myrsky on pyyhkinyt lakialueita kovalla kädellä, jolloin 
aukeat ovat melko myllerretyn näköisiä. Nämä jäljet häviävät kaukomaisemasta kymmenen vuo-
den kuluessa. 
 
Peruuttamattomia muutoksia aiheuttavat sellaiset toimenpiteet kuin kiviaitojen ja vanhojen ra-
kennusten purkaminen, uusien rakennusten ja rakennelmien rakentaminen. Nämä eivät ole 
muuttaneet maisemaa dramaattisesti, eikä mitään erityisiä uhkia isojen muutosten tapahtumisel-
le ole näkyvissä. Seutukaavan mukaiset lomarakennuspaikat Suurilammen rannassa tulisivat 
tosin toteutuessaan näkymään häiritsevästi peltomaisemassa. Tällä hetkellä näille paikoille ei 
kuitenkaan ole erityistä rakennuspainetta. 
 
 
Viljelymaiseman muutokset  

 
Kokonsaaren viljelymaisema käsittää kaksi erillistä peltoaukeaa, joiden väliin jää parin sadan 
metrin levyinen metsäkaistale. Saaren luoteispään aukea, jossa ovat Harjulan, Makkolan ja Koik-
kalan tilat, on kooltaan noin 20 hehtaaria. Isompi, Suurilampeen rajoittuva peltoalue käsittää noin 
35 hehtaaria ja sijoittuu Alapaikan, Yläpaikan ja Hietakankaan tilojen ympärille. Näitä peltoja 
erottaa toisistaan Koikkalanvuori ja kapea harjukynnäs Hietakankaan kohdalla. Vähän erillään, 
Kotilahden luhdan rannalla, sijaitsevat Papinniemen pellot. 
 
Saaren pohjoisimmassa kärjessä sijaitsevasta lauttarannasta tultaessa avautuu vuonna 1986 
rakennetulta kylätieltä näkymä  Harjulan pelloille. Näkymässä keskeisimpänä sijaitsee Makkolan 
lähes 100-vuotias talo aittoineen - kokonaisuus edustaa hyvin alueen vanhaa rakennusperintöä. 
Tilan peltoja reunustavat kiviaidat ja kivijalka-aitojen pohjat. Ympäröivät metsät ovat nuoria ja 
lehtipuuvaltaisia, sillä peltojen reunoilla on ollut laidunalueita vielä nelisenkymmentä vuotta sitten. 
 
Tie sivuaa suuremman peltoaukean kulmaa Hietakankaan tilan peltojen pohjoisreunassa. Tilan 
rakennukset on säilytetty vanhassa asussa ja peltoja hoidetaan maisemanhoitosopimuksen mu-
kaan. Kauniin kaskimetsän jälkeen tullaan Ylä- ja Alapaikan tilojen pellon reunaan ja näkymät 
avautuvat peltojen yli Suurilammelle. Maisemassa on säilynyt joitakin vanhoja rakennuksia  lato-
ja, riihiä ja talousrakennuksia mutta talojen päärakennukset on uudistettu 1970-luvulla. Pellot 
laskeutuvat loivasti reilut 20 metriä alempana olevaan Kotilampeen,  jonka takana häämöttävät 
kallioiset metsäalueet.  
 
Kylätie halkoo yläpellot ja koukkaa Alapaikan talon ympäri jatkaen Papinniemen suuntaan. Pel-
toalue on melko yhtenäinen ja vain muutama kalliopaljastuma antaa näkymälle vaihtelua. Hieta-
kankaan suuntaan pellot katkeavat jyrkkään ja kapeaan harjanteeseen, jossa on harventaen 
hoidettua puustoa. Pellot on salaojitettu. Yläpaikan pelloilta näkyy Kotilahden luhta ja sen takana 
Papinniemen tilan pellot ja rakennukset. Pienipiirteisen pellon maisemaa värittävät kalliosaarek-
keet pikku ketoineen ja avo-ojien varrella kasvavat pensasvyöt. Pellon reunassa on pienialainen, 
nyt umpeen kasvamassa oleva kostea niitty. 
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Kuva 8. Ilmakuva vuodelta 1966.  Kuvassa näkyvät sekä Ala-,  että Yläpaikan vanhat päärakennukset.  Vanha kylätie kulkee 
Alapaikan pihan poikki suoraan laivarantaan.  
 
Verrattaessa nykyistä peltomaisemaa vanhoihin ilmavalokuviin 1960-luvulta havaitaan monia 
muutoksia: 
 
- päärakennukset ovat nykyaikaistuneet 
- peltolohkojen koot ovat kasvaneet 
- latojen ja muiden pienten rakennuksien lukumäärä on vähentynyt 
- suurien tuotantorakennuksien määrä on lisääntynyt 
- karja on kadonnut maisemasta 
- avo-ojat ovat hävinneet 
- tiestö on lisääntynyt ja leventynyt 
- sähkö- ja puhelinlinjoja sekä kännykkämastoja on ilmestynyt maisemaan 
 
Muutokset ovat samansuuntaisia kuin muuallakin Itä-Suomessa vain tiestön mittakaavan kasvu 
ja sähkön tulo tapahtuivat selvästi myöhemmin kuin muualla. Jäljellä on vielä joitain erikoisuuksia 
peltomaisemassa, kuten kiviaidat. Saarta ympäröivä vesistö ei juuri näy  pelloille vain Suurilampi 
ja pieni kaistale Kotilahden luhtaa näkyy viljelymaisemassa. Vielä 1950-luvulla rantaluhta oli lai-
tumena ja näkymät lahdelle esteettömät. Vanhaan venevalkamaan Kotilahden suulla ja yh-
teysalusrantaan johtavat tiet ovat säilyneet alkuperäisillä paikoillaan ja entisen levyisinä. Ranta-
luhdassa on vielä vähän avointa tulvaniittyä.  
 
 

Viljelymaiseman hoitaminen 
 
Peltomaiseman hoito on ensisijaisesti maanomistajan vastuulla, mutta myös vuokraviljelijän 
edun mukaista voi olla viljelyksiä varjostavan reunametsän raivaus tai harvennus. Näkyvimpien 
kohteiden raivaus yty-työnä voi myös tulla kyseeseen. Reunametsien maisemallisesti tärkeitä 
kohtia ovat esimerkiksi  pellon ja tien väliset kapeat metsiköt, peltoon pistävät metsäniemekkeet, 
vanhat ja lehtipuuvaltaisina säilyneet laidun- ja niittyalueet sekä rantapeltojen lähiympäristöt. 
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Kulttuurimaiseman kannalta on vanhojen rakennusten ja pihapiirien säilyttäminen yhtä olennai-
nen asia kuin peltojen viljelykäytön jatkuminen. Ongelmana vanhojen rakennusten säilyttämises-
sä on usein niiden soveltumattomuus hyötykäyttöön. Hoitosuunnitelmassa korostetaan myös 
tehottomien rakennusten kunnostamista, koska säilyessään vanha rakennus lisää kulttuuriker-
rosten käyttöön syvyyttä.  
 
Vanhojen rakennusten lisäksi tärkeää on huomioida niitä ympäröivä kasvillisuus ja puusto. Ra-
kennusten näkymiseksi maisemassa tulee niiden ympäristöjä raivata. Jo rakennuksen säilymi-
sen kannalta pitää liian lähelle kasvaneet puut ja pensaat raivata perustusten läheltä pois. Uu-
dempien, selvästi vanhasta rakennustavasta poikkeavien rakennusten näkyvyyttä voi vastaavasti 
vähentää suojakasvillisuuden avulla. Suojakasvillisuutta oleellisempaa on kuitenkin suunnitella 
uudisrakennus maalaismaisemaan istuvaksi oikealla mittakaavan ja materiaalin valinnalla sekä 
julkisivujen jäsentelyllä.  
 
 
Raivaustyöt 
 
Vesakoiden ja pusikoiden raivauksessa jätetään yleensä parhaita ja elinvoimaisimpia puita kas-
vamaan, kuten taimikonhoidossa yleensä, mutta tasavälisyyttä pyritään välttämään. Peltojen 
reunoilla suositaan lehtipuustoa, jota voidaan paikoin säästää tiheämpinä ryhminä. Kookkaiden 
tai kauniiden puuyksilöiden ympärille jätetään tilaa, kiviaitoja ja kiviraunioita voidaan ottaa esille. 
Näkymiä raivatessa kannattaa haavat ja lepät kaulata, jolloin vesoittuminen on vähäisempää. 
Vesakon kasvuun vaikuttaa työn suoritusajankohta - juhannuksen tienoilla tehdyn raivauksen 
jälkikasvu voi olla vähäisempää, toisaalta lintujen pesinnän takia voi olla perusteltua jättää työ 
myöhempään ajankohtaan.    
 
 
Maisemanhoito tiloittain 
 

 
Kartta 2. Maisemanhoitokohteet tiloittain  
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Kuva 9. Harjulan tila. Pihatien alussa oleva metsikkö sekä riihi ja siihen liittyvät ladot ovat avainasemassa saavuttaessa saareen.    
  
 
Harjula  
 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
 
     Kartta 3. Harjulan tilan hoitokohteet 
1. Tieltä avautuvaa peltomaisemaa 

on avarrettu harventamalla nuor-
ta metsää. Pellon ja tien väli voi-
daan harventaa siten, että siihen 
jää vain muutamia maisemapui-
ta: katajat, pari koivua ja haapaa. 
Peltoa reunustaa kivijalka-aidan 
pohja, jolle voidaan tehdä riuku-
aita. Aidan vierustan ketokasvilli-
suus vaatii säilyäkseen niiton 
elokuun alussa (runsaasti mm. 
kissankelloa ja päivänkakkaraa).  

 
2. Riihen ja ladon lähiympäristö 

vaatii avarana ja valoisana säily-
äkseen koivun- ja männyntaimi-
kon poiston. Rakennusten ympä-
rillä säilytetään aikanaan maata-
loustöiden ja koneiden vaatima 
avoin tila, joka tarpeen tullen nii-
tetään. Pellon ja tien väliin ei an-
neta kasvaa peltonäkymän peit-
tävää puustoa. 

   
3. Tien ja pellon välisen männikön 

harvennus valoisaksi, isoille puil-
le annetaan kasvutilaa ja pel-
tonäkymä tielle otetaan esille. 
Kiviraunioiden ympäriltä poiste-
taan pensaat ja taimet, jotta rau-
niot tulisivat paremmin esille.  
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4. Noin 30 vuotta sitten viljelystä pois jäänyt, kapea, kiviaitojen ympäröimä peltolohko kasvaa  

harventaen hoidettua koivikkoa. Sammaloituneita kiviaitoja, joita on lisää metsässä, voi pal-
jastaa kasvillisuuden alta ja poistaa päällä kasvavia puita. Koivikkoa voi jatkossa hoitaa ha-
kamaisena harvana maisemametsikkönä, jonka pellon puoleisesta reunasta korjataan suu-
rimpia, peltoa varjostavia puita pois. Pieni aukkoisuus parantaisi rehevän niityn kasvillisuu-
den mahdollisuuksia selviytyä. Ihanne olisi, jos lohko otettaisiin laidunkäyttöön. 

  
31. Erillinen palsta Suurilammen rannassa, keskeinen pellonreuna. (kartta 2)  Peltomaisemas-

sa hyvin näkyvä, nuorta metsää kasvava reunametsä. Pellon reunan avartamiseksi harven-
ne-taan isompia puita reilusti.  Kaunis kallio pellon reunassa säilytetään näkyvänä ja paah-
teisena (poistetaan varjostavat puut). Reunavyöhykkeelle voi jättää paikoin pensaskerrosta 
pehmentämään metsänreunaa. Erityisesti rannan, metsän ja pellon kulma kaipaa avarta-
mista ja pehmentämistä.   
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Makkola 
 
 

Kuvat 10 ja 11. Makkolan pihaan johtaa maantieltä kiviaidoin reunustettu tie. 1960-luvulla pihatie oli aidattu molemmin puolin 
riukuaidalla ja tienpäätteessä oli riu´uista tehty portti. Pellolle mentiin veräjän kautta.     

 
Pihapiirin villiintynyt puutarha kunnostetaan, kirsikkapuiden ympäristö raivataan ja kukkapenkit 
kunnostetaan.  Suoritetaan vanhojen kulttuurikasvien inventointi ja piha-alueen niitto loppukesäl-
lä.  
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Maisemanhoito-ohjeet: 
 
     Kartta 4.  Makkolan tilan hoitokohteet 
5. Tien, pellon ja vanhan 

riihen rajaama männikkö-
mäki harvennetaan ja 
aluskasvillisuus raivataan. 

 
6. Tilan lounaiskulma ja sen 

1950-luvulla niittynä ollut 
rehevä alue, jolla sijaitsee 
vielä kunnostuskelpoinen 
lato. Ladon alin hirsikerta 
tulisi uusia (Ø 16-20cm) ja 
samalla nostaa runkoa 
oven kohdalta, kuten 
myös korjata päätykol-
miolaudoitus ja tehdä uusi 
ovi. Ladon edustalla on 
muutama aari kosteaa niit-
tyä, jolla kasvaa kulleroa. 
Voimakaskasvuinen me-
siangervo on ehkäissyt 
metsittymistä, joten pajuk-
koa kasvaa lähinnä ojien 
varsilla. Puusto raivataan 
ja alue niitetään vuosittain 
loppukesällä, parhaiten 
alue säilyisi laidunkäytös-
sä.  

 
7. Kokonsaaren ehkä parhai-

ten säilynyt ja korkein kivi-
aita. Puusto tulee poistaa aidan vierestä, mielellään myös puut, joiden oksisto on aidan 
päällä. Aita puhdistetaan roskasta ja sortuneet kivet ladotaan paikoilleen. Jos laidunnus 
aloitetaan uudelleen, voidaan kivijalustan päälle tehdä puuaita. 

 
8. Pellon kulmalla on pieni niitty, jonka reunalla on ollut lato. Aukiolla kasvaa vielä niittykasvilli-

suutta, jonka pelastamiseksi pellon reunan vesakot poistetaan. Aukion reunoilla harvenne-
taan puustoa ja niitetään alue vuosittain loppukesällä.  

 
9. Tanssitalon rantaan vievän tien varsi kaipaa avartamista: aluskasvillisuuden raivaus tien 

reunoilla, isojen puiden korostaminen. 
 
Pihasta maantielle johtavan tien reunoille voi rakentaa joko perinteisen riukuaidan tai puutavaran 
ja työn säästämiseksi myös 1950-60-luvun mallisen aidan. Uudemmassa aitatyypissä naulataan 
pystytolppiin (Ø 9 -12 cm, kuusi- tai tiivissyinen vajaasti kuorittu mäntyrunko, näkyvissä olevan 
tolpan pituus n. 1-1,2 m) 5-6 vaakasuoraa riukua (Ø 7 - 9 cm, kuoritut kuusi-, mänty-, haaparun-
got). Riukujen jatkokset limittyvät päällekkäin tolppien kohdalla, joiden päät veistetään yhteen 
suuntaan kalteviksi. Pohjoispuolen kivijalkaosuudelle riittää 4 riukua. Kujan päässä on ollut portti 
ja riihen kohdalla sulkuveräjä. Portti on lienee ollut samanlainen kuin Hietakankaan tilalla, jossa 
pystyriu´ut on aseteltu aaltomuotoon.   
 
 



 
 24

Koikkala 
 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
 
    Kartta 5. Koikkalan tilan hoitokohteet 
10. Osittain aukeana säilynyt ja 

siten ketokasvillisuutensa 
säilyttänyt vanha pelto.  Kylän 
poikien urheilukenttänä toi-
minut, kiviaitojen ympäröimä 
alue raivataan puustosta ja 
otetaan hevoslaitumeksi. Vä-
himmäishoito: pensaikon rai-
vaus ja puuston harvennus. 

 
11. Koikkalanvuoren ja peltoau-

kean välinen taimikko: har-
vennetaan niin, että näkymä 
pelloille ja taloihin säilyy.  

 
12. Koikkalanvuoresta alkava 

harju: näköalapaikalle johta-
va polku säilytetään leveänä 
ja reunapuusto harvana. Nä-
kymä harjulta järvelle pide-
tään auki männyntaimikkoa 
harventaen. 

 
13. Keisarinmäentien risteyksessä tien ja pellon välinen harvennettu ja raivattu koivikko on uu-

den raivauksen tarpeessa. Koivuja voi edelleen harventaa ryhmitellen, kuuset poistetaan 
viimeistään parimetrisinä. Tavoitteena on näkymän säilyttäminen tieltä pellolle ja hakamai-
sen puuston luominen.  
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Hietakangas  
 

 

Kuva 12. Hietakankaan hyvin hoidetut pellot, niityt ja rakennukset muodostavat yhdessä malliesimerkin kulttuuriympäristöstä 
parhaimmillaan. 

 
 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
 
   Kartta 6. Hietakankaan tilan hoitokohteet 
14. Hietakankaan kui-

va ja paahteinen 
keto on nykyisin 
maisemanhoitoso-
pimuksen mukai-
sessa hoidossa. 
Aluetta on palautet-
tu kedoksi 90-luvun 
alusta lähtien, jol-
loin siihen alettiin 
kylvää parinsadan 
metrin säteellä 
kasvavien ketokas-
vien siemeniä. 
Maan pintaa on ri-
kottu ja alue niitetty 
vuosittain. Tulok-
sena on nyt varsin 
edustava kuiva ke-
to, jolla kasvaa 
runsaasti kelta-
sauramoa. Se olisi 
hyvä opetuskohde, sillä kedon kasvi- ja perhoslajisto on hyvin  runsas. 

  Alueen hoito on nykyisellään hyvin toteutettu. Ulkopuolelta ei enää tarvitse tuoda kasvien 
siemeniä sillä nykyinen lajisto on riittävä ja valikoituu luonnostaan alueelle sopivaksi. Esi-
merkiksi huopakeltano valtaa itselleen parhaiten sopivia kohtia ja muodostaa maanpinnan 
peittäviä laikkuja, jotka hoitavat itse itsensä. Vaikka kasvillisuuden määrä ei ole suuri, on 
loppukesällä syytä suorittaa niitto ja kasvien korjuu muutaman päivän kuluttua. Näin maape-
rä säilyy vähäravinteisena. Kedolle nousevia puuntaimia voi nyppiä juurineen pois, jos niitto 
ei riitä pitämään niitä kurissa. 
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Muut pellot ovat vastaavassa hoidossa, rehevämpien paikkojen lajisto on runsaampaa ja 
niitä voisi niittää mahdollisuuksien mukaan kahdestikin vuodessa. Ensimmäisen, kesäkuus-
sa tapahtuvan niiton heinä saattaisi kelvata karjan rehuksi, jolloin niittojätteen sijoittamisesta 
ei tulisi ongelmaa. Alkukesän niitto on toistaiseksi lopetettu ruisrääkän pesinnän takia. Lop-
pukesän niittoheinän voi polttaa jollain syrjäisellä paikalla, kompostoida tai kasata johonkin 
syrjäiseen paikkaan, kuten läheisellä kankaalla sijaitseviin pieniin hiekkamonttuihin. 

 
15. Pellonkulman, maantien ja pihatien rajoittamassa kolmiossa kasvaa isoja koivuja, jotka 

tarvitsevat tilaa ympärilleen. Pienempiä puita voi harventaa ja kuusia poistaa, mutta matalaa 
alikasvustoa voi jättää kasvamaan, jottei raivaus tulisi liian näkyväksi. Nousevaa lehtipuus-
toa voi poistaa huomaamattomasti esim. kaatamalla yli 3-metrisiä leppiä ja pihlajia. Kaikkein 
suurimpien koivujen ympärille voi raivata tilaa noin oksiston leveyden verran. Uuden riukuai-
dan ja pellon välissä kasvavat puut voi poistaa lukuun ottamatta paria suurinta.  

 
16. Maantien pohjoisreuna pihatien risteyksestä itään: tien penkalle on noussut peittävää kasvil-

lisuutta, joka estää näkymää kauniiseen kaskikoivikkoon. Männyntaimia ja muuta aluskas-
villisuutta poistetaan muutamalta kohdalta, jotta syntyy näkymiä metsään. Muutaman vuo-
den kuluttua raivataan nyt raivaamatta jääneet kohdat. 

 
17. Maantien eteläpuolen metsiköstä on varaa harventaa isoja havupuita, jolloin metsä säilyy 

valoisana. Kallion päällä oleva männikkö kaunistuu harvennuksella. Ladon säilymisen kan-
nalta on hyvä poistaa lähimpiä puita, sillä pärekatto säilyy pitempään, kun sille ei jatkuvasti 
varise roskia. Vaikka vanha pihatie ei enää johda mihinkään, voi sen säilyttää hevoskärryn 
levyisenä. 

 
18. 1930-luvulla kaskettu metsä on nyt hyvän kokoista koivikkoa, jonka kasvillisuudessa vielä 

näkyy laidunnuksen kulttuurivaikutus (laidunnettu 1980-luvulle asti). Metsä on säilynyt valoi-
sana, mutta paikoin pihlaja ja paatsama muodostavat pusikoita. Alue sopisi hyvin metsälai-
tumeksi. Kasvillisuuden ja maiseman säilymistä voi edistää myös varovaisella raivauksella 
ja harvennuksella. Raivaus voisi painottua tien varren läheisyyteen ja sitä on syytä tehdä 
laikuittain, eikä koko aluetta kerralla. Paatsamaa tulisi säästää, sillä se jää matalakasvui-
seksi. Valkolehdokki kasvaa alueella runsaana. 

 
19. Vanha saaristotie kulkee Koikkalanvuorelta Hietakankaan talon ohi Suurilammen eteläpuo-

lelle. Tien varsia hoidetaan maisemanhoitosopimuksen mukaan: tie pidetään auki ja reuno-
ja raivataan, kivi- ja riukuaitoja kunnostetaan. Lähellä Koikkalanvuorta harjun terävällä laella 
kulkevan tien reunoja on syytä harventaa lisää. Tien vapaa leveys saisi olla vähintään kaksi 
metriä. Näkymät järvelle sekä pellolle olisi hyvä pitää avoimina poistamalla suurten puiden 
välistä vesakkoa. Riihen ja ladon välinen pieni puusto poistetaan, myös pärekattoisen ladon 
ympärille jätetään reilu puuton alue. Alempana tien vierustoja harvennetaan noin viiden met-
rin leveydeltä ja tehdään isoimmille puille tilaa. Pylväskatajien kohdalla puita voi poistaa 
enemmänkin, sillä ne tarvitsevat valoa. Pellon alaosassa tien ja pellon väliin on kasvanut 
puita, jota voi harventaa yksittäispuita säästäen. Alempana kulkeva toisen metsätiepohjan 
säilyttäminen avoimena olisi myös toivottavaa.  

 
20. Ojanvarteen peltolohkojen väliin nousee pensaikkovyöhyke, joka uhkaa peittää näkymiä 

Suurilammelle ja alapelloille. Matalakasvuisia pajupuskia voi säästää, kunnes ne kasvavat 
häiritsevän korkeaksi. Koivut kannattaa poistaa jo ennen kuin ne varjostavat peltoa ja peit-
tävät maisemaa. Raivausta voi tehdä pätkittäin, koko aluetta ei kannata tehdä kerralla.  

 
21. Viljelemätön, kapea peltolohko kasvaa rehevää mesiangervoa ja on metsittynyt vain reunoil-

taan sekä ojien varsilta. Hoito-ohjeet kohdassa Ympäristötuen erityistuet. 
 
22. Peltojen välinen kapea koivumetsikkö. Alue sopisi hyvin metsälaitumeksi, pelkkä raivaus 

olisi vaikutukseltaan lähinnä tekohengitystä. Varovainen harvennus ja havupuiden osuuden 
vähentäminen lisäisi valoa ja antaisi kukkakasveille mahdollisuuden säilyä. 
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Yläpaikka 
 
 

Kuva 13. Yläpaikan 1950-luvun navetta seisoo ryhdikkäänä lainehtivien viljapeltojen keskellä.  
 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
      
     Kartta 7. Yläpaikan tilan hoitokohteet 
23. 1990-luvun alussa vilje-

lystä jäänyt kostea ran-
taniitty kasvaa nyt paikoin 
2 - 5 metristä pajukkoa. 
Kasvillisuudessa on vielä 
säilynyt nurmitädykettä, 
niittyleinikkiä, harakankel-
loa, hiirenvirnaa, rät-
vänää, ojakärsämöä se-
kä muita kulttuurivaikut-
teisia lajeja. Peltolohko 
raivataan ainakin osittain 
avoimeksi, jolloin se lisää 
luonnostaan puuttomana 
pysyvän rantaluhdan 
avointa tilaa. Paikalle voi 
hakea luonnon monimuo-
toisuuden edistämistu-
kea. Luhdalla on runsas 
hyönteis- ja lintulajisto, 
mm. nuolihaukka saalis-
taa siellä sudenkorentoja. 

 
24. Yläpaikan metsälaidun. 

Hoito-ohjeet kohdassa 
Ympäristötuen erityistuet. 

 
25. Kiviaita rantatien ja ran-

tapellon välissä sekä luhdan reuna. Melko hyvin säilynyt, huolella ladottu kiviaita pellon lai-
dassa on säilyttämisen arvoinen. Vesakkoa raivataan aidan vieriltä pois, jotta aidan päälle ei 
kerry lehtiä ja jotta se säilyisi näkyvänä. Pahimpia sortumia voi latoa uudelleen siten, että 
pienemmät kivet ladotaan aidan keskelle. Aidan muodon tulisi pysyä ennallaan. Kiviaidoissa 
elää valosta ja lämmöstä hyötyvä kasvi- ja eläinlajisto, mm. västäräkki, kivitasku ja sisilisko. 
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 Luhdan reunapuusto pidetään matalana, jotta näkyvyys Kotilahdelle säilyy. Pellon kulman 
aukkoa voi levittää poistamalla muutamia koivuja ja pajukkoa. Puusto voi nousta loivasti 
aukon molemmin puolin, aukon reunoille jätetään matalia pajuja. Näkymäaukon leveys voisi 
olla parisenkymmentä metriä.  

 
26. Jyrkkä harjunreuna peltojen keskellä. Lounaasta luoteeseen suuntautunut kapea viljelemä-

tön kaistale peltojen keskellä on maisemallisesti keskeisellä paikalla ja nykyisellään melko 
hyvin hoidettu. Kaistan yläosassa on pätkittäin kivijalka-aidan pohjaa, jota ei kannata peittää 
peltokivillä. Ylempänä metsän laidassa kasvaa isompia koivuja ja  mäntyjä, joita voi harven-
taa niiden kasvaessa. Kaistaleella suositaan katajaa, tuomea, pihlajaa ja pajuja, jotka eivät 
kasva liian korkeiksi ja varjostaviksi. Vesakosta vapaissa kohdissa kasvaa hoidosta hyöty-
viä kasveja, kuten pölkkyruohoa, kissankäpälää, mäkitervakkoa ja ahdekaunokkia sekä kel-
tasauramoa. Nämä harvinaistuvat kasvit hyötyisivät selvästi, jos piennaralue olisi vähän le-
veämpi.  

 
27. Venerannassa on puuston harvennuksen ja vesakon poiston tuloksena kaunis, ilmava ran-

tamaisema. Hoitoa kannattaa jatkaa samaan malliin, sillä paikka on kulttuurihistoriallisesti 
arvokas: viimeiset venekopit ja puuveneet kertovat vesiliikenteen historiaa. 

 
Peltojen yläreunaan, pihatien varteen voi rakentaa uudelleen puuaidan, joko perinteisesti tai 
1960-luvun malliin harvasta vaaka-aidaksista toteutettuna.  
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Alapaikka 
 
 

Kuva 14. Alapaikan pihapiiri on elänyt muutoksien mukana, aktiivisen toimintaan liittyvät uudet rakennukset limittyvät vanhan 
rakennuskannan lomaan.   
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
     
    Kartta 8. Alapaikan tilan hoitokohteet 
28. Suurilammen ran-

tavyöhyke. Hoito-
ohje kohdassa  
Suojavyöhykkeet 
tukimuotona. 

 
29. Peltojen välinen ki-

viraunio, jossa kas-
vaa pensasvyö. 
Maisemaa ja eliö-
maailmaa moni-
puolistava kohde, 
joka kuitenkin hait-
taa viljelytyötä. Ko-
netyön helpottami-
seksi voidaan kivi-
raunion keskelle 
raivata noin 50 
metrin levyinen 
aukko, jonka reu-
noilla tulee säilyttää matalaa pihlajaa ja pajukkoa kasvava pensasvyö. Pensaisto antaa suo-
jaa peltolinnuille ja hyönteisille. 

 
30. Maisemassa keskeinen pellon kalliosaareke. Puusto ja pensaat säilytetään (tuomi, kataja, 

pihlaja, paatsama ja erityisesti vankkaoksainen mänty). Vähän leveämpi piennar kallion 
ympärillä antaisi mm. perhosille tärkeälle maksaruoholle lisätilaa. Työkoneilla tulee välttää 
ajoa kallioiden yli ja kasvinsuojeluaineiden levittämästä niiden kasvustoille. 

 
Peltojen reunoilla, kalliosaarekkeiden ympärillä ja teiden pientareilla on monin paikoin run-
sas keto- ja niittykukkalajisto. Näillä kohdilla voi viljelemätöntä piennarta jättää vähän enem-
män, jotta kasvillisuus säilyisi. Parhaita paikkoja olisi hyvä niittää kukinta-ajan jälkeen.   
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Papinniemi 
 
 

Kuva 15. Papinniemen tilalle rakennettiin saaren ainut alustalaisten torppa. Rakennus sijaitsee keskeisellä paikalla peltomaise-
massa.  

 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
 
    Kartta 9. Papinniemen tilan hoitokohteet 
32. Vuokralla oleva Vahti-

tupa, peltomaisemas-
sa näkyvä vanha ra-
kennus, jonka näky-
vyyttä on syytä lisätä, 
mikäli rakennus voi-
daan tulipalon jäljiltä 
vielä kunnostaa. Ra-
kennuksen länsi- ja 
pohjoispuolelta voi-
daan harventaa sank-
kaa puustoa ja pois-
taa pensaita. Kunnos-
tuksessa olisi toivotta-
vaa palauttaa raken-
nukseen vanha kuisti 
sekä t-karmilliset ik-
kunat vanhoine vuori-
laudoituksineen. Rakennus poikkeaa muiden Kokonsaarelaisten rakennuksien massoitte-
lusta muistuttaen Papinniemen edesmenneestä päärakennuksesta. Piha-alueella sijainneel-
la kalliolla ollut hirsinen navetta ja sen vieressä lato. Läheisellä kummulla oleva lato on kor-
jattavissa lisäämällä oven molemmin puolin följarit tai oven pieliin karapuut, sekä vaihtamal-
la takaseinän alin hirsi. Takaseinä voidaan suojata  laudoittamalla se vajaasärmäisellä lo-
malaudoituksella (sama laudoitus ladon kylkiäisessä).  

 
33. Papinniemen tienvarsi luhdan reunassa. Alue vaikuttaa tilalle kulkevien vieraiden ensivaiku-

telmaan paikasta, joten sen siisteyteen kannattaa kiinnittää huomiota.    
  
34. Papinniemen niitty. Hoito-ohjeet kohdassa "maisemanhoitokohteet". 
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35. Kotilahden ranta. Hoito-ohjeet kohdassa "Suojavyöhykkeet tukimuotona". 
 
36. Kalliosaareke pihan kupeessa, muodostaa kauniin portin pihaan saavuttaessa. Hoidetaan 

harventaen ja raivaten, kallion etelä- ja länsipuoli pidetään lähes avoimena ja paahteisena. 
Kallion eteläpäässä on hieno kielokasvusto ja minikokoinen keto, joka hyötyisi leveämmästä 
pientareesta.  

 
37. Luhdan rantakallio ympäristöineen. Kaunista mustikkakangasta kasvava korkea kallio, jon-

ka reunalta on hyvät näkymät luhdalle. Saunavieraille sopiva pieni luontopolku ja näköala-
paikka Kotiniemellä. Hoito mahdollisimman luonnontilaisena säilyttäen, vain varovaisia har-
vennushakkuita ja pusikoiden raivausta. Säilytetään valoisana, samantyyppisenä kuin 
metsälaidunnuksen aikaan.  

 
 
Keisarinmäki 
 
Maisemanhoito-ohjeet: 
Saaren muista tiloista erillään, Suurilammen eteläpuolella sijaitsee Keisarinmäentila, jonka pellot 
on pihapiiriä lukuun ottamatta metsitetty jo 1960-luvulla. Piha-aluetta on pidetty avoimena niittäen 
ja raivaten, mutta kasvillisuus on muuttunut varsin reheväksi. Umpeenkasvun torjumiseksi on 
tarpeen parina kesänä suorittaa niitto kahteen kertaan, esim. kesäkuun lopussa ja elokuun alus-
sa. Kun niittojäte korjataan pois, ravinteet vähenevät tehokkaasti ja keto- ja niittykasvit saavat 
elintilaa. Jos niitto ei onnistu viikatetyönä, voi sen tehdä myös traktorilla. Kasvillisuuden köyhdyt-
tyä riittää normaalisti yksi niitto kesässä. Ketokasvillisuutta on parhaiten säilynyt talon edustan 
kuivalla kummulla.  
 
 

Maatalouden ympäristötuen erityistuet 
 
Perinnebiotoopit ovat vuosikymmeniä sitten karjan laidunnuksen, niiton ja kaskeamisen synnyttä-
miä sekä usein näiden yhteisvaikutuksesta syntyneitä alueita, joita ei ole lannoitettu tai muokattu. 
Niitä ovat hakamaat, metsälaitumet, erilaiset niityt (tuoreet, kuivat, tulva) sekä mm. kaskiahot. 
Pääsääntöisesti ne liittyvät karjatalouteen, jolloin niiden ylläpitämän kasvi- ja eläinlajiston määrä 
on varsin rikas. Lyhyen aikaa käytetyt laidunmetsät, eläinten jaloittelutarhat ja ruokintatarhat eivät 
ole perinnebiotooppeja, kuten eivät myöskään nurmilaitumet.  
 
Perinnebiotoopin tunnistaa alueen maisemakuvasta sekä sen kasvillisuudesta: puustokerros on 
joko aukkoinen tai karjan alhaaltapäin läpinäkyväksi kaluama ja kenttäkerroksessa on selviä 
merkkejä vähentyneeseen ravinteisuuteen sopeutuneesta ruohovartisesta kasvillisuudesta. Lai-
tumien tyypillisimpiä runsasravinteisuuden indikaattorikasveja, kuten nokkosta, mesiangervoa, 
maitohorsmaa, vadelmaa, koiranputkea, vuohenputkea, voikukkaa jne. tapaa perinnebiotoopeilla 
vain hyvin vähän, jos ollenkaan.  
 
Kokonsaaren metsiä laidunnettiin yleisesti vielä 1960-luvulla, puusto oli aukkoista ja pensasker-
ros syöty tarkkaan, kasvilajisto oli runsas sekä sopeutunut tallaukseen ja vähäiseen ravinne-
tasoon.  Etelä-Savon perinnemaisemat - inventoinnissa on Yläpaikan metsälaidun paikallisesti 
merkittävä kohde. Karjan kasvatus tilalla loppui kymmenisen vuotta sitten ja metsää on hoidettu 
sen jälkeen normaalina talousmetsänä. Vähäisiä merkkejä laidunnuksesta on vielä havaittavissa 
kasvillisuudessa, mutta umpeenkasvu ja rehevöityminen ovat jo hyvässä vauhdissa. Pieniä 
metsäaloja, joilla ketokasvillisuutta on säilynyt, on ainakin Pajanmäen kulmalla, paahteisella 
paikalla peltojen pohjoisreunalla. Myös siitä rantaan vievän tien hiekkainen penger on karujen 
ketojen kasvillisuuden peitossa. Tilan pelloilta löytyy myös kosteampia ja ravinteisempia niittyjä, 
mm. Kotilahden rantaluhtaan rajoittuva kostea niitty on säilynyt osittain avoimena ja siellä kasvaa 
kostean heinäniityn kasvillisuutta. Reheviä niittyjä on myös muualla pieninä laikkuina 1960-luvulla 
viljelystä jääneiden kosteiden peltojen saroilla, muun muassa Makkolan vanhan ladon luona 
kasvaa kulleroita. Kuivaa ketoa on pieninä laikkuina peltojen pientareilla, kallioiden kupeissa ja 
joillain pihoilla. Hietakankaan tilalla hoidetaan noin puolen hehtaarin rinneketoa, jossa kasvaa 
erikoisuutena keltasauramoa. Kaskimetsää löytyy ydinkylän alueelta Hietakankaan tilan kohdalta, 
tien pohjoispuolelta. Vanhahko koivikko on valoisa ja aluskasvillisuudessa on säilynyt monia 
niittylajeja.  
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Kuva 16. Hietakankaan kedon kukkaloistoa. Keto kasvaa keltaisenaan keltasauramoa.  
 
 
Mitä voi tehdä perinnebiotooppien säilyttämisen eteen?   
 
 
-  Pidä käyttöä vaille jäävän hakamaan, niityn tai metsähaan luonnonarvoja yllä vuokrausjärjes-

telyin, itse hoitamalla tai ottamalla yhteyttä ympäristökeskukseen. 
  
-  Laajenna vähitellen supistunutta luonnonlaidunaluetta sinne, missä tiedät sitä ennenkin ol-

leen. 
 

-  Perusta uudelleen karjalle luonnonlaitumia esim. tilakeskuksen läheisyyteen ja huolehdi, ettei 
niistä tule pelkkiä jaloittelu- tai ruokintatarhoja. 

 
-  Älä ruoki perinnebiotoopilla olevia eläimiä lisärehuilla: siirrä karja ravinnon loppuessa muille 

laitumille ja anna perinnebiotoopin kasvillisuuden toipua pari, kolme viikkoa. 
 
 
Perinnebiotoopit 
 
Yläpaikan laidun (kohde nro: 24) 
 
Yläpaikan metsälaidun, noin kahdeksan hehtaarin suuruinen alue, on Kokonsaaren ainoita jäljel-
lä olevia varsinaisia perinnebiotooppeja. Alueen säilyminen on uhattu, sillä tilan lehmien kasvat-
taminen ja alueen laiduntaminen on loppunut jo 1990-luvun alussa. Metsälaidun on nopeaa 
vauhtia kasvamassa hyvin tiheäksi, mutta myös muuttumassa perinnebiotoopista talousmetsäk-
si. Perinnebiotooppikohde on mukana myös Etelä-Savon perinnemaisemat julkaisussa, missä 
Yläpaikan laidun on määritetty perinnebiotooppien arvoluokituksessa luokkaan P- (kohteella on 
paikallista merkitystä). Olisi hyvin tärkeää, ettei tätä Kokonsaaren perinnebiotooppikohdetta me-
netettäisi, vaan alueen hoito laiduntaen ja raivaten aloitettaisiin uudestaan mahdollisimman pian. 
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Kunnostus ja hoito:  
Yläpaikan laitumen ensimmäinen kunnostustyö olisi alueen raivaus. Alueen puustoisuutta tulisi 
vähentää noin 35 prosenttiin. Raivauksissa tulee huomioida monimuotoisuus, eikä raivauksia 
tule tehdä monotonisesti, aina samanikäisiä ja samanlajisia vain poistaen. Valikoiden tulee jättää 
monenikäistä, muotoista ja lajista puustoa. Raivauksissa suositaan lehtipuustoa.  
 
Kaunismuotoiset puuyksilöt otetaan harvennuksissa korostaen esiin. Raivauksissa tulee säästää 
sekä pysty- että maalahot yksilöt. Tärkeää on myös raivaten avata lisää näkymiä, maisemallises-
ti tärkeille alueille, etenkin ympäröiviin vesiin, että kylätielle. Laitumien reunavyöhykkeet jätetään 
puoliavoimiksi, missä vanhan puuston lisäksi löytyy myös nuorta puustoa sekä pensaskerroksen 
edustajia. Puoliavoimille reunavyöhykkeille muodostuu runsaasti nopeasti saavutettavia suoja-
paikkoja mm. linnustolle ja pikkunisäkkäille. Reunavyöhykkeet on syytä raivata puoliavoimiksi 
myös siksi, että maisemallisesti kaunein lopputulos kokonaisuudesta syntyy, kun avoin niittyinen 
kylämaisema muuttuu metsäksi luontevasti vähitellen. 
 
Laidunnus on useimpien perinnebiotooppien luontevinta hoitoa. Sen vaikutus monipuolistuu, jos 
samaa aluetta voidaan laiduntaa eri laiduneläimillä, koska lampaat, nautakarja ja hevoset syövät 
eri tavalla ja eri kasvinosia. Laiduntamisen väheneminen luonnonlaitumilla on vaikuttanut 
eliömaailmaankin: monet lannasta riippuvaiset hyönteiset ovat käyneet harvinaisiksi elinpaikko-
jen käytyä harvalukuisiksi ja toisistaan etäällä sijaitseviksi.  
 
Perinnebiotooppien laidunnuksessa on oleellista, ettei alueelle tuoda lisäruokaa eikä eläimillä ole 
pääsyä lannoitetuille viljelynurmille ja sieltä takaisin perinnebiotoopille. Alueella pyritään elinym-
päristön asteittaiseen ravinnetason madaltumiseen, jolloin perinteiset kasvilajit saavat tilaa.  
 
Perinnebiotooppiarvojen elvyttämisen kannalta suositeltavaa olisi, että Yläpaikan laitumella lai-
dunnusta toteutettaisiin rotaatiolaidunnuksena, joka toteutettaisiin siten, että laidun jaettaisiin 
useisiin lohkoihin ja eläinten kierto laitumelta toiselle tapahtuisi muutaman viikon periodeissa.  
 
Sopivaan eläinmäärään vaikuttaa oleellisesti juuri laiduntavien eläinten ikä ja laatu. Metsälaitu-
met ja kuivat niityt mahdollistavat vain yhden suuren laiduneläimen 1 - 2 ha kohti, kun taas pa-
rempituottoisilla rantaniityillä ja muilla tuoreilla niityillä voi suuria laiduneläimiä olla enemmän. 
Yläpaikan laidunmaille sopiva laidunnuspaine saavutetaan siten, että laiduntavien eläinten, esim. 
alle 1-vuotiaiden hiehojen määrä, olisi maksimissaan 0.8 eläintä/laidunhehtaari tai alle 1-vuotiaita 
lihanautoja voi laiduntaa noin 0.4 eläintä yhtä hehtaaria kohden. Yli 1-vuotiaita hiehoja voisi yhtä 
metsälaidunhehtaaria kohden laiduntaa 0.5 eläintä. Laidunten ravinnontuotto vaihtelee kasvu-
kauden aikana ja laidunnuspaineen sopivuutta onkin syytä laidunnuksen valvonnan yhteydessä 
tarkkailla säännöllisesti sekä tarvittaessa vähentää tai lisätä lohkoilla laiduntavaa eläinmäärää.  
 
Jos Yläpaikan laidun otetaan laidunnuskäyttöön, se riittäisi perinnebiotoopin hoidoksi. Tällöin 
pääsääntöinen niittotyö jäisi vain aidanalusten niittoon, sekä niiden laajempien alueiden niittoon, 
jotka eläimet jättävät syömättä.  
 
 
Maisemanhoitokohteet 
 
Erityistukimuodon "maiseman kehittäminen ja hoito" tavoitteena on lisätä viljelymaiseman avoi-
muutta ja monipuolisuutta, vahvistaa viljelymaiseman ominaispiirteitä sekä hoitaa ja parantaa 
maisemallisesti, kulttuurisesti ja historiallisesti arvokkaita maatalousmaisemia. Sopimuksia teh-
täessä etusijalla ovat kohteet, jotka kuten Kokonsaaressakin, sijaitsevat valtakunnallisesti ja 
alueellisesti arvokkailla maisema-alueilla.   
 
 
Hietakankaan tila  
 
Etelä-Savon seutukaavassa rakennussuojelukohteeksi merkittyjen Hietakankaan tilan rakennuk-
sia ympäröivät komeat kivi- ja riukuaidoin kehystetyt rinnepellot. Hietakankaan tilan pelloista 
osaa hoidetaan ketoina ja ne ovat olleet maiseman kehittäminen ja hoito -sopimuksella vuodesta 
1996 alkaen. Hietakankaan tilan sopimus on tällä hetkellä Kokonsaaren ainoa  erityistukisopi-
mus.  
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Hoito-ohje: 
Hietakankaan tilan maisemasopimuskohteita hoidetaan esimerkillisesti. Rakenteet on kunnostet-
tu, uusia aitoja ja portteja rakennettu ja kaikki tämä on tehty alueelle tyypillisiä malleja ja perintei-
tä vaalien. Peltokohteiden ketojen pitkäjänteinen hoitotyö niittäen ja reunoja raivaten siistinä pitä-
en niin ikään näkyy kauniina lopputuloksena.  Heinäkuinen kukkaloisto on mitä upein. Erityistuki-
sopimuksen tärkein ydin, maaseutumaiseman hoidettuna ja elävänä pitämiseksi huipentuu Hie-
takankaan tilalla. Tila kokonaisuutta arvioidessa ei voi olla hämmästelemättä sitä miten elävänä 
tila maisema on saatu pysymään, kun otetaan huomioon, että tilalla ei ole asuttu pysyvästi enää 
vuosiin.   
 

Kuva 17. Hietakankaan pajuttunutta peltosarkaa. Maisemanhoitokeinoina raivauksen lisäksi olisivat joko maisemakasvien viljely  
tai riistapellon perustaminen.  
 
 
Hietakankaan metsän peltosarka (kohde nro 21) 
 
Kapea peltosarka Hietakankaan tilan kaakkoispuolella ei ole mukana maiseman kehittäminen ja 
hoito sopimuksessa. Peltosarka kuitenkin sijoittuu maisemallisesti merkittävälle alueelle tilakes-
kuksen ja Suurilammen väliselle näkymäalueella. Pelto on viljelytoimien loputtua alkanut nopeas-
ti pusikoitua ja kasvaa umpeen.  
 
Kunnostus- ja hoito: 
Olisi tärkeää nopeasti aloittaa hoito- ja raivaustyöt peltosaralla, ennen kuin pellot täysin umpeutu-
vat. Peltojen peruskunnostuksen ja raivauksen jälkeen, jatkohoitoa ajatellen alueet pysyisivät 
hoidettuina mm. maisemakasvia kasvattaen. Sopiva monivuotinen kasvusto muodostuisi esi-
merkiksi kuminasta. Perusparannuksen jälkeen ja kuminan kylvön jälkeen alueen vuosittainen 
hoito rajoittuisi sadon puintiin tai niittoon sekä sarkojen ympärysmetsän hoitoraivauksiin (kts. 
"Raivaustyöt").  
 
 
Suurilammen rantalehto (kohde nro 22) 
 
Alapaikan peltojen viereinen rantalehto on ollut aiemmin laidunnuskäytössä, mutta laidunnuksen 
loputtua alue on vähitellen alkanut pusikoitua ja kasvaa umpeen.   
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Hoito-ohje:  
 
Lehtomaista metsäaluetta tulisi raivata kevyesti ja harkiten lähinnä avaten näkymäaukkoja Suuri-
lampeen, kapeille peltosaroille ja Alapaikan tilakeskukseen päin. Puustoa olisi hyvä poistaa noin 
30%. 
 
Tässä esitetyn raivauskohteen hoidon tarkoituksena on muodostaa kylämaisemaa parantavia 
kohtia ja korjata joitakin häiriötekijöitä. Käytännön toimiin ei siis pidä suoraa päätä ryhtyä, vaan 
ensin tutustutaan kohteeseen maastossa ja mietitään työsuorituksen kulkua sekä poistettavaa 
kasvillisuutta.  
Jättöpuita pyritään säästämään pieninä ryhminä, isompia maisemapuita yksittäinkin. Vältetään 
kaavamaista sijoittelua tyyliin: joka toinen puu jätetään / jokaisella oltava väh. 5m kasvutilaa jne. 
Havupuita ja katajia pyritään säästämään joukossa, missä se ei haittaa näkyvyyttä. 
 
Näkymäaukkoja avattaessa poistetaan lepät ja haavat kaulaamalla, jolloin jatkotyö vähenee. 
Talvella töitä tehtäessä muistetaan kesäkauden lehvästön läpinäkymättömyys jättöpuita valitta-
essa.  
 
Metsänreunoissa jätetään reunavyöhykkeelle paikoitellen pensaskerrosta. Vuorotellen voi jättää 
tarkemmin raivattuja kohtia, jotka paljastavat yksityiskohtia (kivirauniot ja aidat, luonnonkivet, 
näkymät metsän sisään). Niittymäisiä kohtia reunavyöhykkeestä voisi myös niittää. 
 
 
Papinniemen niitty (kohde nro 34) 
 
Pieni tuore niitty Papinniemen tilalla, lähellä Ämmänlahden kapeinta niemeä, on vuosien kulues-
sa jäänyt lähes hoitamattomana kuin joutomaaksi. Papinniemen tila harjoittaa matkailua ja niitty 
on tilalla vierailevien matkailijoiden helposti tavoitettavissa. Pienen niityn kasvilajisto on kuitenkin 
hoitamattomanakin säilynyt suhteellisen rikkaana, tosin rehevyyden indikaattoreitakin alueen 
kasvilajistosta löytyy jonkin verran. Olisi tärkeää, että niityn ja sen ympärysalueen maisemakuvaa 
parannettaisiin kunnostaen ja hoitaen.  
 
Kunnostus ja hoito: 
Papinniemen niittyä tulisi hoitaa mm. niittämällä. Niittäminen eroaa laidunnuksesta siinä, että 
perinteisesti siinä ei valikoida poistettavaa kasvustoa samoin, kuin eläimet tekevät. Tietysti nii-
tonkin yhteydessä voidaan säästää esim. harvinaisia kasvilajeja, antaa tiettyjen lajien siementää 
tänä vuonna ja niittää taas ensi vuonna jne. Etenkin kunnostettavilla alueilla niitto on kuitenkin 
enemmän massaa ja ravinteita alueelta poistava hoitotapa ja siksi suositeltava.  
 
Niiton suoritusajankohdalla voidaan suosia toisia lajeja ja taannuttaa toisia. Rehevillä, kunnostet-
tavilla niityillä voidaan suorittaa alkukesästä runsaskasvuisia ei-niittylajeja taannuttavia niittoja ja 
niittää vielä toisen kerran loppukesästä, kun varsinaisten tavoiteltujen niittykasvien siemenet ovat 
kypsyneet. Myöhemmässä vaiheessa riittää useimmilla kohteilla yksi niittokerta kesässä, kuivilla 
tyypeillä etenkin. Niitetty luoko viedään aina pois niityltä, mutta mikäli sitä ei voida kuljettaa pois 
tai syöttää karjalle, voidaan se polttaa jollakin kasvillisuudeltaan vähempiarvoisella kohdalla.  
 
Kulotus on eräs tapa hoitaa tuoreita ja kosteita niittyjä. Kulottamalla voidaan poistaa karjalta 
syömättä jääneet hylkylaikut sekä ei-toivottu kasvillisuus. Kulotus vapauttaa maahan ravinteita 
(typen ja fosforin suhde muuttuu fosforin eduksi) ja kasveille tärkeitä kivennäis- ja hivenaineita; 
sillä on lievä emäksinen eli kalkitseva vaikutus. Lisäksi sen myötä poistuu pääosa havupuuntai-
mista alueelta. Kulotuksen ravinteita vapauttavan vaikutuksen takia alueita on syytä hoitaa lai-
duntaen. Näin tuhkasta keväällä kasvava ravinteinen heinä tulee käyttöön ja alue köyhtyy vähitel-
len. Kulotus suoritetaan joko varhain keväällä, juuri lumien sulamisen jälkeen tai loppukesästä, 
jolloin alueen eliölajisto ei enää niin kärsi toimenpiteestä.  
 
Kulotuksessa tärkeä näkökohta on hoidettavan alueen lisäksi paloturvallisuus. Siitä on ilmoitetta-
va kunnan paloviranomaiselle ja hoidettava toimiva ensisammutuskalusto paikalle. Lisäksi polt-
taminen vaatii riittävän määrän ihmisiä sytyttämiseen, palon ohjaamiseen ja myös sammutuk-
seen. Poltettava alue on rajattava hyvin joko luonnostaan kosteisiin painanteisiin, ojiin tai vesis-
töihin taikka kaivettava maahan pieni oja, jonka lähistöltä kaikki palava aines poistetaan. Voidaan 
myös kastella perusteellisesti tietty, muutaman metrin levyinen suoja-alue (puuttomalla tai mata-
laan pensaikkoisella paikalla). 
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Vuosittaisen niiton lisäksi Papinniemen niityn ympäryksiä tulisi hoitaa raivaten, jotta niityn 
kasvusto saisi lisää valoa ja myös siksi, että niittyalue ei enää nykyisestä pusikoituisi ja 
metsittyen pienenisi.  
 
 
Suojavyöhykkeet tukimuotona  
 
 
Ympäristötuen perustuen ehdoissa on määritetty erityyppisten vesistöjen ja uomien suoja-alueet, 
jotka viljelijän tulee jättää käsittelemättä tai perustaa monivuotiselle kasvustolle (ei typensitoja-
kasveja).  
 
Valtaojille perustetaan vähintään yhden metrin levyinen piennar, jota saa halutessaan niittää ja 
niittoheinän saa käyttää hyödyksi. Hoidon helpottamiseksi tai muusta syystä piennar saa olla 
leveämpikin: alle kolme metriä leveä piennar kuuluu viereiseen kasvulohkoon.  
 
Purojen ja sitä suurempien vesistöjen varsille on perustettava suojakaistat. Niiden on oltava kes-
kimäärin vähintään kolme metriä leveät: rantapenkereen taittuessa selvästi matka mitataan pen-
kereen yläosasta. Loivilla rantapenkoilla asia katsotaan tapauskohtaisesti. 
 
Yli 15 metrin levyisille suojavyöhykkeille on mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen eri-
tyistukea.  
 
 
Suurilammen ranta (kohde nro 28) 
 
Alapaikan tilan viljelyksessä olevat komeat rinnepellot viettävät voimakkaasti Suurilampeen. Tila 
on jättänyt aivan rantaan viljelemättömän vyöhykkeen jota lisäksi on kivetty. Suurilampi onkin 
säilynyt yllättävän avoimena, rantojen runsasta heinittymistä ja umpeenkasvua ei juurikaan ole 
havaittavissa, joten tilan aktiivisesti tekemät vesistön suojelutoimet ovat olleet onnistuneita. Jotta 
vesistön suojelua nykyisestään parannettaisiin, olisi tilan peltojen reunaan syytä perustaa nykyis-
tä vielä leveämmät suojavyöhykkeet. Pellon leveimmällä kohdalla suojavyöhykkeen tulisi olla 15 
metriä ja sille osalle viljelijä voisi myös hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea. Pellon 
kapealle kaistaleelle 15 metrin levyinen suojavyöhyke on viljelykäytännön kannalta mahdottoman 
leveä, mutta tärkeää on ettei suojakaista tuollakaan alueella pienenisi alle kolmeen metriin. 
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Kuva 18.  Pelto-ojan suulla havaittavat pikkuli-
maskakasvustot kertovat liiallisista  ravinnepääs-
töistä. Olisi aika perustaa riittävän leveä suoja-
vyöhyke.   
 
 
Kotilahden ranta (kohde nro 35) 
 
Kotilahden vesiympäristön maise-
makuva on aivan toisenlainen kuin 
läheisen Suurilammen. Kotilahti on 
pitkälle umpeen kasvanut ja suuri 
vaara on, että umpeenkasvu jatkuu 
edelleen. Suojavyöhykkeen perus-
taminen ei yksin pelasta Kotilahden 
tilaa, mutta se on kuitenkin yksi 
askel ja keino lahden nykytilan pa-
rantamiseksi ja umpeenkasvun 
hidastamiseksi. Viljelykäytännön 
kannalta, viljelytoimia vaikeuttamat-
ta,  olisi mahdollista perustaa 15 
metriä leveä suojavyöhyke Kotilah-
den rantaan lahden koillispäässä 
sijaitsevalle noin 0.80 hehtaarin 
suuruiselle peltolohkolle.  Tätä loh-
koa pidemmälle luoteeseen ulottu-
valle kapealle peltolohkolle 15 met-
rin levyinen suojavyöhyke on viljely-
käytännön kannalta mahdottoman 
leveä, mutta tärkeää on ettei suoja-
kaista tuollakaan alueella pienenisi  
alle kolmeen metriin. 
 
Hoito: 
Koska suojavyöhyke on peltomaata, hallitsematon pensoittuminen on aina syytä estää. Siksi 
suojavyöhykkeelle onkin hyvä perustaa ns. suojakasvusto, joka vuosittain niitetään ja hyödynne-
tään mm. eläinten rehuna. Suurilammen rannalle perustettavan suojavyöhykkeen kasvillisuudek-
si sopisi esim. keväällä ns. suojaviljaan kylvettävä valmis heinä- tai nurmiseos. Suojaviljaan pe-
rustettaessa on huomioita se, että suojavyöhyke on erityistukikelpoinen vasta sinä vuonna, kun 
viljasatoa ei suojavyöhykkeeltä enää korjata. 
 
Suojavyöhyke voidaan perustaa toki myös ilman suojaviljaa ja silloin nopeat nurmikkoseokset 
ovat osoittautuneet hyviksi vaihtoehdoksi.  Maisemalliset näkökulmat huomioiden kaunein loppu-
tulos saadaan, kun suojavyöhykkeeseen kerätään ja kylvetään heinänsiemenien lisäksi luonnon-
kasvien siemeniä. Täten voidaan saada aikaan kauaksi näkyvä, komea  kukkiva niitty. 
 
Tärkeää on, että suojavyöhykkeen kasvusto on riittävän tiheä ja voimakas, jotta juolavehnä, sa-
viheinä, ohdakkeet eikä muut rikkaruohot pääse valtamaan suojavyöhykettä.  
 
Suurilammen reunan suojavyöhykettä tulisi hoitaa vuosittain niittämällä ja keräämällä niittojäte 
pois suojavyöhykkeeltä. Erityistukisopimus mahdollistaa niittojätteen hyödyntämisen, joten sen 
voi tarjota mm. karjan ravinnoksi. 
 
Kun suojavyöhyke on perustettu, kylämaisemakuvan parannusta edelleen  ajatellen, voisi sekä 
Suurilammen rannasta että Kotilahdesta harventaa nykyistä puustoa kevyesti, lähinnä pajukkoa 
raivaten ja yksittäisiä koivuja ja koivuryhmiä säästäen. Lisäksi maisemallinen ilme entisestään 
rikastuisi, jos aivan rantavyöhykkeelle istutettaisiin muutama (1-5 kpl) tervaleppä ryhmänä esim.; 
kaksi 5 m välein ja yksi n. 9 metrin päähän kahden ryhmästä.  Niin ikään pelloilta nousevia kiviä 
voisi siirtää vedenrajaiselle suojavyöhykkeen osalle maisemaa elävöittämään. 
 
 



 
 38 

Laskeutusaltaat ja kosteikot 
 
Maatalouden ympäristötuen erityistuen piiriin kuuluvien kosteikkojen ja laskeutusaltaiden raken-
tamisen tavoitteena on vähentää tuotantotoiminnan haitallisia vesistövaikutuksia ja palauttaa 
luonnon monimuotoisuutta.  
 
Kosteikkojen vesiä puhdistava vaikutus perustuu vedessä elävien mikrobien toimintaan. Mikrobit 
muuttavat typpeä kaasumaiseen muotoon, jolloin se vapautuu vaarattomana typpikaasuna il-
maan. Kosteikkokasvillisuus käyttää liuenneita ravinteita, fosforia ja typpeä. Veden virtausno-
peuden hidastuessa veden mukana liikkuva kiintoaine laskeutuu kosteikon pohjalle, samalla kun 
siihen sitoutuneet ravinteet varastoituvat kosteikon maaperään.  
 
Laskeutusaltailla pyritään laskeuttamaan eroosion mukana liikkeelle lähtenyttä kiintoainetta. Las-
keutuminen perustuu veden virtausnopeuden ja pyörteisyyden pienenemiseen. Mitä kauemmin 
vesi saadaan viipymään, sitä hienojakoisempi maa-aines saadaan laskeutumaan altaan pohjalle. 
Maa-aineksen mukana laskeutuu myös siihen sitoutuneita ravinteita. Mutta huomattavaa on, että 
laskeutusallas vesiensuojelullisena järjestelmänä ei juurikaan kykene pienentämään veteen 
liuenneen fosforin ja typen pitoisuutta. 
 
Laskeutusaltaista ja kosteikoista voidaan odottaa merkittävää vesiensuojelullista hyötyä, jos alu-
eella on esimerkiksi: pellon osuus valuma-alueesta suuri, korkeita valumavesien 
ravinnepitoisuuksia, kaltevien peltojen määrä huomattava, nurmikasvien osuus viljelyssä 
vähäinen, herkästi sortuvia valtaojia, ojia hiekka- ja hietamailla sekä mineraalimaata sisältäviä 
liettymiä ojissa, suvannoissa ja ojien suilla.  
 
Kosteikkoon voidaan yhdistää laskeutusallas, jolloin ne yhdessä voivat toimia luonnon monimuo-
toisuuden kannalta erinomaisena kosteikkokokonaisuutena. 
 
 
Papinniemen ja Kotilahden alueiden suunnittelu  
 
Papinnimeen sekä Kotilahteen on ollut suunnitteilla laskeutusaltaiden ja mahdollisesti myös kos-
teikon rakennus. Aiemmassa kappaleessa on lueteltu niitä perustekijöitä, joiden perusteella on 
arvioitu kosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamisen alueelle tuottavan parhaan 
vesiensuojelullisen hyödyn. Näiden tekijöiden perusteella Kokonsaaren suunnitelmakohteet, 
eivät olisi niitä, joihin yksin vesiensuojelullisin perustein olisi kannattavaa kosteikkoja ja 
laskeutusaltaita rakentaa. Hankkeiden tarpeellisuutta arvioitaessa niiden merkitys kasvaa, jos 
vesiensuojelullisten näkökulmien lisäksi kosteikon ja laskeutusaltaan rakentaminen edistäisi 
Kokonsaaren maatalousalueiden monimuotoisuutta sekä mm. riista- ja kalataloutta.  
 
Arvioitaessa vielä näiden mahdollista tarpeellisuutta ja toteutusta on syytä huomioida muutamia 
muita seikkoja. Laskeutusaltaan tulee olla pinta-alaltaan riittävän kokoinen, jotta vedessä kulke-
va kiinto-aine ehtisi laskeutua altaan pohjalle. Laskeutusaltaiden minimikoko on 0.1-0.2% valu-
ma-alueesta. Koska veden tulee viipyä kosteikossa riittävän kauan, on arvioitu, että kosteikon 
minimikoon tulisi olla 1-2 prosenttia valuma-alueen pinta-alasta. Niin ikään pellon osuuden valu-
ma-alueesta tulisi vähintään olla 30 %.  
 
Vesiensuojelukosteikon, laskeutusaltaan tai tulva-alueen perustaminen ympäristötuen erityistu-
kisopimuksen avulla edellyttää asianmukaista, perusteellista suunnitelmaa. Suunnittelussa on 
syytä kääntyä ammattilaisten puoleen. Etelä-Savossa pitkäaikainen kokemus ja tuntemus las-
keutusaltaiden ja kosteikkojen suunnittelusta on mm. Etelä-Savon ympäristökeskuksella ja Suo-
men salaojakeskuksella.  
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Metsämaisema ja hoito 
 
 
 

Kuva 19. Kokonsaaren kangasmetsiköt on pääosin metsätalouden hoidon piirissä.  Metsänhoidossa voidaan valita joko maisema-
painotteinen tai tehometsätaloutta painottava tie.    
 
 

Metsien käytön historiaa 
 
Jatkuva kaskiviljely muutti vähitellen metsiä lehtipuuvaltaisiksi ja kaskia ryhdyttiin polttamaan 
parhaiden maiden huvetessa myös lehtimetsissä. Normaali kaskikierto oli noin 30-40 vuoden 
mittainen. Kokonsaaressa lienee kaskettu 1500-1800 -luvuilla ja loppuaikoina saaren metsistä 
valtaosa on ollut kaskikierron piirissä, parhaat kaskimaat ovat sijainneet pohjoispään mo-
reeniharjanteilla. 
 
Puutavaran arvon noustessa 1700 luvulta alkaen luovuttiin vähitellen tuhlailevasta metsänkäytös-
tä ja ryhdyttiin myymään puuta haloiksi ja sahatavaraksi, kun taas kaskeamista ja tervanpolttoa 
pyrittiin rajoittamaan. Tähän vaikutti valtiovallan pelko metsien loppumisesta - vuonna 1734 
yritettiin jopa kieltää yksityisiltä kaskeaminen ilman erityistä lupaa. Savossa tästä määräyksestä 
luovuttiin jo seuraavana vuonna, koska elämisen mahdollisuudet olivat täysin kaskiviljelystä riip-
puvaiset. Vähitellen otettiin kaikki soveltuvat maat kaskikiertoon, metsien ravinnetaso köyhtyi, 
kiertoajat lyhenivät ja lopulta jopa vesakoita kaskettiin edes yhden viljasadon saamiseksi. 
 
Teollinen puunkäyttö pääsi vauhtiin 1770-luvulla, jolloin Savon alueelle perustettiin 11 vesisahaa. 
Sahojen syntyyn vaikutti valtiovallan lupa myydä lautoja Venäjälle, missä puutavarasta oli kova 
kysyntä. Sahoille alettiin toimittaa puuta aluksi läheisistä rantametsistä, myöhemmin kauempaa 
uittokelpoisten vesiväylien varsilta. Kokonsaaren lähin saha oli Naistenlahdessa, Puumalan sa-
halle oli matkaa reilut 30 kilometriä. Aluksi sahattiin vain suurimpia ja parhaita puita. Latvukset 
käytettiin kotitarve- ja polttopuuksi. Talvella kaadetut ja kuoritut puut kuljetettiin hevosella ja reel-
lä rannoille tai jäälle, kesällä tukit koottiin lautaksi, joka ympäröitiin toisiinsa kiinnitetyistä tukeista 
tehdyllä puomilla. 
 
Ennen höyrykoneiden aikaa avolauttoja siirrettiin varppaamalla mies- tai hevosvoimin, myöhem-
min varppiveneillä ja hinaajilla. Propsipuita ja halkoja kuljetettiin lastiproomuilla ja lotjilla. Nippu-
uitto alkoi 1890-luvulla. Suurpäänlahdessa Kokonsaaren eteläpuolella niputettiin tukkeja. Nipu-
tusta tehtiin vielä 50-luvulla, jolloin kettingit vaihtuivat rautalankaan. Uitettu puumäärä kasvoi 
1960-luvun puoliväliin asti, sitten autokuljetukset suoraan tehtaille alkoivat yleistyä. 
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Sotien jälkeen Kokonsaaressa tehtiin ensimmäiset avohakkuut, jotka uudistettiin kulotuksen 
jälkeen kylvämällä. Kylvötyö tehtiin käsin kevyesti rikottuun maahan, siemenet oli sekoitettu mul-
taan ja tämä seos tallattiin saappaalla maahan. Kuusia istutettiin jo 1920-luvulla. Männyn istutus 
alkoi vasta 1960-luvulla, jolloin Keisarinmäen pellot istutettiin männylle. Nykyisin suositaan istu-
tuksissa koivua karuimpia paikkoja lukuun ottamatta. 
 
 
Vesille näkyvän metsämaiseman hoidosta 
 
Vesistöjen varsilla kasvavien metsien merkitys järvimaisemalle tulee huomatuksi yleensä vain 
epäonnistuneiden hakkuiden yhteydessä, kun maisemaan ilmestyy rantaan asti ulottuva avohak-
kuu, lakimetsä parturoidaan tai lovetaan. Metsänhoidon ja maisemanhoidon sovittaminen toisiin-
sa on usein vaikeaa, sillä hakkuukohteelta ei suunnitteluvaiheessa usein edes näy järvelle.  
 
Hoito-ohjeet: 
Rantojen luonnontilan säilyttäminen on otettu huomioon Metsäkeskuksen laatimissa ranta-
alueiden metsänhoitosuosituksissa. Säilytettävän rantavyöhykkeen leveyttä ei ohjeissa määritel-
lä, mutta ratkaisevaa on rannan peitteisyys - jos sankka kuusikko ulottuu rantaan asti, voi rannan 
suojavyöhyke olla melko kapea, mutta kallioisessa maastossa ja harvassa metsässä se on le-
veämpi.  
 
Kokonsaaren valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella on näiden ohjeiden lisäksi voimas-
sa ohje, että ranta-alueiden jouto- ja kalliomaat jätetään hakkaamatta. Näiden taloudellinen mer-
kitys on vaatimaton, joten tämän ohjeen noudattaminen ei aiheuta ongelmia. Sen sijaan saaren 
keskiosan korkeiden paikkojen uudistaminen voi olla ongelmallisempaa. Avainkohteita ovat 
muun muassa Tialanpäänniemen keskiosa, Koikkalanvuoren ympäristö ja Hietakankaan mänty-
kangas, jotka muodostavat nykyisin ehjän horisonttilinjan Kokonsaarenselältä Ahvionsaaren 
suunnalta katsottaessa. Näillä alueilla tulisi tehdä vain harvennushakkuita ja vasta pakottavan 
tarpeen ilmetessä harkita metsän uudistamista - tällöinkin voi vielä kysyä Metsäkeskukselta 
mahdollista avustusta maisemametsän säilyttämiseen. 
 
Suurpäänniemestä Kammonvuorelle ulottuva Metsähallituksen omistama alue on suojeltu hak-
kuilta, joten eteläinen horisonttilinja säilyy. Kesän 2001 ukkosmyrsky teki tosin melkoisia lovia 
korkeiden paikkojen puustoon. Saaren eteläosan metsät ovat pääosin rantojensuojeluohjelmas-
sa ja yksityisinä luonnonsuojelualueina, joiden hakkuut suunnitellaan normaalia tarkemmin. Kor-
keiden paikkojen kalliometsiä ei tällä alueella hakata.   
 
Hirvikivenselän puolelta eli saaren koillisrannalla on korkeita ja jyrkkiä kallioita, kuten Suikinvuori 
ja Mähälänmäki, joiden  hakkaamattomat osat on syytä säilyttää nykyisellään. Myrsky on tällä 
alueella tehnyt paikoin pahaa jälkeä ja kaatanut varsinkin siemenpuustoa. Tällä puolella saarta 
on hakkuita tehty lähellä rantoja, mutta pahoja arpia ei maisemassa vesiltä katsoen ole näkyvis-
sä. 
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Rantamaisemassa merkittäviä kohteita 
 
 

Kuva 20. Umpeenkasvu uhkaa Kotilahden luhtaa,  jonka  vesialue pienenee.  Pusikoituminen ja metsittyminen peittävät järvinäky-
miä.     
 
 
Kotilahden luhta 
 
Pääosin avoimena säilynyt Kotilahden rantaluhta on viime vuosina alkanut vähitellen kasvaa 
umpeen, joten sen merkitys maiseman, kalastuksen ja vesilintujen kannalta on vähenemässä. 
Umpeenkasvu voi johtua paitsi rehevöitymisestä (peltojen ojavedet ja typpilaskeuma, purukasat, 
säilörehuaumat), myös veden korkeuden vaihteluista ja hoidon muuttumisesta. Luhtasaraa on 
käytetty rehuksi ja alusiksi vielä 1950-luvulla. Rehuksi käytettävät kasvit niitettiin juhannuksen 
alla, alusia voitiin korjata myös talvella jään päältä. Joskus on kasvillisuutta poltettu talviaikaan. 
Sotavuosina, veden ollessa hyvin alhaalla, otettiin luhdan reuna-alueita jopa viljelykseen ja kai-
vettiin sarkaojia. 
 
Hoito-ohjeet: 
Matalan veden vuosina umpeenkasvu saa vauhtia ja pajukko valtaa reuna-alueita. Kosteikkoa on 
jonkin verran myös täytetty peltokivillä eteläreunasta. Nykyisen avoimen alueen säilyttämiseksi 
tarvitaan raivaustoimia: pajukkoa on poistettava ja luhtaa ympäröiviä isompia puita harvennetta-
va. Näköyhteyden säilyttäminen pelloilta lahdelle on paikan historian kannalta tärkeää - luhdan 
reunoja on käytetty hevoslaitumena 1960-luvulle asti ja näkymä on ollut avoin. Näköyhteys Pihla-
javedelle on myös alueen saaristoluonteen kannalta olennaista, se antaa maisemalle lisätilaa. 
 
Luhta-alueelle on suunniteltu kunnostusruoppausta umpeenkasvun estämiseksi. Asiantuntijan 
laatiman suunnitelman toteuttaminen voi palauttaa kalastoa ja lisätä pesivien sorsalintujen mää-
rää, toisaalta voi pohtia, onko mataloituminen luontaista kehitystä. Ruoppauksiin voi liittyä myös 
samenemista ja ravinteiden liukenemista, jotka taas lisäävät rehevöitymistä työkohteiden 
ympärillä.      
 
 
Ohonluhta 
 
Ohonluhdan kosteikko sijaitsee Kokonsaaren etelärannalla Suurpäänniemen ja Kammonvuoren 
välissä. Vielä 1940- luvun peruskartassa alue on merkitty niityksi, jolta on korjattu saraheinää 
karjalle. Suon pohjoisosassa on mutahauta, josta on nostettu mutaa kompostoitavaan lantaan 
sekoitettavaksi. Alue on ainoa saaren luonnontilainen suo ja Metsähallituksen omistuksessa. 
Paikan kasvillisuus ja eläimistö on runsas: rannassa pesii joutsen ja vesilintuja, suolla laiduntavat 
hirvet. Kasvillisuus ja linnusto poikkeavat muusta saaresta. Luonnon monimuotoisuuden kannal-
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ta erityisen merkittävä on luonnontilaan jäänyt mutahauta, jonka hyönteismaailma on monipuoli-
nen. Siellä on runsaasti mm. sudenkorentoja. Toinen merkittävä pienvesistö on Ylätalon pohjois-
puolella sijaitseva mudanottopaikka. 
 
 
Kokonsaaren harju 
 
Saaren itäpäässä sijaitsee Kokonsaarenpäästä Syrjäispäänniemelle ulottuva noin 1,5 km pitkä 
harjuselänne. Paikoin harju haarautuu 2-3 haaraksi, siinä on kapeita kannaksia, suppamaastoa  
ja hiekkarantoja. Maiseman korkeusero ovat suuret: supan pohjasta harjulle on enimmillään noin 
20 metriä. Harjulla on monipuolisia rantamuodostumia ja rantatörmiä, metsät ovat lähes pelkkää 
valoisaa männikköä. Kapeista kannaksista on aikoinaan vedetty veneitä ylitse - näin on säästynyt 
usean kilometrin soutumatka. Kokonsaaren harju on maisemallisesti upea ja sopii hyvin harju-
luontoa esitteleväksi tutustumiskohteeksi. Alueella on myös kivikautinen asuinpaikka ja vanha 
pyyntikuoppa. Harju kuuluu rantojensuojeluohjelmaan. 
 
 
Kammonvuori 
 
Kokonsaaren etelärannalla sijaitsevan Kammonvuoren jyrkkä kallio kohoaa 50 metriä ympä-
röivän Pihlajaveden pintaa ylemmäksi. Vastapäätä sijaitsevan Aittasaaren jyrkät kalliot peittävät 
laajat järvinäkymät suoraan etelään, mutta maisema avautuu komeimmillaan kaakkoon ja lou-
naaseen Ahkionsaaren suuntaan. Kalliosta on lohkeillut suuria lohkareita rannan suuntaan ja 
sieltä löytyy myös luola. Kalliolla pesii huuhkaja, joten siellä liikkumista alkukesällä tulee välttää.  
 
 

Metsätaloussuunnitelmat ja maisemanhoito 
 
Kokonsaareen on tehty muutamalle tilalle maisemapainotteisia metsätaloussuunnitelmia, jotka 
ovat tavanomaisia suunnitelmia tarkempia ja yksityiskohtaisempia. Ne perustuvat maastohavain-
toihin ja niissä on maisemaseikkojen lisäksi huomioitu hyvin tarkkaan kaikki luontokohteet. Nä-
mä suunnitelmat antavat mahdollisuuden hoitaa metsää siten, että maisemassa tapahtuvat muu-
tokset säilyvät pieninä ja luonnon monimuotoisuus säilyy.  
 
Maisemapainotteiset metsäsuunnitelmat laatii Etelä-Savon metsäkeskus. Niissä kerrotaan ku-
viokohtaisesti hakkuu- ja metsänhoitotöiden lisäksi luonnon erityispiirteistä, joita tulee vaalia. 
Tällaisia ovat: 
 
- lahot maapuut ja pystypuut sekä kolopuut, 
- haavat, tervalepät, metsälehmukset, pylväskatajat, 
- muut huomattavat yksittäiset puut, petolintujen pesäpuut, aikaisemman puusukupolven puut, 
- salapurot, kosteikot, 
- ketun tai mäyrän pesäluolastot, 
- kallioalueet, louhikot, kivikot. 
 
Huomiota saavat myös vanhat maankäytön jäljet kuten entiset pellot ja kaskikulttuurin jäänteet. 
Suunnitelmassa voidaan suositella hakkuiden  ulkopuolelle  jätettäväksi merkittävät luontokoh-
teet kuten rehevät korpinotkot, jyrkänteet, kalliokumpareet, lehtolaikut ja puronotkot, vaikkeivät 
ne täyttäisikään metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kriteereitä. Maisemapainotteisia 
metsätaloussuunnitelmia voidaan tehdä sellaisille metsäkuvioille, joilla on merkitystä kaukomai-
semassa (korkeimmat ja näkyvimmät paikat), lähimaisemassa, rantametsänä tai tienvarsimet-
sänä. Näiden kohteiden käsittely tapahtuu pääsääntöisesti ranta-alueita koskevien metsänhoi-
tosuositusten mukaisesti, toimenpiteiden näkyvyys minimoiden. Peltoja reunustavat metsät on 
yleensä luokiteltu merkittäväksi lähi- tai kaukomaisemassa ja niiden metsänhoitotoimiksi ehdote-
taan tavallista pehmeämpiä menetelmiä, kuten siemen- ja suojuspuuhakkuita. Joitain näkyvillä 
paikoilla sijaitsevia uudistuskypsiä metsiköitä kasvatetaan yli normaalin kiertoajan maisemasyis-
tä. Joskus on myös mahdollista väljentää uudistuskypsää metsikkö ja odottaa uuden puusuku-
polven pääsyä kasvuun, jolloin päätehakkuun jälkeen paikalle jää valmis taimikko.   
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Kokonsaaren metsänhoito 
 
Saaren metsät ovat pääosin normaalissa metsätalouskäytössä. Poikkeus on metsähallituksen 
omistuksessa oleva saaren lounaisnurkka. Tämä Suurpäänniemestä Kammonvuoreen ulottuva 
kaistale on kokonaan rauhoitettu hakkuilta, niin ettei edes myrskytuhoja korjata pois. Saaren 
eteläosan rantojensuojeluohjelman alueelle on perustettu useita yksityisiä luonnonsuojelualueita, 
joilla metsiä hoidetaan niin, että alueen luonnonarvot ja kaunis maisemakuva säilyvät. Tämän 
alueen metsäisiä rantoja voidaan käsitellä ja hyödyntää metsäkeskuksen laatimien ranta-alueita 
koskevien metsänhoitosuositusten mukaan: 
 
-   maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä noudatetaan erityistä harkintaa,         
-     rantametsien käsittelykuviot rajataan sopivia maastonmuotoja noudatellen,  
- hakkuita suunniteltaessa pyritään säilyttämään maisemakuva yhtenäisenä, 
- rantavyöhykkeelle jätetään mahdollisimman paljon lehtipuustoa ja vyöhykkeen leveys pyri-

tään jättämään riittävän suureksi, jotta siitä muodostuu selkeä käsittely-yksikkö, 
- vältetään maisemalle ja monille eläin- ja kasvilajeille tärkeiden lehtipuiden ja alikasvuston 

turhaa raivausta, 
- uudistaminen tiheää siemen- ja suojuspuuasentoa käyttäen, laajoja avohakkuita ei suositel-

la, 
- uudistusaloille jätetään maisemapuita, 
- metsän kiertoajan jatkaminen ja uudistuskypsän metsikön harventaminen hyväksytään, mis-

sä maisemallisesti perusteltua, 
- maisemallisesti tai luonnon kannalta merkittävillä alueilla voidaan kasvattaa myös vajaatuot-

toista metsikköä, 
- pieniä saaria ei hakata, pienissä niemissä ei avohakkuita, 
- erityistä huomiota kiinnitetään rantakallioiden ja hiekkarantojen ympäristöihin, 
- kitumaiden kalliometsät jätetään luonnontilaan tai käsitellään varovasti, 
- maisemallisesti arvokkaat puuyksilöt säilytetään, samoin kolopuut, pökkelöt ja kelot, 
- vältetään lannoitusta, kemiallista vesakontorjuntaa ja maanmuokkausta. 
  
Nämä ohjeet sopivat hyvin maisemapainotteisen metsänhoidon perustaksi muuallekin saaren. 
Peltomaisemaa ympäröiviä metsiä ja kauas näkyvien mäkien puustoa voidaan käsitellä sovelta-
en näitä rantametsille suunniteltuja ohjeita.  
 
Muita metsänhoitoa koskevia määräyksiä löytyy osayleiskaavan rakennuspaikkojen metsänkäsit-
telyohjeista. Rakennuspaikoilla metsää hoidetaan seuraavasti: 
 
- rakennuspaikoilla on rakennusten ja rantaviivan välinen suojapuusto säilytettävä sekä ra-

kennusten ja rantaviivan välinen alue säilytettävä luonnonmukaisena, 
- jos puusto hakataan rakennuspaikalta rantaan saakka, ei rakennuslupaa paikalle välttämättä 

myönnetä. 
 
 

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt 
 
Metsälain mukaan hakkuuilmoituksessa tulee ilmoittaa, miten toimenpiteissä otetaan huomioon 
elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttäminen.  Luonnontilaisina säilytettäviä alueita ovat: 
 
S Lähteiden, purojen ja pienempien vedenjuoksu-uomien sekä pienten lampien välittömät lä-

hiympäristöt eli alue, jonka puusto ja pensaisto sekä veden läheisyys tuottavat ympäristöstä 
poikkeavan ilmaston ja kasvuolot. 

S Luhtaiset ja lähteiset, kosteat ruoho- ja heinäkorvet, saniais- ja lehtokorvet. 
S Rehevät lehtolaikut, joilla esiintyy vaateliasta kasvillisuutta. 
S Pienet kangasmetsäsaarekkeet ojittamattomilla soilla. 
S Jyrkänteet alusmetsineen, joissa esiintyy vaateliasta kasvillisuutta. 
S Kitumaiden (puuston kasvu alle 1 kuutio/ha/v), hietikot, kalliot, kivikot, louhikot, vähäpuustoi-

set suot ja rantaluhdat. 
 
Kokonsaaressa näistä kohteista esiintyy ainakin lähteikköjä ja puroja, korpia, jyrkänteitä, kallioita 
ja vähäpuustoisia soita, joiden metsän käsittely on tehtävä alueen ominaispiirteet säilyttäen. Li-
säksi saaressa kasvaa pienialaisia lehmusmetsiköitä, jotka edustavat rehevien lehtojen vaateli-
aasta kasvillisuutta. Nämä kohteet vaativat varovaista käsittelyä, jotta mahdollinen harvinainen 
lajisto ja luonnon monimuotoisuus säilyvät. 
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Viljelymaisemaa ympäröivät metsät 
 
Peltojen reunavyöhykkeet ovat monien nisäkkäiden, lintujen ja hyönteisten suoja-, ruokailu- ja 
lisääntymispaikkoja. Reunavaikutus lisää eliölajien määrää ja varsinkin aurinkoiset ja puoliavoi-
met, lehtipuuvoittoiset reunametsät elättävät monipuolista eliölajistoa.  
 
Vuosikymmeniä sitten peltojen reunoilla laiduntanut karja ja muokkasi reunametsiä hakamaisiksi 
ja aukkoisiksi. Sopivilla paikoilla pellonreunoja voidaan edelleen hoitaa laiduntamalla. Myös met-
sänhoitotoimenpitein voidaan pitää peltojen reunametsiä valoisina, aukkoisina ja lehtipuuvaltai-
sina suosien matalia lehtipuita, kuten pihlajia, pajuja, tuomia ja lehtipensaita. Pellon reunalla 
kasvavat katajat ovat paitsi maisemalle eduksi, myös monille linnuille tärkeitä ruokailu- ja pesä-
paikkoja.  
 
Monimuotoisuuden ja maiseman kannalta huonoin reunametsä on sankka havupuusto. Tällaista 
metsälohkoa voi muuttaa monipuolisemmaksi harventamalla reunaa tavallista voimakkaammin, 
jolloin myös lehtipuustolle tulee tilaa - samalla myös metsän varjostus pellolle vähenee. Istutetta-
essa uutta puusukupolvea on hyvä suosia koivua ja sekapuustoksi soveltuville paikoille vaikka 
tervaleppää. 
 
Myös yksipuolinen lehtimetsä pellon reunassa voi olla synkkä ja varjostava, jos se on kovin tihe-
ää ja kookasta. Pientareen läheisyydestä voidaan puustoa harventaa tavallista enemmän ja kor-
jata reunapuustoa vähän ennen aikojaan. Pellon reunavyöhykkeeltä on kätevä korjata polttopuu-
ta harvennuksista maiseman samalla kaunistuessa ja avartuessa.  
 
Jos hakataan aukko viljelysten reunalle, kannattaa jättää pellon reunaan matalien puiden ja pen-
saiden vyöhyke tai pieniä puuryhmiä suojakaistan asemasta. Siemenpuuhakkuu on aina peh-
meämpi vaihtoehto, mutta taimettuminen edellyttää maanmuokkausta. Aukolle nousevan lehti-
puuvesakon torjunnassa ei tarvitse kiirehtiä - maiseman ja monimuotoisuuden kannalta runsas 
sekapuusto ja reikäperkauksen käyttö taimikonhoidossa on paras vaihtoehto ja usein helpoin 
keino torjua hirvituhoja. Taimia ei kannata istuttaa aivan pellon pientareelle.  
 
Vanhojen laidun- ja hakamaiden metsiä uudistettaessa voi mahdollisuuksien mukaan harkita 
avoimen tai puoliavoimen reunavyöhykkeen palauttamista joko laiduntamalla tai metsänhoidolli-
sin keinoin. Tähän voi hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia TE-keskukselta tai  Metsä-
keskukselta tukea arvokkaalla maisema-alueella sijaitsevan perinnebiotooppialueen ennallista-
vaan hoitoon. Jälkimmäistä tukea voi hakea myös edustaville vanhoille kaskimetsille.  
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Rakennettu ympäristö 
 
 

 
Kartta 10. Kokonsaaren entisten ja nykyisten rakennusten sijaintipaikat  
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Päärakennukset  ja talousrakennukset 
 
Kokonsaari on ollut vesiliikenteen kulta-aikaan Pietarista Savonlinnaan kulkevien kauppamiehien 
reitillä ja erinomaisesti saavutettavissa, joten tänne saapuivat myös uusimmat tyylivirtaukset. 
Toisaalta saari on muodostanut oman suljetun kokonaisuutensa. Omavaraisuus oli tarkoituk-
senmukaista, ei kannattanut lähteä liikkeelle pienimmän rakennustarvikepulan yllättäessä. Eris-
tyneisyys näkyy rakennustarvikkeiden mielikuvituksellisessa uusiokäytössä: talousrakennuksia, 
kuten latoja, on kasattu lyhyempääkin lyhyemmistä hirrenpätkistä ja kuluneita hevosenkenkiä on 
käytetty följareiden kiristyslattoina ja ovien lukitussalpoina. Alueen pienuus lienee vaikuttanut 
myös uudistuksien ja muutoksien leviämisnopeuteen, esimerkiksi vanhanaikaiseksi todetut ki-
vinavetat uusittiin samanaikaisesti usealla tilalla 1950-60-lukujen taitteessa. 
 

Kuva 21 . Yläpaikan komea 1970-luvulla purettu päärakennus, jonka harjakuisti poikkeaa  tyypillisestä Kokonsaarelaisesta kuistis-
ta. Puolikaaren muotoista ikkunatyyppiä on käytetty myös mm. Makkolan vanhan navetan oven yläpuolella. 
 
Suunnittelualueen päärakennukset ovat kookkaita, leveärunkoisia ja pitkänomaisia hirsiraken-
nuksia. Useimmissa on sisääntulokuisti, jossa pariovia on korostettu savolaiseen tapaan pikkui-
silla päätyharjoilla eli frontoneilla. Yläpaikan puretun päärakennuksen kuisti poikkesi muista har-
jakattoista, räystäslaudatkin oli lehtisahakuvioinneilla koristeltu. Papinniemen päärakennus oli 
pohjamuodoltaan neliönmäinen ja huonejako ympärikiertoinen, kuten rintamamiestaloissa. Näi-
den isojen talojen kookkaiden tupien leivinuunit ovat olleet yksinkertaisia selkeästi kuutiomaisia 
perusmuodoltaan. Liesinurkkausta koristi mahdollisesti kaareva liesikupu. Ikkunat olivat useim-
missa päärakennuksessa T-karmillisia ja niiden jaotusta oli saatettu keventää alapuitteissa vaa-
kajaolla ja yläpuitteessa pystyjaolla. Ikkunan puitteet olivat usein punamullalla maalatut. 

Kuvat  22 ja 23. Kokonsaarella on ranta- ja latorakennusten rakenne tehty hyvin tuulettuvaksi. Vanhan kylätien varrella sijaitseva 
lato sisältä ja ulkoapäin katsottuna. 
 
Hirsirakenteiset heinäladot ovat melko kookkaita ja pohjamuodoltaan neliömäisiä. Lautarakentei-
sissa ladoissa on taas nähtävissä saaristo-olosuhteiden vaikutus rakentamiseen, ne on tehty 
erittäin hyvin tuulettuviksi harvalaudoitusta käyttäen. Myrskytuulille altista rakennetta on vahvis-
tettu ulkopuolisilla vaakalaudoilla. Aidoin esimerkki tuulettuvasta lautavajasta sijaitsee vanhan 
kylätien kupeessa lähellä Ruunavuorta.  
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Holvattuja kivikellareita ei alueelta löytynyt ainuttakaan, pellon raivauksessa esiintulleita kiviä on 
sen sijaan hyödynnetty mittavissa kiviaitarakennelmissa. Pajoista parhaiten säilyneet sijaitsevat 
Hietakankaalla ja Papinniemellä.   
 
 

 
Piirros 1. Kokonsaarelle tyypillinen ikkuna on T-karmillinen. Ikkunassa oli lisäksi usein vaaka- ja pystyvälipuitejako.    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Piirros 2. Vanhoja tulisijoja. Alapaikan vanhan päärakennuksen uuni on ollut yksi komeimmista. Rosmokannan vanhaan aittaan on 
muurattu sen sijaan pieni tyylipuhdas 1940-luvun takka. 
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Piirros 3: Kokonsaaren vuorilistat ovat voimakkaasti profiloituja. Mallit ovat hyvin toistensa kaltaisia. 
 
 
 

Rakennusten kunnostusohjeet  tiloittain 
 
 
Harjula 
 
Nykyisin Kokonsaareen saapuja kohtaa ensimmäisenä Harjulan tilan. Voisi luulla että kyseessä 
on jälleenrakennusajan pihapiiri, mutta tilalla on huomattavasti pidempi historia. Nykyisille omis-
tajilleen Suomalaisille tila siirtyi vuonna 1896, jolloin Harjula lohkaistiin Innasten kantatilasta Asta 
Innasen isälle Otto Innaselle. Tila oli tuolloin kookas, yli 470 hehtaaria. Pihapiiri on ollut kolmelta 
ilmansuunnalta suojainen; päärakennus, kivinavetta ja 1930-luvun aitta sekä hieman syrjemmäl-
lä sijaitseva sauna ovat rajanneet piha-aluetta. Näkymä itään peltoaukealle ja kestikievariin päin 
on ollut aina avoin. Yhteysalusrantaan vievän tien varressa sijaitsevat lisäksi1800-luvulta peräisin 
oleva riihi ja siihen liittyvä puimurisiipi sekä heinälato. Vanhan kivinavetan tuhouduttua tulipalos-
sa 1964 ajatuksena oli siirtää rakentamisen painopiste vanha pihapiirin taakse. Rinteeseen häi-
vyttäen rakennettiinkin kookas navetta- ja rehuvarastorakennus, mutta rehuvaraston edustalle 
jätetty uuden päärakennuksen paikka on yhä tyhjä, koska maatalouden harjoittaminen loppui 
1980-luvulla.   
 
Päärakennuksen vanhin osa on vuonna 1845 rakennettu tupa. Rakennusta on laajennettu ja 
peruskorjattu vuosina 1948 ja 1968, jolloin uusittiin mm. ikkunat ja korvattiin peiterimalaudoitus 
mineriittilevyillä. Alunperin rakennus oli pystyrimalaudoitettu ja maalaamaton. Ikkunat olivat saa-
relle tyypilliset vaaka- ja pystyjaolla koristellut T-karmilliset ikkunat. 
  
Kunnostustoimenpiteet: 
Harjulan vanha sekä myös uudempi rakennuskanta muodostaa rauhallisen ja selkeän kokonai-
suuden. Rakennusten korjauksessa ei kannata tehdä radikaaleja muutoksia, mutta joiltain osin 
vanhan asun palauttaminen lisäisi pihan perinneilmettä.  
 
Päärakennus:  
Vanhan maatalon ilmeen ennallistaminen. Päärakennuksen ulkovuorauksen palauttaminen pys-
tyrimalaudoituksena, päätykolmiossa on ollut myös pystylaudoitus, mutta ilman rimoja. Mineriitti-
levyjen alla on vielä vanha taustalaudoitus, jonka hyväkuntoisia osia kannattaa hyödyntää (esi-
merkiksi länsi- ja pohjoisseinän laudat saattavat olla erittäin hyvässä kunnossa). Olisi hienoa,  
jos vanha ikkunajaotus palautettaisiin, mutta nykyinen voidaan myös säilyttää ennallaan (rauhal-
linen 1940-luvun 3-osainen jako). Talon ainoa alkuperäinen ikkuna, ullakkoikkuna, kannattaa 
kuitenkin kunnostaa muistoksi menneistä ajoista.  
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Navetta ja rehusiilo:  
Maisemakuvan kannalta oleellista on suuren rakennuksen pintakäsittely. Alkuperäinen puun-
suojakäsittely on kauhtunut kuten aito punamulta. Ulkoseinäpinnat voidaan jättää harmaantu-
maan ja pihkottumaan nykyisellään, mutta jos rakennus pintakäsitellään, kannattaa ensisijaisesti 
kokeilla keittomaalia (pigmentin sävynä heleä italianpunainen). Peltikaton maalaus tiilenpunai-
seksi tai grafiitin harmaaksi.  
 
Riihi:  
Riihen ja siihen liittyvien rakennusten ulkoasun ehostaminen. Riihen oven yläpuolinen, pahvilla 
suojattu aukko korjataan hirsityönä veistäen käyttäen karaliitosta ja umpivarausta. Hirsien leveys 
on 14,5-15 cm ja korkeuden tulee vastata vaihdettavan hirren korkeutta. Myös riihen takaseinän 
kolmen hirren korkuinen aukko paikataan hirsityönä tai vaihtoehtoisesti tehdään kevytrakentei-
nen ovi/luukku. Moottorikoppi riihen kyljessä vuorataan vaakalaudalla (22 x 100 mm) ja kopin 
katto suojataan mustalla tai grafiitin harmaalla bitumihuovalla tiivissaumatekniikkaa käyttäen 
(esim. Lemminkäisen Pikipoika, supra 7, hienosiroitehuopa). Kopin eteläpuolelle riihen hirsisei-
nään asennetaan seinän nuljahtamisen estämiseksi följaripari, veistopintaisesta vähintään 125 x 
125 mm parrusta. Korjaustyössä voidaan käyttää tuoretta puutavaraa, koska se harmaantuu 
vuodessa tai parissa. Kattojen maalaus grafiitinharmaalla.  
 
Lato (riihen vieressä):  
Tien puoleisen seinän alin hirsi uusitaan (Ø 20 cm). Hirteen tehdään lattiakannattajille kolot (kolo 
10 x 10 cm). Alhaalta lukien 6. hirsi paikataan (pintapaikka). Vanhojen ovien tilalle voidaan tehdä 
uudet vanhojen kopiona (x-tukirakenne, jossa toinen vinotuista on katkaistu ei lovettu, ovilaudat 
20 x 95 mm). Vanhat saranaraudat käytetään uudelleen. 
 
 
Makkola 
 
Sisäsaariston pihapiiri, jossa on säilynyt alueen vanhinta rakennustapaa. Koska talvitie on kulke-
nut iät ajat rakennuksen vierestä, on Makkolan päärakennuksessa pidetty kievaria jo 1600-
luvulta lähtien, mutta vain talvisaikaan. Kruunun säätämän velvoitteen mukaan kestikievareiden 
hoito myytiin 1800-luvulla halukkaille kolmivuotiskaudeksi. 1887 osakkuuden lunasti Heikki Inna-
nen, jonka käsissä toimintaa kesti aina 1920-luvulle saakka. Vuonna 1927 tila siirtyi hänen pojal-
leen Alexander Innaselle ja vuonna 1932 huutokaupan kautta Heino Mielikäiselle. Tila on yhä 
Mielikäisen suvun hallussa.  
 
 

Piirros 4.  Makkolan vanhan kivinavetan raunio uudelleen henkiin herätettynä. 
 
Päärakennus edustaa tyypillistä itäsavolaista talonpoikaistaloa, jossa on pariovinen alunperin 
frontonein koristettu umpikuisti. Kuistin sisääntulorapuiksi on tuotu komeat  kivet, joista toinen on 
mustaa gabroa ja muodoltaan pyöreä, toinen punaista graniittia ja neliönmuotoinen. Kookasta 
tupaa ja sen viereistä keittiötä ei ole remontoitu sitten rakentamisen. Sen sijaan peräkamarit on 
uudistettu 1960-luvulla mm. vaihtamalla alapohjarakenne multiaisesta rossipohjaan ja muuraa-
malla vanhojen tulisijojen tilalle pönttöuunit. Peräkamarien ja tuvan välisessä porstuassa on jäl-
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jellä kievariaikainen tyylisisustus vanhoine tapetteineen ja kultalistoineen, katossakin on aito 
pinkopahvitus. Lasitetusta tiilistä muuratussa uunissa on käytetty pursosaumaa uusrenessanssin 
tyylin mukaisesti. Muut talon puretut uunit ovat olleet samankaltaisia. 
 
 

Kuva 24. Makkolan vanha päära-
kennus edustaa Kokonsaarelle 
ominaista maatalotyyppiä. Hyvin 
samankaltainen oli myös Alapaikan 
1970-luvulla purettu päärakennus. 
 
Päärakennuksen vasta-
päätä sijaitsee palokalus-
tovajalla varustettu pitkä 
aittarakennus. Etelän puo-
lella pihaa rajaa uudempi 
aittarakennus sekä poh-
joisen puolella kivinavetan 
muurit. Navetta on ollut 
ennen saaren suurin, 
edellyttihän kievarin pito jo 
viittä hevosta. Kattoraken-

teiden romahdettua 1960-luvulla siirrettiin neljään lehmään kutistunut karja nykyisen tien vieressä 
sijaitsevaan pieneen riiheen. Tilan mailla on ollut aikoinaan kaksi latoa, joista toinen sijaitsee yhä 
metsittyneen pellon keskellä.  

Kuva 25. Kievariajallakin kiinnitettiin 
huomiota paloturvallisuusasioihin. 
Makkolan pitkässä aitassa oli 
huomiovärillä maalattu palokalusto-
vaja.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kunnostustoimenpiteet: 

 Vanhan kestikievarin pihapiiri on keskeisessä asemassa Kokonsaaren ensimmäisellä 
peltoaukealla. Rakennukset ovat joiltain osin ränsistyneet, toisaalta myös kauniisti vanhentuneet, 
sillä viimeisten vuosikymmenten korjaamattomuus on säilyttänyt paljon rakennusten alkuperäi-
syyttä. Tuleva korjaus tulisi tehdä herkkyydellä, vanhaa ja kulunutta materiaalia ja rakennusosia 
mahdollisimman paljon säästäen. Kiireellisimpänä järjestyksessä ovat piha-aittojen kattojen uu-
siminen, päärakennuksen kuistin korjaustoimenpiteet sekä romahtaneen navetan kiviraunion 
rapautumisen pysäyttäminen.  
 
Päärakennus:  
Saaren ainoa tielle näkyvä vanha päärakennus, joten rakennuksen säilyminen vanhassa asussa 
olisi ensiarvoisen tärkeää. 
Ulkovuorauksen kunnostus ja maalaus: vuorausta uusittaessa kannattaisi valita vanhaa vastaa-
va lautatyyppi niin profiilin kuin pinnantyöstötavankin suhteen (höyläpintainen lauta sahapintaisen 
sijaan). Alunperin rakennus on ollut keltamultamaalilla maalattu, myöhemmin väri on muuttunut 
kermankeltaiseksi ja maali lateksiksi. Uudelleen maalauksessa keltaisen värin palauttaminen on 
toivottavaa, maalaus on syytä tehdä perinteisellä pellavaöljymaalilla (vanha keittomaalin palaut-
taminen ei onnistuisi muuten kuin tekemällä täydellinen maalinpoisto). Ikkunoiden vuorilaudoitus 
tulisi maalata rungon pääväristä poiketen valkoiseksi ja katto grafiitinharmaaksi.  
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Kuisti:  
Myös kuistin korjaus vanhaa ikkunajaotusta ja laudoituksen jakoa varjellen on tärkeää rakennuk-
sen ilmeen säilyttämisen kannalta. Kuistin ympäriltä tulee ensitilassa poistaa maata siten, että 
porraskivet tulevat esille ja sadevedet valuvat rakennusten seinustoilta poispäin. Kuistin alaside-
puu sekä samalla alavaakalaudoitukset uusitaan ja tarvittaessa kuistia hiukan nostetaan. Ikkunat 
kunnostetaan ja ovien alimpia laudoituksia vaihdetaan, myös saranarautojen kiinnitykset tulisi 
tarkistaa. Ovet ovat olleet heleällä punamultamaalilla maalatut, punamultapigmentin sekaan on 
lisätty hiukan keltamultaa (Tikkurilan monicolor värikartasta sävy K 113). 
 
Aitat:  
Huopakaton uusiminen vanhan pärekaton päälle (puhkikuluneet kohdat tulisi ensin paikata uusil-
la päreillä). Toinen vaihtoehto on poistaa vanhat päreet ja asentaa 3 mm:n kovalevy tai vaneri 
huovan alustaksi harvalaudoituksen päälle. Vanha asennustapa säilyttäen ilman vaakaräys-
täshuopaa. Huovan värinä tiilenpunainen tai grafiitin harmaa. Länsiaitan puuliiterin alajuoksuhirsi 
tulisi uusia ja kehikko tukea  pystytolpat vaihtamalla tai paikkaamalla pilareiden lahonneet ala-
osat. Liiterin kohdalla ulkovuorilaudoituksen paikkausta (vajaasärmä. mäntylauta 18 x 100 mm).  
 
Navetta: 
Raunion kunnostus. Navetan itäseinustan sortunut kivijalka ladotaan uudestaan siten, että suuret 
kivet ladotaan uloimmaksi ja pienimmät keskelle. Ulkoseinälle sijoitetaan lohkopintaiset kivet 
siten, että muurin ulkopinnasta tulee  sileä, sisäpinta saa olla eläväisempi. Ennen uudelleen la-
tomista tulee sortuma-aluetta purkaa siten, että muurin ladonta on vakaa. Uudelleen muurauk-
sessa tulee ikkuna-aukot säilyttää ja toteuttaa ne kuten viereiset ikkunat on tehty (ikkunan ylitys-
palkki ym.). Minimissään romahtanut muuraus puretaan ikkunoiden väliseltä alueelta ja tilanne 
vakautetaan (päädyt ladotaan uudelleen). Koko kivinavetan muurin päältä poistetaan lahonneet 
kehähirret ja muu humusaine. Pinta tasataan ja tiivistetään savikerroksella miesvoimin kevyesti 
junttaamalla. Navetan lahonneista ovista taltioidaan saranaraudat.  

Riihi:  
Kaatumispisteessä oleva riihi voidaan tukea följarein ja tukilaudoituksin. Alaosastaan läpilahon-
nut  pohjoisseinä (jossa puhkaistu aukko) tuetaan följarilla. Följari sijoitetaan aukon luoteispuolel-
le. Seinän tuentaa voidaan lisätä laudoittamalla seinä 24 x 97 mm laudoilla, puskuun asentaen, 
kuten lisäosan  seinässä on tehty. Vanhojen följareiden sisäpuoliset parit (eteläseinä) uusitaan 
vanhoja följareiden mallisina haljaksista tehtyinä. Näissä läpipulttaus terveistä, ylimmistä hirsistä. 
Ovi kunnostetaan ja sen eteläpuolelle asennetaan uusi följaripari. Peltikaton maalaus grafiitin 
harmaaksi.  
 
 
Koikkala 
 
Koikkalanvuoren kupeessa on sijainnut myös vanha asuinpaikka. Silloisessa savupirtissä ovat 
asuneet mm. pietarilainen, eläkkeelle siirtynyt kauppias sekä Johannes Jäppinen ja hänen vai-
monsa Aune Innanen.  Tuvassa on muistitiedon mukaan sijainnut liuskekivistä tehty suurikokoi-
nen leivinuuni. Pihapiirin kuului myös pitkä aitta ja vanha kivinavetta, joka tuhoutui tulipalossa v. 
1964. Tällä hetkellä pihapiirissä sijaitsee rintamamiestalo sekä sementtitiilinavetta. 
 
Kunnostustoimenpiteet: 
Nämä kaksi rakennusta muodostaisivat jälleenrakentamisajalle tyypillisen kokonaisuuden, kun 
päärakennuksen ulkoasua yhtenäistettäisiin ulkovuorauksen nykyistä rauhallisemmalla pintakä-
sittelyllä. Kaksivärisyys ja laudoituksen kaksijakoisuus (rintapanelointi) eivät kuulu rintamamies-
tyyppitaloon. Ryhdikäs, kauniisti harmaantunut navetta ei kaipaa vielä ehostustoimenpiteitä. Mi-
käli pihapiiriin halutaan palauttaa aitat, olisi nämä syytä tehdä 1940-50-luvun tyylisesti. Tuolloin 
aitat tehtiin joko hirsi- tai rankorunkoisina. Ne olivat usein peiterimalaudoitettuja ja ovissa oli 
1950-luvun paneelilla pystylaudoitus, mutta myös salmiakkikuviota käytettiin edelleen. Papinnie-
men kaksikerroksinen aitta on paikallinen esimerkki tältä ajalta. 
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Hietakangas 
 
Kauniisti kunnostettu saaristolaistila peltojen ympäröimässä notkossa, jonne ensimmäiset asuk-
kaat tulivat vuonna 1883. Pihapiiri muodostaa yhä tiiviin kokonaisuuden, jota kolmelta ilmasuun-
nalta rajaavat päärakennus (1929), kivinavetta (1918) ja liiteri. Muut rakennukset ovat hajasijoit-
tuneet keskeisen piha-alueen ympärille. Aitat sijaitsevat takapihalla pellon reunassa, seisten 
toisiaan vastakkain. Aitoista vanhemmassa, kaksiosaisessa vilja- ja särvinaitassa on jäljellä jyke-
vät viljalaarit ja lukuisa määrä vanhaa esineistöä, kuten esimerkiksi isoilla tuohipainoilla varustet-
tuja verkkoja. Paikallisin voimin rakennettu särentäaita ja portti johdattavat tulijan läpiajettavan 
ladon (1927), pajan sekä savusaunan vieritse pihaan. Paja on rakennustyypiltään arvokas, koska 
se sisältää aidon tunnelman lisäksi yhä toimivan ahjon palkeineen. Nokeentunut yksiseinäinen 
tulipesä on muurattu monen kokoisista tiilistä. Vastakkaisen harjun laelle aidatun karjakujan var-
teen on sijoitettu vierekkäin kolme latoa, riihi sekä kellari. Kellari on tehty tiilistä ja tiilen mittaan 
hakatuista graniittilohkareista, lieneekö rakentamisessa käytetty samoja tiiliä, kuin pajan uunissa. 
Keskikokoisen kivinavetan koosta voi päätellä muinaisen tilakoon, mutta silti navettaan on valittu 
jyhkein puu mitä alueelta löytyy; entisen tuulimyllyn keskiakseli kannattaa navetan välipohjara-
kennetta. Tuulimyllyn napapuusta on otettu dendrologinen näyte, jonka perusteella puun kasvu 
on ajoitettu v.1437 ja kaato v. 1643. Hyväkuntoisen päärakennuksen keltaiseksi sävytetyssä 
tuvassa on muhkeasti profiloidut ikkunan vuorilaudat ja kamareissa alueen ainoita 1940-luvulta 
säilyneitä tapetteja.    
 
Kunnostustoimenpiteet: 
Rakennuksia on kunnostettu hienovaraisesti oikealla periaatteella siten, että korjauksissa on 
tehty vain välttämättömimmät ylläpitokorjaukset riittävän ajoissa. Niin ikään, kunnostustyössä on 
oivallettu vanhan materiaalin arvo sekä vanhat työstömenetelmät. Valittua linjaa on hyvä jatkaa.  
 
Päärakennus:  
Ulkovuorauksen maalaus aloitettiin kesällä 2002 aluearkkitehti Kirsti Kovasen antamien ohjeiden 
mukaisesti.  
 
Kivinavetta:  
Navetan peltikaton uudelleenmaalauksessa palautetaan väri grafiitinharmaaksi, kuten myös vie-
reiseen liiteriin. Oviin palautetaan pellavaöljymaalilla maalaten okrankeltainen sävy, kiinnitykset 
oikaistaan ja uusitaan kuluneimpia, alimpia paneeleita vanhaa vastaavalla paneelilla. Välipohjan 
upeasti vanhentuneen sidehirren kannatus siirretään veistopintaiselle siirtopalkilla uusituille väli-
pohjakannattajille. Siirtopalkki sijoitetaan heti sidehirren taakse. Myös lahonnut keskiosa voidaan 
uusia. Tällöin ensiarvoisen tärkeää on tarkan kopion tekeminen vanhasta osasta kirvestyönä.    
 
Aitat:  
Nukkuma-aitan huopakaton paikkaus harjakaistaleella. Kaistaleen kiinnitystä voidaan tehostaa 
huopanauloin. Uusittaessa vilja-aitan kolmiorimahuopa, vanhoihin rakennuksiin sopiva huopa 
löytyy esimerkiksi Lemminkäiseltä (Pikipoika supra 7, musta hienosiroitehuopa). Myös siirtymi-
nen tiilenpunaisen huovan käyttöön on mahdollista. 
 
Lato:  
Lato on katettu kolminkertaisella päreellä kymmenisen vuotta sitten. Kun kate uusitaan, uusitaan 
samalla myös kattokannattajat pyöreistä mäntyrungoista (Ø 11- 13 cm), jotka veistetään räys-
täsosuudelta kantikkaaksi. Myös otsalaudat kuuluvat tämän kokoiseen rakennukseen, ainakin 
päätyräystäille. Notkahtanutta alahirttä (pääjulkisivu) kannattaa tukea oven kohdalle työntyvien 
lattiakannattajien kohdalta alle asetutuilla kivillä. Samalla linjaa oikaistaan nostamalla runkoa 5 -
10 cm. Oven ylin vaurioitunut tukipiena uusitaan (25 x 95 mm) sekä reunimmainen pystylauta (22 
x100 mm). Pitkälle lahonnut eteläpääty voidaan suojata kohtapuoliin lomalaudoituksella, joka 
tehdään kuorituista pintalaudoista (kohtuullisen kapeaa mäntylautaa). Seinälaudoituksen ja pää-
tykolmiolaudoituksen rajapintaan asennetaan viistoon vaakalauta (esim. 30 x 95 mm).  
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Piirros 5 : Kylässä oli pajasta toiseen kiertävä seppä, mutta siitä huolimatta saranarautojen mallit vaihtelevat suuresti. 
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Piirros 6. Yksityiskohtia Kokonsaaresta; Hietakankaan tuohesta tehty verkkopaino ja Veli Munc´n mökkitontille myöhemmin siirre-
tyn aitan vuosiluku.  
 
 

Yläpaikka 
 
Yläpaikan pihapiiri sijaitsee kylän keskeisimmällä ja näkyvimmällä paikalla. Kylätie on aikoinaan 
halkonut miespihan. Myös riihi, puimalato ja kaksi muuta latoa sijaitsevan vanhan tien varrella. 
Yksi heinäladoista on jäänyt uudemman kylätien varteen, toinen ladoista ja hirsiarkullinen vene-
vaja ovat luhistuneet  vanhuuttaan. Piha-alueella ei vanhasta rakennuskannasta ole jäljellä enää 
kuin pieni, taidokkaasti piiluttu aitta, joka sekin on vaihtanut paikkaa uuden päärakennuksen 
rakennustöiden yhteydessä. Vanha päärakennus, leveärunkoinen ja harjakattoinen suurmaalais-
talo, sijaitsi nykyisen 1970-luvulla rakennetun tiilirakenteisen päärakennuksen kohdalla. Maataloa 
vastapäätä sijaitsi kivinavetta, jonka jyhkeä kiviperusta upotettiin monttuun lapiotyönä ennen 
uuden navetan rakennustöiden alkua. Navetan ensimmäinen tiili muurattiin keväällä 1955 ja jo 
syksyllä karja pääsi uusiin tiloihin. Kaikki muuraukseen tarvittavat tiilet, joita oli 30 000 kpl, lyötiin 
omin käsin viereisellä mäellä. Tiiliä kuluikin paljon, koska navetassa on paikoin jopa kolmikertai-
nen ladonta. Sementtiä ja hiekkaa tiilissä oli suhteessa 1:5. Savonlinnalaisen rakennusmestarin 
suunnittelema navetta on toiminnoiltaan edistyksellinen. Hienovaraiset yksityiskohdat ovat funk-
tionaalisesti harkittuja mm. navetassa parret ja lietekaivot asettuvat  neljänneskaaren muotoon.  
 
 

Kuva 26. Vanhan venevajan hirsiarkku kuultaa Kivirannanselän puoleisessa rantavedessä. Rantarakennusten säilyminen ja osin 
palauttaminenkin on sisäsaaristomaiseman kannalta tärkeää. 
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Piirros 7: Kaksi koristeellista aitan ovea. Yläpaikan ovessa paneelien asennus on tehty loivasti viistoon. Viistoutta on korostettu 
puna-valkoraidallisella värityksellä. 
 
 
Kunnostustoimenpiteet: 
Vaikka osa tilan rakennuksista edustaa uudempaa aikakautta, muodostavat etenkin navetta, riihi 
ja puimalato rauhallisen taustan kylää idästä päin lähestyttäessä ja ovat siten nykyisessä asus-
saan säilyttämisen ja kunnostamisen arvoisia. Tarverakennukset ovat hyvässä kunnossa, mutta 
vajaakäyttöiset, pienemmät rakennukset ovat jääneet hoidon ulkopuolelle. Pihapiirin rakennuksi-
en peltikatot on maalattu vaalean harmaalla.  
 
Navetta:  
Ryhdikäs, hyväkuntoinen navetta, jonka ulkoasun ja sisätilojen korjauksessa kannattaa säilyttää 
50-luvun henki.  
 

Kellari: 
Maalaus keittomaalilla; punamullan sävy italianpunainen. Kellarin kohdalla on sijainnut 1940-
luvulla purettu tuulimylly.  
 
Aitta:  
Ovien vanhan raitamaalauksen palauttaminen punaisella ja valkoisella keittomaalilla, toisistaan 
loittonevan luoteisnurkan sidonta esim. nurkkaföljarilla tai lattaraudoilla.  
 
Puimalato:  
Vanhan ikkunapuitteen korjaus, käyttäen pellavaöljykittiä. Heinien painosta pullahtamaisillaan 
olevan etelä-oven korjaus itäseinällä (laudat 18 x 140 mm). Katon maalaus tummanharmaaksi. 
 
Riihi:  
Repsahtaneen oven korjaus sekä katon maalaus tummanharmaaksi. 
 
Lautarakenteinen lato riihen lähellä:  
Puuston raivaaminen ladon ympäriltä. Ladon alin hirsikehä on vaurioitunut ja rakenne levinnyt 
salvoksista. Hirsikehän itäseinän molemmat hirret tulisi uusia, muilta seiniltä vain ylin hirsikerta. 
Työtä ei voida tehdä muuten kuin purkamalla seinälaudoitus kaikilta seiniltä. Tämä helpottaisi 
myös heinäseipäiden poistoa rakennuksesta runkotöiden ajaksi. Vanha laudoitus käytetään uu-
delleen esim. kahdelle seinälle kooten. Vanha laudoitus on vajaasärmäistä mäntylautaa, jossa 
tyvi-latvapään asennussuunta  vuorottelee, jatkokset on tehty viistäen. Laudan ja ylähirsikehän 
liitoskohdassa on vaakalauta. Rakennus katetaan kominkertaisella mäntypäreellä. Maata tulee 
kaivaa rakennuksesta poispäin viettäväksi eritoten oviseinällä.  
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Hirsilato riihen vieressä:  
Heinälato on kokenut kovia edelliskesän myrskyssä puun kaatuessa rakennuksen päälle. Runko 
on lisäksi vaurioitunut pahoin sisältä. Kunnostustyöt olisivat sen verran mittavia, ettei ladon kun-
nostamiseen enää kannata ryhtyä, vaikka lato kuuluu olennaisesti talouspihan rakennusten jouk-
koon. Rungon säilyminen paikoillaan niin kauan kuin se pystyssä pysyy on toivottavaa. Vanha 
päärakennuksen ovi tulisi pelastaa sateelta suojaan.  
 
Lato tien varressa (hirren pätkistä kasattu):  
Oleellisia ovat ladon runkoa koossa pitävät toimenpiteet (maisemallisesti merkittävä paikka). 
Ladon notkahtanutta lounaisseinää tulisi nostaa ja tuentaa lisätä. Nosto suoritetaan molempien 
följareiden alta (5-10 cm). Liitoskohdan följari tulee läpipultata ennen nostoa alimpaan hirteen. 
Noston jälkeen asetetaan följareiden kohdalle, alimman hirren alle kivet. Luoteisseinän lahonnut 
alin hirsi voidaan joko vaihtaa tai poistaa se kokonaan korvaamalla hirsi  muutamalla kivellä. 
Samalla oikaistaan ovi ja vaihdetaan muutama vaurioitunein lauta. 
 
Romahtanut venevaja:  
Vanhan hirsi-kiviarkullisen venevajan palauttaminen entiselle paikalleen. Vanhalla tekniikalla 
tehdyssä rakennuksessa voisi olla myös ripaus modernia otetta, esimerkiksi ulkovuorilaudoituk-
sen ja pystylaudoituksen jäsentelyssä.  
 
 
Alapaikka 
 
Saaren elinvoimaisin tila, jolla harjoitetaan monipuolisesti maataloustoimintaa; lihakarjan kasva-
tusta, rehun viljelyä sekä puutavaran varastointia. Siten tila on saaren harvoja voimakkaasti kas-
vavia ja toimintojen mukaan muovautuvia tiloja.   
 
Pihapiiri on aina ollut toiminnoiltaan kaksijakoinen. Vanhan päärakennuksen ja navetan välissä 
on ollut karjapiha, jota reunustivat savusauna, kivikaivo sekä aitta. Päärakennuksen edusta oli 
rajattu pensasaidoin. Viereisellä kummulla oli talouspiha riihineen, tuulimyllyineen, pajoineen ja 
latoineen. Myllyn voimalla pyöritettiin mm. Papinniemen sahaa. Näiden kahden piha-alueen vä-
lissä oli lisäksi lampi, joka on nyttemmin täytetty.  
 
Vanha ja komea päärakennus oli leveärunkoinen, pitkänomainen hirsirakennus, jossa sisääntu-
lokuistia komistivat ovien yläpuoliset frontonit. Kuistin kohdalla rungossa oli myös poikkipääty. 
Rakennus on ollut hyvin samankaltainen kuin Innasten kestikievari aikoinaan. Tuvassa oli kaare-
vin muodoin komistettu, kookas leivinuuni, jossa arinallakin oli pituutta 180 cm. 1950-luvulla tu-
van runko kengitettiin, korjauksella päästiin eteenpäin seuraavat 25 vuotta, mutta 1970-luvulla 
talovanhus sai väistyä uuden tiilirakenteisen päärakennuksen tieltä.  
 
Kunnostustoimenpiteet: 
Tilan pihapiiri muovautuu voimakkaasti maataloustoiminnan tilavaatimusten mukaan, siksi piha-
alue on saaren mittakaavaan nähden raskaasti rakennettu. Toisaalta vanhat säilyneet rakennuk-
set on otettu taiten uusiokäyttöön pilaamatta rakennusten vanhaa asua. Rakennusten kunnos-
tuksessa on hyödynnetty myös puulajien käyttöä perinteiden mukaan. Vireän toiminnan ansiosta 
rakennukset ovat hyvässä kunnossa.  
  
Riihi:  
Siirretään rantaan, tilalle rakennetaan hakelämpövoimala. Siirron yhteydessä alimpia hirsiä on 
helppo uusia, vaihtaa sahapintaiset följarit veistettyihin ja palauttaa katkaistu sidehirsi. Suuren-
nettua oviaukkoa voisi pienentää esimerkiksi lisäämällä oven molemmin puolin veistopintaiset 
pystyhirret sekä tekemällä karapuista riittävän jykevät veistäen.  
 
Hakelämpövoimala: 
Rakennus tehdään vanhan riihen kohdalle. Rakennuksen harjakorkeus tulisi jäädä edessä ole-
van puimaladon harjalinjaa alemmas, sen kattomuotona tulisi olla harja, jonka  kaltevuuden tulisi 
vastata puimaladon kattokaltevuutta. Rakennus peittää näkymän lammelle, joten se tulisi tehdä 
mahdollisimman lyhyenä, jotta edes jonkinlainen näkymä lammelle säilyisi. Ulkovuoraus pysty-
laudoituksena ja maalaus ensisijaisesti punamultamaalilla, mutta myös harmaa tulee kysymyk-
seen. Sekä Uulatuotteella että Hangon Värillä on tuotevalikoimassa harmaa keittomaali.   
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Aitta:  Autotalliosan laajentamien lapetta jatkamalla, laajennuksen vuoraus vanhaa vastaavalla 
pystyrimalaudoituksella. Jos jatkeella on riittävästi pituutta, tehdään jatke harjakattoisena. Aitan 
nykyinen väritys on säilyttämisen arvoinen. Ovet ovat olleet punamultamaalilla maalatut, samas-
sa maalityypissä kannattaa pidättäytyä.  
 
Saha-alue: Saha-alueen siistinä pysymistä edesauttaisi sahalinjaston pulpettikatteisen suojan 
jatkaminen. Varastorakennuksen muoviovilla peitetyn päädyn umpeen laudoittaminen tai puura-
kenteisen liukuoven rakentaminen eheyttäisi saha-alueen näkymää kylältä päin katsottaessa. 
 
 
 

Kuva 27. Alapaikan venepaikka. Venevajan 
hirsiarkku on rakennettu uudestaan ja nuottako-
dan jalustaa vahvistettu betonoinnin. Näiden 
vajojen tulevaisuus on vankalla pohjalla.  
 

 
Papinniemi  
 
Vuodesta 1636 lähtien Papinnie-
men tila on ollut Kokkoisten suvun 
hallussa. Vuonna 1928 tila lohkais-
tiin omaksi kantatilakseen Mikkos-
ten maista. 
 
Papinniemen uudisrakennuspiha-
piiriin kuuluu tiilisen pääraken-
nuksen (1974) lisäksi kookas ja 
näkyvällä paikalla sijaitseva se-
menttitiilirakenteinen navetta 
(1952). Navetta on rakennettu rin-
nettä myötäillen kolmeen tasoon. 
Muutama vuosi ennen navetan 
rakentamista kohosi mäelle rintee-
seen suurikokoinen 1950-luvun 
tyylinen, kaksikerroksinen aitta, 
jossa alaosa on hirttä ja yläosa 
rankorakenteinen. Vanhemmasta 
rakennuskannasta on jäljellä 1800-
luvulta vajaakanttisella laudalla 
vuorattu paja. Koska perhe omisti 
tervahöyryn, on pajassa vielä jäljellä 
jykeviä laivan rautaosia, kuten pyö-

reitä, messinkisiä laivan ikkunoita ja köysikiinnikkeitä. Neljän metrin syvyinen kivikaivo sijaitsee 
keskellä pihaa, vanhan päärakennuksen edessä. Rakennuksen runko on tuotu saareen uittamal-
la, ja se osoittautuikin 1970-luvulla purettaessa huonokuntoiseksi. Vanha kivinavetta sijaitsi ny-
kyisen konevaraston paikalla. Tilan soilla on lisäksi ollut muutama suokorsu, joista on haettu 
turvetäydennystä lehmille kuivikkeiksi. Papinniemellä sijaitsi aikoinaan kylän ainoa saha sekä 
myös ainoa alustalaisille rakennettu torppa. 
 
Tilan elinkeinon harjoittaminen on suuntautumassa matkailun ympärille. Uusin investointi sijait-
see Papinniemenrannassa, jonne on rakennettu pyöröhirsinen, jykevä savusauna, johon liittyvät 
modernit pesu- ja  ruokailutilat. 
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Piirros 8: Papinniemen rannassa kauan seisonut MIIRA-1 matkalla lastauspaikalle Almströmin telakalle. Tästä tervahöyrystä siirret-
tiin kattila Kokonsaaressa liikennöineeseen Figaroon. 
 
 
Kunnostustoimenpiteet: 
 
Paja:  
Sisätilan raivaaminen ja ikkunoiden pellavaöljykittauksien uusiminen. Ennen kittausta kyntepohja 
tulee maalata ohuelti pohjamaalilla (sinkkivalkoinen tai pellavaöljymaali). Toinen ovista korjataan 
tai rakennetaan uusi vanhan mallin mukaan. Puuttuva saranatappi etsitään esim. pajan jäämis-
töstä. Vanha ruostunut aaltoprofiili-peltikatto uusitaan samanlaisella sinkityllä aaltoprofiililevyllä. 
Katto maalataan grafiitinharmaaksi. 
 
Aitta:  
Katon maalaus tiilenpunaisella tai grafiitinharmaalla. Ruostunut aaltopeltikatto voidaan korvata 
myös kolmiorimahuopakatteella. Itäpäädyn ja viereisen seinäpätkän laudoituksen uusiminen 
vanhaa vastaavalla matalaprofiilisella paneelilla. Vanhoista paneeleista voidaan tehdä pariovet 
50-luvun tyylisinä (aitan ovet ovat hyvänä mallina). Vanhat saranaraudat voidaan käyttää uudel-
leen. Vanha väri H 158 (Tikkurilan Monicolor värikartta), nykyinen L 128. Maalaus pellavaöljy-
maalilla. Vanha kaiderakenne on säilyttämisen arvoinen.  
 
Navetta:  
Peltikaton maalaus tiilen punaisella tai grafiitin harmaalla sekä ovien kunnostusta.  
 
Puimalato:  
Koillisnurkassa alasidehirren uusiminen estäisi vielä ryhdikkään puimaladon lyyhistymisen. Oven 
uusiminen ja maanpinnan alentaminen itäseinustalla. Laudoituksen korjaamista paikaten jatkok-
sien kohdalta. Peltikaton maalaus grafiitinharmaalla.  
 
Riihi:  
Peltikaton maalaus grafiitin harmaalla ja lisäsiiven ikkunoiden kunnostus käyttäen pellavaöl-
jykittiä. Katon taitokset päätyräystäällä on tehty aikoinaan kunnioitettavan huolellisesti! Myös 
lisäsiiven ulkovuoraus on tehty raamisahatusta lautatavarasta!  
 
 
Keisarinmäki 
 
Vuonna 1892 saapuivat ensimmäiset asukkaat Keisarinmäelle, jolloin Josefina ja Albin Muhonen 
asettuivat  paikalla jo olleeseen pieneen savutupaan. Keisarinmäki 7 lohkaistiin omaksi tilakseen 
Innasten kantatilasta kuusi vuotta myöhemmin, jolloin isännäksi tuli Pekka Innanen, kaskimaiden 
raivaaja. Elämä aloitettiin tuolloinkin tuvasta, nykyisestä savusaunasta, mutta piakkoin valmistui 
päärakennus viereiselle kallionlaelle. Piha-alue laajeni aksiaalisesti harjanteita seuraten, siten 
että navetta, riihi, liiteri ja puimalato asettuivat löyhästi päärakennuksen ympärille. Piha-aluetta 
reunustivat kolmelta ilmansuunnalta suuret kuusirivistöt. Kuusikuja johti myös syrjemmällä sijait-
sevaan pajaan. Talo on ollut koostaan huolimatta vauras,  esimerkiksi 1930-luvulla ruokapulan 
yllättäessä kylällä tiedettiin avun löytyvän Keisarinmäeltä. Vuonna 1935 isännyys siirtyi Pekan 
pojalle, Toivo Innaselle. Runoihin mieltynyt ja työteliäs Toivo asui perheineen tilalla vuoteen 1965 
saakka. Tällä hetkellä tila on Toivon pojan, Tapani Innasen perheen loma-asuntona. 
  
Päärakennus poikkeaa muista alueen päärakennuksista kokonsa ja aiemmin  myös pintakäsitte-
lynsä puolesta. Rakennuksen runko on melko kapea ja lyhyt verrattuna muihin maataloihin. Pors-
tuasta pääsee pieneen keittiöön, molempiin peräkamareihin sekä aidossa asussa säilyneeseen, 
viehättävään tupaan. Tuvassa on vielä puhdaspiirteinen, savolaismallinen vanha leivinuuni. Ra-
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kennus oli aluksi hirsipintainen mutta 1920-luvulla se rapattiin vaaleaksi hiukan sementtiä sisäl-
tävällä kalkkilaastilla. Ikkunat oli maalattu italianpunaisella keittomaalilla. Yhteys kantatilaan on 
nähtävissä rakenteellisissa yksityiskohdissa, kuten esimerkiksi saunan ja päärakennuksen ikku-
nan vuorilaudoituksissa.  
 
Puoliksi purettu kivinavetta on interiööriltään saaren aidoimpana säilyneitä navettoja. Navetassa 
on taidolla toteutetut, tuulettuvat lautaovet, joihin muodostuu sisältä katsoen tuikkiva tähti-
taivasefekti. Sauna on savusaunaksi melkoisen kookas ja sisältä mustaakin mustempi. Moneen 
kertaan uudelleen ladottu kiuas on yhä pohjamuodoltaan vanhan kiukaan kokoinen, vaikka kor-
keus on madaltunut alkuperäisestä. Kiuas ei ole  koskaan ollut holvattu, vaan tulipesän kannatus 
on levännyt sekalaisien lattarautojen varassa. Kaikki tilan rakennukset ovat olleet 1900-luvun 
alusta alkaen pärekattoisia. 
 
Kunnostustoimenpiteet: 

 Keisarinmäen päärakennus on helmi saaren rakennuskannassa. Myös muita jäljelle jääneitä 
talousrakennuksia on kunnostettu hienovaraisesti ja näin ollen rakennusten tulevaisuus on tur-
vattu. Tutustumiskäynnillä on annettu yleisohjeita saunan kengityksestä ja navetan päätykolmioi-
den umpeen laudoituksesta. 

 
Piirros 9. Kokonsaarelaisia vanhoja kattolistoja. Keisarinmäen kamarissa on muhkeasti profiloitu,  erittäin koristeellinen kattolista. 
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Kuva 28. Keisarinmäen savolaistyyppinen, hillitty ja elegantti tuvan uuni. 
 
 
 

Kuva 29. Keisarinmäen noesta täysin mustunut savusauna rauhoittaa kulkijan kuin kulkijan.  
  
 

Julkiset rakennukset ja alueet 
 
 
Lauttaranta 
 
Kokonsaaren lauttaranta on asultaan vaatimaton. Ranta-alueen ilmeen kohentaminen antaisi 
nykyistä toiveikkaamman kuvan saaren tulevaisuudesta. 
 
Hoitotoimenpiteet: 
Lauttaranta-alueelle tehtiin luonnos jätekatosrakennelmasta, joka sijoitettaisiin nykyisen aitauk-
sen kohdalle. Luonnoksen lähtökohtana on ollut rannan rakenteille tyypillinen tuulettuvuus. Ovien 
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lähtökohtana ovat olleet Keisarinmäen navetan ovet, tuulettuvaa rakennetta nekin. Luonnokset 
ovat liitteenä suunnitelman lopussa. Myös yhteysaluksen rantautumisrakenteiden vaurioituneet 
osat tulisi uusia. Sälöytyneen pystylaudoituksen suunta voidaan vaihtaa uusittaessa 
vaakasuuntaiseksi (75 x 150 mm). Samalla uusitaan laudoituksen takana olevat parrut. 
Kestopuun sijaan kannattaa valita tiukkasyistä lehtikuusta tai sydänpuuvoittoista mäntyä, koska 
painekyllästetty puu on hauraampaa kuin käsittelemätön ja sietää siten vähemmän iskuja.  
 
 
Rantautumisalue 
 
Saarikansan Työväentalo eli Tanssitalo 
 
Kokonsaaren vierasvenesatama sijaitsee tanssitalon rannassa, vanhan yhteysaluslaiturin ku-
peessa. Tanssitalon historia juontuu kaukaa. Säämingin työväenliike nosti päätään pitäjäs-
sä1900-luvun alussa ja kokoontumistilojen etsiminen yhdistykselle tuli ajankohtaiseksi 1920-
luvulla. Aluksi työväenyhdistyksen kokouksia pidettiin ulkotiloissa, ja vasta vuonna1951 Kokon-
saaren kokoukset voitiin pitää katetuissa tiloissa. Rakennus, joka sai nimekseen Säämingin so-
siaalidemokraattisen nuoriso-osaston Saarikansan Työväentalo, sijaitsee saaren pohjoisrannalla 
vantteran männikön keskellä. Paikka on ollut jo 1600-luvulta lähtien kesä- ja talvitien risteys. Talo 
on yksinkertaisuudessaan näyttävä ja sisätiloiltaan  tunnelmallinen. Interiööri on säilynyt puh-
dasoppisesti 50-luvun asussa vanerikasetoiduin katoin ja lakatuin lattioin. Piha-alueella sijaitsee 
lipunmyyntikoju, johon on rakennettu putkaosa 1960-luvulla järjestyssääntöjen tiukentuessa. 
Heppoiselta näyttävän kojun putka-osassa on pahankin pojan pysäyttävä jykevä, isoilla sa-
ranaraudoilla varustettu ovi. Vanha laituri on sijainnut nykyisen 1987 rakennetun laiturin paikalla. 
Se on ollut hirsikehikkoinen ja kivillä täytetty. Laituriin rantauduttiin ennen laivan kokka edellä. 
 

Kuva 30. Tanssitalo 
 
Aluetta ehostavat kunnostustoimenpiteet: 
Rantautumisalue laitureineen, uusine grilli- ja jätekatoksineen sekä aitoineen muodostaa seka-
laisen  kokonaisuuden. Uusia rakenteita ei ole suunniteltu vanhoja huomioiden. Koska rakennus 
ja sitä ympäröivät rakenteet ovat peruskunnoltaan hyviä, on suunnitelmassa ehdotetut toimenpi-
teet aluetta siistiviä ja ehostavia.  
 
Ranta/Laituri:  
Vanhan laiturirakennelman palauttaminen entiseen muotoonsa olisi paras ratkaisu, kun nykyinen 
laituri on uusittava. Mikäli vanhan kokoinen laituri on liian pieni,  voidaan ulommas rakentaa toi-
nen puuarkku ja  nämä kaksi yhdistää toisiinsa lautakantisella sillalla. 
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Vanhan laiturin jäänteet ovat uuden laiturin alla, ja ne tulee säilyttää siellä dokumentteina. Tällä 
hetkellä rantavallin perustus lepää näiden hirsiarkkujen varassa. Vanhan laiturin periaate on 
esitetty piirroksessa 10. Laituri on kooltaan 5 x 5 m. Arkussa käytetyt mäntyhirret ovat olleet pyö-
reitä (Ø n. 20 cm) ja päistään kantikkaiksi veistettyjä. Ristinurkalla salvottua nurkkaa sitoo neljä 
tukipilaria, jotka on toisiinsa ristikkäin pultattu. Tapitukset ovat katajaa. 
 
Nykyisen laiturin yleisilmettä kohentaisi teräspollareiden maalaaminen keltaisella huomiovärillä, 
veneiden törmäyksistä vaurioituneiden reunalautojen osittainen uusiminen, laiturin kaiteiden ja 
kyltityksen uusiminen (vesiliikenteen henkeen) ja jäteaitauksen siirtäminen ranta-alueelle. Jä-
teastiat voisi siirtää grillikatoksen kyljessä olevaan mustaan katokseen. Reunalaudoitus 75 x 150 
mm (tiukkasyinen lehtikuusi tai männyn sydänpuu), kaiteen tolpat 100 x 100 mm, kaide 45 x 95 
mm.  
 
Laiturille johtavan maavallin kivireunusten ja hiekalla päällystetyn tieosuuden rajapinnan selkeyt-
täminen lisäisi laiturin huoliteltua ilmettä. Myös kivireunusten ladontaa voisi täydentää samanko-
koisilla kivillä. Reunuksia ei saisi häivyttää hiekan alle, koska ne ovat osa vanhaa laiturira-
kennetta.  
 
Saarikansan Työväentalo:  
Sisääntuloterassin uusi kaide rakennetaan aluearkkitehti Kirsti Kovasen 22.3.2002 tekemien 
piirrosten mukaisesti. Sisätilat ovat hyvät sellaisenaan, keittiössä voidaan tehdä moderneja uu-
distuksia vapaammin. Vanhasta tulisijasta tulee poistaa ruoste, käsitellä se ruosteenestomaalilla 
sekä maalata se uudelleen hornamaalilla. Nykyiset pääovet voidaan kuistinkorjauksen yhteydes-
sä peittomaalata, pellavaöljymaalilla okrankeltaiseksi (S 060 Tikkurilan Monicolor-värikartta) tai 
harmaaksi (S 080) ja ikkunat valkoiseksi (F 67). Ikkunoissa on saattanut olla punamultamaalilla 
maalattu lasituslista, asia tulisi tarkistaa maalinpoiston yhteydessä. Kun ovien uusimisen aika 
koittaa, alkuperäiset, kolmiosaiset peiliovet voidaan palauttaa. Rantautumisalueen ja työväenta-
lon piha-alueen rajaukseen sopisi nykyistä paremmin järeämpi paaluaita. Aidasta on periaatepiir-
ros liitteenä suunnitelman lopussa. Aidan maalaus liittäisi sen osaksi työväentalon rakenteita. 
Johteet maalataan punaisiksi ja tolpat (tai vain tolpan pää) valkoiseksi keittomaalilla. Portin väriä 
kannattaa pohtia kun muu aita on maalattu.   
 
Lipunmyyntikoju:  
Kojun jatkeeksi voidaan tehdä sauna jatkamalla rakennusta vanhalla tekniikalla. 
 
Jätekatos:  
Musta, tyhjillään oleva halkokatos tulisi siirtää pois sisääntulon läheisyydestä metsään esim. 
grillikatoksen taakse. 
 
Maisemanhoitotyöt: 
Tämä saaren ainoa yleinen ranta-alue sekä tanssitalon arvokas miljöö kaipaavat vuosittaista 
pientä hoitoa. Tehtävät työt ovat lähinnä pusikoiden raivausta ja pienten puiden harventamista. 
 
Hoito-ohjeet: 
-  Laiturin molemmin puolin kasvavat vesakot pidetään kurissa, tehdään tilaa isoille puille. 
 
-  Tanssitalon portin luota poistetaan pari pientä mäntyä. 
 
- Tonttia kiertävä riukuaita kunnostetaan saaren perinteisen mallin mukaisesti, aidan vierukset 

siistitään, portin luona kasvava tuomi säästetään. 
 
-  Tontin perälle ulkohuussin läheisyyteen voidaan jättää pikku pihlajia kasvamaan nä-

kösuojaksi. 
 
-  Talon ja rannan välinen vesakko raivataan, aluksi voi jättää pari suurinta koivua ja pihlajaa, 

joita voi myöhemmin harventaa lisää. 
 
- Talon ja rannan välinen mäntyrykelmä: 4-5 suurinta ja parhainta jätetään, loput poistetaan. 
 
Laiturilta maihin tultaessa tanssitalon tulisi näkyä kutsuvasti isojen puiden takaa. Rannan laiturin-
puoleisen osan valtava mänty ja kolme suurta koivua tarvitsevat tilaa ja valoa ympärilleen, siitä 
etelään rantavyöhyke voidaan säilyttää lähes luonnontilassa - tarvittaessa voi pusikkoa vähän 
harventaa. Laiturilla oleva Pidä Saaristo siistinä - järjestön ylläpitämä jätepiste on määrä siirtää 
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rantaan ja metsään on tulossa kuivakäymälä. Grillikatos ei kaipaa ympärilleen enää lisärakentei-
ta, puuvarasto tulisi sijoittaa syrjemmälle metsään, grillikatoksen taakse. 
 
Tanssitalon ympärillä oleva järeä puusto pääsisi enemmän esille, jos pienempää puustoa har-
vennettaisiin laajemmalta alalta. Harvennus voitaisiin tehdä aina läheiselle ladolle asti ja samalla 
raivata eteläpuoleisen uimarannan rantapuskat harvemmiksi. Piha-aidan sisäpuolelle voi istuttaa 
lisää perinteisiä ruusuja nykyisten portinpielissä kasvavien lisäksi.  
 
 

Vanhojen rakennusten korjausperiaatteista 
 
Vanhaa rakennusta on huollettava säännöllisesti. Joskus rakennukset ovat olleet pitkään heikolla 
hoidolla tai jopa täysin käyttämättömin', jolloin niiden kunnosus vaatii järeämpiä korjaustoimenpi-
teitä. Usein ensiavuksi riittää ympäröivän maanpinnan alentaminen ja maanpinnan muotoilu ra-
kennuksesta poispäin viettäväksi. Erityisen tärkeää on vesikatteen pitäminen kunnossa, sillä 
vuotava katto käynnistää nopeasti runkorakenteiden lahoamisen. Mikäli vauriot ovat edenneet 
hirsirunkoon, olisi hyvä jos työ perustuisi vanhaan hirsityötekniikkaan tapituksineen, liitoksineen, 
salvoksineen ja följareineen. Mutta myös kevyemmät korjaustavat ovat mahdollisia. Korjaamat-
tomaan kuntoon lahonnut hirsiseinä voidaan tukea esimerkiksi vajaasärmäisellä lomalaudoituk-
sella, tai alin lahonnut hirsi paikata tai poistaa kokonaan. Tällöin alle tulee asentaa tukikivet. Kor-
jauksissa on syytä käyttää veistettyä puutavaraa. Ympäristöstään erottuva, vaaleampi paikka tai 
kokonainen rakennusosa harmaantuu kyllä vuosien saatossa. Vanhojen rakennusosien uudel-
leen käyttö on aina ollut maaseudulla yleistä, niin ovien kuin saranarautojenkin suhteen. Kokon-
saaressa jopa kuluneet hevosenkengät soveltuivat rakennusosiksi. Uudelleenkäytettäviä ruostu-
neita rautaosia, kuten saranarautoja ja lukkokilpiä voidaan kevytsuojata kuumentamalla ja upot-
tamalla ne tervaan.  
Yksittäisiä rakennusosia tai rakennelmia uusittaessa tulisi uusittavan osan muodon tai rakenteen 
toteutus perustua vanhaan. Malli voidaan hakea joko vanhan osan rippeistä, naapurin vastaavas-
ta rakennusosasta tai vanhoista valokuvista. Näin kyetään säilyttämään paikalliset rakenteelliset 
yksityiskohdat. Työstöjälki on myös oleellinen lopputuloksen kannalta. Esimerkiksi ikkunan vuori-
laudat ovat aina olleet höylättyjä, kun taas talousrakennuksissa työn jälki on ollut karkeampaa.  
 
 
Rakennusten pintakäsittely 
 
Rakennusten maalaus on oleellinen osa rakennusten ylläpitoa. Kokonsaaren päärakennukset 
ovat alunperin olleet punamulta- tai keltamultamaalilla maalatut. 1960-luvun taitteessa yleistyi 
vaalean lateksi käyttö. Oviin saatettiin sekoittaa  väri punamulta- ja keltamultapigmentistä, siten 
syntyi oranssihtava punaokrasävy. Myös muita voimakkaita väriyhdistelmiä on käytetty, mm. 
Yläpaikan ovi on maalattu leveillä, puna-valkoisilla raidoilla. Rannan rakenteet ja ladot jätettiin 
usein maalaamatta. Näitä rakennuksia, jotka ovat yleensä jo kauniisti pihkottuneet, ei kannata 
maalata. Vanhoihin puurakennuksiin paras maali on perinteinen pellavaöljymaali tai hengittävä 
keittomaali, jota on saatavilla markkinoilta myös muissa kuin punaisen sävyissä, esimerkiksi 
harmaana. Perinnemaalin nimissä myytävät sekoitemaalit (öljy-lateksidispersiot) ovat vanhalle 
hirsipinnalle pahasta, koska maalin poisto urittuneelta hirsipinnalta on kotikonstein mahdotonta. 
Sen sijaan kauhtuneelle keittomaalipinnalle voidaan uusintamaalaus tehdä pelkän harjauksen 
jälkeen.  
 
 
Katemateriaalit 
 
Kokonsaaren katemateriaalivalikoima on yksipuolistunut vuosien saatossa. Miltei kaikki 
rakennukset, niin uudet kuin vanhat, päärakennuksista talousrakennuksiin on suojattu 
profiilipellillä, joka on usein aaltokuvioinen. Toivottavaa olisi, että tulevissa korjauksissa 
päädyttäisiin myös perinteisempien materiaalien kuten huovan, päreen sekä päärakennuksissa 
myös konesaumatun pellin ja tiilen käyttöön. Vanhemmista kattoratkaisuista ei suunnittelun 
aikana löytynyt havaintoja. Sileä maalattu pelti on aina parempi vaihtoehto, kuin tiiliprofiloitu ja 
muovipinnoitettu pelti. Jos pellillä suojattuihin rakennuksiin halutaan palauttaa huopa, on vanha 
vajaasärmäinen harvalaudoitus vaarassa tuhoutua.  
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Raakaponttilaudoitusta ei tarvita, jos vanhan, tuppeensahatun laudoituksen päälle asennetaan 
esimerkiksi vaneri tai 3 mm kovalevy  sileä pinta ylöspäin asentaen. Huovan väriksi sopii hyvin 
grafiitinharmaa sekä musta ja punaiseksi maalatuissa rakennuksissa punainen. Katon värillä on 
ennen erotettu toiminnallisesti eri pihat toisistaan. Yleensä päärakennus ja muut miespihan ra-
kennukset ovat olleet tumma- ja talouspihan rakennukset punakattoisia.   
 
 
Riu´uista pantu pisteaita 
 
Kokonsaaressa on ollut valtava määrä kivijalustallisia särentäaitoja. Näistä  muistona miltei jo-
kaisen pellon reunalla on yhä olemassa erikorkuisia luonnonkivijalustoja. Jalusta on saattanut 
olla jopa metrinkin korkuinen, koska aidan korkeuteen vaikutti aidattavan eläimen koko. Aita oli 
pitkäjuoksuinen ja tiuhaan ladottu, sillä lehmien ja sonnien mukana metsässä laidunsivat myös 
lampaat. Aitoja tehtiin eläinten liikkumisalueen rajaamiseksi, mutta yhtä tärkeää oli osoittaa tilo-
jen väliset rajat aidoin. Tällöin aidan ei tarvinnut olla kovinkaan korkea.    
 
Aidassa käytettävät kivet ovat olleet pyöreitä muodoltaan ja jalusta tehtiin hiukan ylöspäin ka-
penevaksi. Tolpat olivat - kuten ennen asiaan kuului - katajaa, aidakset haapaa ja vitsaksina 
käytätettiin nuorta, noin 1 cm:n paksuista närettä. Närevitsas saatettiin vielä halkaista ja norjistaa 
nuotiolla. Aidat olivat savolaisittain pitkäjuoksuisia, jolloin päällekkäin asetettuja aidaksia oli kah-
deksasta kymmeneen. Aidaksina käytettiin sekä puiden pyöreitä runkoja (6 - 8 cm), haljaksia että 
lohkottuja neljänneksiä, näiden päät saatettiin veistää vielä kirveellä kiilamaiseksi. Aitoihin liittyi 
usein portti tai sulkuveräjä. Korkea porttirakennelma tiedetään sijainneen mm. Yläpaikan pihan ja 
kylätien rajalla. Portista on tehnyt kopion Tapio Mikkonen, ja se sijaitsee Työväentalon pihassa. 
Perinteisen särentäaidan rinnalle syntyi 1950-luvulla helpommin toteutettava, harvempi vaaka-
aidaksista tehty riukuaita. Lopulta puiset aidakset korvattiin rautalangalla.  

Kuva 31. Kokonsaarelle tyypillinen pihaportti Hietakankaan tilalla. 
 
 
Saaristopihojen puutarhat 
 
Saariston pihat ovat olleet istutuksiltaan melko yksinkertaisia ja yleensä aukeita. Keittiöpuutar-
hoissa omenapuut ja marjapensaat ovat olleet tärkeämpiä kuin koristekasvit, koska pihapiirit 
ovat muovautuneet enemmän omien tarpeiden kuin puutarhakulttuurin virtausten mukaisesti. 
Käytännön syistä kasvit sijoitettiin karjapihan ulkopuolelle, rakennusten seinustoille. Viljelykasvi-
en lisäksi yleensä kasvatettiin kaalia, humalaa ja tupakkaa.  
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Ensimmäiset koristekasvit olivat jäänteitä lääkekasviviljelystä. Näitä pioneerilajeja ovat mm pie-
taryrtti, rantaminttu, liperi ja aaprotti. Myös luonnonvaraisina kasvavia lajeja siirrettiin puutar-
hoihin. Tällaisia ovat Etelä-Suomessa mm. valkovuokko, sinivuokko, pieni käenrieska, kevät-
esikko ja komea kiurunkannus. Pohjoisempana Suomessa rahvaan ensimmäisien koristekasvi-
en joukkoon liittyivät lisäksi rantaminttu, kissanminttu, idänunikko ja sinilatva. Säätyläisten pihoil-
ta otettiin mallia ja sieltä levisivät puutarhoihin nyttemmin yleistyneet kasvit, kuten raparperi ja 
orvokki. Myös oopiumiunikko sai enemmän jalansijaa muiden unikkojen rinnalla.   
 
Kukkivat  pensaat kuten syreenit ja ruusut (Rosa centifolia tai gallica) olivat yleisiä pappiloiden 
pihoissa. Sieltä ne lienevät löytäneet tiensä myös saariston maalaispihoihin, joissa ne aluksi 
istutettiin tuvan ja saunan taakse. Jalopuiden, kuten lehmuksien ja ulkomaisten havupuiden istut-
tamiseen  otettiin mallia ratapihoille istutetuista puurivistöistä.  
 
 

Rantarakentaminen 
 
Kokonsaaren rantarakenteet 
Liikkuminen vesitse on ollut välttämättömyys saarelaisille tien tuloon asti. Kokonsaaressa on silti 
ollut vain kaksi laivalaituria, joista molemmat sijaitsivat suojaisella pohjoisrannalla. Työväentalon 
laituri palveli henkilöliikennettä, kun sen sijaan Papinniemen kaksiosainen hirsiarkkulaituri oli 
mitoitettu jopa 30-metrisille höyrylaivoille ja lotjille. Saari sai oman tieverkkonsa 1970-luvulla, 
vaikka ensimmäiset autot tuotiin saareen jo parikymmentä vuotta aiemmin. Lossiyhteys avattiin 
vuonna 1987. Kokonsaaren rannoilla on ollut paljon myös pienempiä kalastukseen ja veneiden 
säilytykseen liittyviä rakenteita kuten vene-, nuotta- ja verkkovajoja, joita kutsutaan korsuiksi. 
Kokonsaaren kaltaisessa pienessä kylässä rantarakennukset sijaitsivat yksityisen rantapolun 
päässä, joten saareen ei ole muodostunut suuria venevajakeskittymiä kuten merisaaristoon tai 
Kerimäelle. Venesuojat perustettiin hirsiarkkujen varaan veden päälle, koska rannat ovat paikoin 
hyvin matalia ja vedenkorkeuden vaihtelut suuria. Vedenalaisiin rakenteisiin valittiin perinteisesti 
sekä mäntyä että haapaa ja tappeihin katajaa. Yleensä verkko- ja venevajojen yläosa tehtiin 
kevytrakenteiseksi ja tuulettuvaksi harvalaudoitusta käyttäen. Pintakäsittely jätettiin auringon 
armoille, joten etelän ja lännen puoleiset julkisivut ovat ruskeiksi pihkottuneet. 
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Piirros 10: Vanhoja vesirakenteita Kokonsaaresta. Rantarakennukset olivat aina tuulettuvia ja usein pystylaudoitettuja. Laiturit taas 
jykeviä ja hirsiarkullisia. 
 
   
Loma-asutuksen historiaa 
 
Kokonsaareen loma-asutuksen historia ei ole kovinkaan pitkä. 1900-luvun alun huvilakulttuuri 
puuttuu alueelta kokonaan. Ensimmäiset tiedot rantarakentamisesta ovat vuodelta 1947, jolloin 
rakennuspaikkoja oli vain kaksi. Vanhin asuinpaikoista sijaitsi Karsinakannassa eli nykyisessä 
Rosmokannassa, jossa naapureilta karjaa ryövännyt erakko asui vaatimattomasti kaksikerroksi-
sessa aitassa. Enok Huttunen lunasti tilan vuonna 1945 ja rakennutti norppavesille avautuvalle, 
aurinkoiselle kalliotontille pyöröhirrestä kansallisromanttis-vaikutteisen asuinrakennuksen sekä 
höylähirsisen rantasauna. Muutama vuosi myöhemmin rakennettiin Karkniemen pohjoisrannalle 
1940-luvun tyyliin pieni huvila. Rakentaja on pannut parastaan, sillä huvila on rakennettu taita-
vasti käyttäen hyviä materiaaleja ja siksi rakennuksessa on paljon hienovireisiä yksityiskohtia.  
 
Neljänkymmenen vuoden kuluttua,1980-luvun alussa, ei mökkien lukumäärä ollut merkittävästi 
noussut, uusia loma-asuntoja oli tullut vain kahdeksan. Mutta ajan hengen mukaan mökit raken-
nettiin nyt hirsitoimittajien talopaketeista. Myös rakennusmateriaalien kirjo oli entistä suurempi; 
käytettiin vaneria, betonia, kestopuuta sekä järeää höylättyä pyöröhirttä. Tällä hetkellä suunnitte-
lualueella on loma-asuntoja hieman yli 20 kpl. 
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Piirros 11: Karkniemen huvilan taidokas kattokonstruktio, jossa ansasrakenne estää kattokannattajien taipumisen.  
 
 
 
 

 
Piirros 12. Karkniemen huvilan 1940-luvun paneeleita ja listoja. Sisäverhouspanelia (nro:1) oli käytetty sekä katto- että seinäverho-
uksissa. 



 
 68 

Kuva 32. Karkniemen huvilan sisäinteriööri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 33. Enok Huttusen rakennuttama veistopintainen sauna, jossa harjalinja on asetettu rantaviivan suuntaisesti.  
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Pihlajaveden osayleiskaava 
 
Pihlajaveden osayleiskaava, johon Kokonsaari sekä eteläinen saariryhmä kuuluvat,  vahvistettiin 
vuonna 1989. Kaava lisäsi rantatonttien määrän kolminkertaiseksi, vaikka rakennusoikeuden 
mitoitus oli varsin alhainen, kolme loma-asuntoa / ranta-km. Valtio onkin korvannut saaren etelä-
osan rakennusoikeuksia valtakunnallisen rantojensuojeluohjelman mukaisesti. 
 
Osayleiskaavan periaatteena on ollut  loma-asutuksen ohjaaminen peitteisille ranta-alueille, jotta 
järvimaisema säilyisi luonnonmukaisena. Kaavassa on määräykset rakentamisen vähim-
mäisetäisyyksistä rantaviivasta, jotka ovat loma-asunnolla  25 m ja  rantasaunalla 15 m. Raken-
tamistapaa kaava ei kuitenkaan määrittele. Rakentamisen näkyvyyteen vaikuttavaa suojapuusto 
ja -kasvillisuutta tulee varjella. 
 
 
Maisema, luonto ja rakentamistapa 
 
Kokonsaaren luonto on vaihtelevaa. Saaressa on erotettavissa karkeasti neljä erilaista ranta-
tyyppiä, joista erityisesti kalliorannat ja avoimet hiekkarannat edellyttävät huolellista suunnittelua 
muutosherkkyyden ja näkyvyyden vuoksi. Lisäksi alueella on somerikkorantoja ja lampi-alueita. 
Suunnittelun tarvetta lisäävät myös uudet, entistä kookkaammat vapaa-ajan asunnot ja niiden 
ympärivuotinen käyttö. Varustelutasoltaan ne täyttävät usein ympärivuotisen asuinrakennusten 
kriteerit. 
          
Rakennukset tulisi sijoittaa tontille ensisijaisesti paikan ominaispiirteiden mukaisesti maaston-
muodot ja  kasvillisuus huomioonottaen. Sijoitusperusteena ei saisi olla pelkästään suojaetäi-
syyksien noudattaminen. Rakennusten muotoja, materiaaleja ja värejä mietittäessä tulisi muistaa 
että kyseessä on metsäinen järvimaisema. Siksi olisi suotavaa että rakentamattoman, mahdolli-
simman luonnonmukaisena säilyvän rantavyöhykkeen sekä rakennetun piha-alueen välillä olisi 
selkeä raja. Myös vesirajassa tapahtuvat muutokset, kuten maasiirtotyöt ja pengerrykset, vaikut-
tavat suuresti järvinäkymiin. Ne ovatkin toimenpideluvan varaisia töitä. Rasitteensa rantamaise-
malle voivat olla myös kesämökeille johtavat tiet ja autopaikat sekä nykyisin uusiin loma-
asuntoihin vaadittavat jätekaivot. Niiden suunnittelussa ja rakentamisessa tulisi rantamaiseman 
yhtenäisyys huomioida.  
 
Kokonsaaren vanhasta rakennusperinnöstä voi saada aiheita uudisrakentamiseen, jotta saaristo-
laisuushenki siirtyisi uudisrakentamiseen. Esimerkiksi asumiseen liittyvät rantarakennukset sijoi-
tettiin usein lineaariseen linjaan rannan ja mantereen välille. Uloimpana vesirajassa oli usein 
venevaja, jota seurasivat savusauna ja muut talousrakennukset, sisimpänä sijaitsi päärakennus. 
Pihapiirissä yksittäisiä rakennuksia ei aina sijoitettu suorakulmaisesti  toisiinsa nähden, vaan ne 
saatettiin sijoittaa paikoilleen maaston muotoja mukaillen. Näin on toimittu esimerkiksi Karknie-
men huvilaa rakennettaessa. Myös maaston voimakkaat korkeuserot on huomioitu jo 1950-
luvulta lähtien  rakennusten sisäisinä porrastuksina ja rinneratkaisuina.  
 
Olisi toivottavaa, että kaava sallisi joissain rajoissa vanhojen vesistörakenteiden, kuten venevajo-
jen ja verkkokorsujen toteuttamisen ranta-alueelle, mikäli rakennelma täyttää sille asetetut vaa-
timukset perinteisen sijoituksen ja toteutuksen suhteen. 
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Piirros 13: Loma-asunnon rakentaminen muuttaa aina luonnontilaista, metsäistä järvimaisemaa. Rakennettu ja rakentamaton ranta-
alue kannatta rajata selkeästi toisistaan. 
   

 
Yleisiä ohjeita vapaa-ajan rakentamisesta 
 
Ohjeet ovat yleispiirteisiä, koska Kokonsaareen ei ole muodostunut saarelle ominaista rakenta-
mistapaa:  
  
-  Huomioi rakennuspaikan luonnonmaisema. Kallio-, somerikko-, hiekkaranta ja lammen ranta 
 ovat rakennuspaikkoina erilaisia.  
 
-  Pyri säilyttämään ranta-alue mahdollisimman luonnonmukaisena; rantavyöhykkeen kasvilli-

suus ja luonnon muovaama rantaviiva kallioineen ja hiekkarantoineen antavat oman leiman-
sa rakennuspaikalle. 

 
-  Hyödynnä suojaavaa rantapuustoa sekä maastonmuotoja rakennusten sijoittelussa. Ran-

tasaunan voi rakentaa kallion taakse piiloon, kallionlakea voi käyttää vilvoitteluun.   
 
-    Harkitse tarkoin rakennelmien sijoittamista aivan rantaviivan tuntumaan (sellaiset rakennel-

mat, jotka eivät ole luvanvaraisia, kuten esimerkiksi lipputangot, grillikatokset, astioidenpesu-
paikat ym.). Keskitä toiminnot mielellään toistensa tai rakennuksen yhteyteen. Omaa rantaa 
on syytä tarkastella veneellä liikkujan silmin, kaiken rakentamisen tulisi sopeutua rantamai-
semaan mahdollisimman hyvin. 

 
- Panosta suunnitteluun. Ammattisuunnittelijan eli arkkitehdin käyttö takaa parhaiten loma-

asunnon istuvuuden maisemaan. Samalla saat todennäköisesti pelkkää pakettiratkaisua toi-
mivamman ja kauniimman lopputuloksen. 

 
 
-  Mieti rakennusten sijoittelun eri vaihtoehtoja. Kokonsaaressa rantasaunojen ja vajojen har-

jasuunta on usein ollut rantaan nähden poikittain. Rakennuksia ei ole aina sijoitettu suoriin 
linjoihin. Rakennukset ovat aiemmin olleet kapearunkoisia. Nykyisin yleiset suuret ja le-
veärunkoiset ja usein myös päätyharjalliset rakennukset erottuvat kovin selvästi kaukaakin 
katseltaessa.   

 
-  Metsämaisemaan sopivat aina maanläheiset värit ja perinnemaaleista punamulta. Myös 

tervapohjaiset käsittelyt ovat turvallisia. Kyllästeiden antama suoja on usein lyhytikäinen sen 
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sijaan kannattaa harkita jo puupintojen käsittelemättä jättämistä, koska harmaaksi ja ruske-
aksi patinoituvat puupinnat sulautuvat ajan myötä osaksi maisemaa.  

 
 - Materiaalien aitous sekä puun ja kiven perinteiset työstötavat takaavat hyvän lopputuloksen. 

Esimerkiksi kestopuun käyttö laitureissa ja terasseilla on tarpeetonta; lehtikuusi, haapa ja sy-
dänpuuvoittoinen mänty ajavat saman asian. 

 
-  Uskaliaat muoto-, rakenne- ja materiaalikokeilut eivät ole oikeassa paikassa metsäisessä 

järvimaisemassa. Esimerkiksi suuret lasipinnat heijastuvat kauas järven selälle metsän suo-
jastakin.  

 
-  Ota mallia vanhojen maatilojen suojaisista pihapiireistä. Kokonsaaren pientilojen pääraken-

nusten mittasuhteet sopivat  myös vapaa-ajan rakennuksissa käytettäviksi. Näissä runko on 
ollut kohtuullisen kapea sekä korkea ja kattokaltevuus kohtalaisen jyrkkä (1:2 - 1:3). 

 
-  Kokonsaaressa rantarakennukset ovat olleet pystylaudoitettuja, tuulettuvia ja kevyitä, kun 

taas laiturirakenteet ovat olleet jyhkeitä, johtuen pyrkimyksestä torjua jäiden rakenteita hajot-
tavia voimia. Vanhat laiturityypit hirsiarkku- ja pukkilaiturit, ovat perinteisiä laiturityyppejä tällä 
alueella. Jos tehdään terassimainen pystylaudoitettu paalulaituri, tulisi rannan ja laiturin liit-
tymä tehdä kapeana siltana, jotta voidaan välttää turhia maansiirtotöitä ja pengerryksiä. 
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Rantatyypit ja rakentamistapa 
 
Rakennuspaikan luonnonmaiseman tyyppi vaikuttaa voimakkaasti sen tulevaan ilmeeseen. Seu-
raavassa on käsitelty pääpiirteittäin niitä seikkoja, joita eri rantatyypeille rakennettaessa tulisi 
huomioida.   

 
 
a) Kalliorannat   
Kalliorannat ovat avoimuutensa vuoksi 
erittäin herkkiä kaikelle rakentamiselle. Sen 
vuoksi suojaavan rantapuuston, varsinkin 
havupuiden, säilyttäminen on tärkeää. Män-
tymetsään oleellisesti liittyvää varvikkoa ei 
kannata nurmettaa, koska hoidettu nurmi 
on vieras aluskasvillisuus mäntymetsässä. 
Vältä myös suuria laituri-, porras- ja terassi-
rakenteita, jotka vievät huomion kallioiden 
omilta muodoilta. Erämaisemaan sopivat 
rankorakenteiden lisäksi myös järeämmät 
rakenteet, kuten veistopintaiset hirsiraken-
nukset, turvekatot, hirsiarkkulaiturit yms.  
 
b) Hiekkarannat 
Hiekkarannat ovat arkoja kulumiselle. 
Luonnon omaa rantaniittyä ja -varvikkoa voi 
suojata rakentamalla esim. pitkospuita 
kulkuväylille. Harvankin männikön säilyttä-
minen on tärkeää, koska näkymät ovat 
usein avoimet. Jos joudut niittämään ruo-
vikkoon kulkuväylän,  tee siitä kapea. 
 
 
 
 
 
c) Somerikkorannat  (lyhyt, kivikkoranta- 
vyöhyke) 
Somerikkorannoilla on yleensä kapean 
kivikkorantaviivan jälkeen tiheä lehtipuu-
vyöhyke.  Jos näkymää järvelle halutaan 
avata, kannatta se tehdä harkiten vesakkoa 
raivaamalla säilyttäen suuremmat lehtipuut, 
jottei näkymästä tulisi liian avointa. 
 

 
 
Piirros 14: Kokonsaaressa esiintyvät eri rantatyypit. Nykyi-
sin loma-asuntorakentaminen pyritään ohjaamaan siten, 
että rakentaminen säilyttäisi mahdollisimman paljon ranta-
alueen luonnonmaisemaa. 
 

 
d) Sisälammet 
Suurlammen pohjoisrantaan on osoitettu kaavassa kolme tonttia. Ne avautuvat arvokkaaksi luo-
kiteltuun kulttuurimaisemaan, maalaismaisemaan, jonne rankorakenteinen tai laudoitettu hirsira-
kentaminen sopivat hirsipintaista rakentamista paremmin. Toki talousrakennuksissa, aitoissa ja 
vajoissa, on käytetty perinteisesti hirttä ja niin voidaan edelleenkin harkitusti tehdä. Vanhojen 
maatilojen suojaisien pihapiirien rakennusten sijoittelusta voi ottaa mallia. Suojaisissa pihoissa 
voidaan pihaistutuksia tehdä vapaammin, perinteisiä kasvilajeja tulisi kuitenkin suosia. Tällaisia 
ovat mm. omena-, luumu- ja kirsikkapuut, marjapensaat, sireeni, ruusut (suviruusu) ja erilaiset 
köynnökset, kuten humala ja elämänlanka. Käytännön syistä istutukset tehtiin usein talousraken-
nusten seinustoille.  
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Maankäyttösuunnitelmat 
 
 

Etelä-Savon seutukaava 
 
Etelä-Savon seutukaavassa vuodelta 2001 (vahvistettujen seutukaavojen yhdistelmä) on Kokon-
saari aina Suikinkanavaa myöten merkitty arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Kaavamäärä-
ysten mukaan alueen käytön suunnittelussa on erityisesti otettava huomioon ympäristö- ja mai-
semansuojelunäkökohdat. Rakentamisessa on noudatettava alueen rakentamisperinnettä ja 
metsänhoidossa yleisiä maisemanhoidollisia periaatteita (Tapio ja Metsähallitus).  
 
Saaren etelä- ja länsiosat on tarkoitettu luonnonsuojelulain nojalla suojelluiksi alueiksi (SL). Tälle 
alueelle tulisi hakea luonnonsuojelulain mukainen rauhoituspäätös. SL-alue on osittain Metsähal-
lituksen omistuksessa, ja osalle aluetta onkin perustettu vapaaehtoisin aloittein luonnonsuojelu-
alue, joiden rakennuspaikat valtio on korvannut. Luonnonsuojelualueilla maanpintaa ei tulisi olen-
naisesti muuttaa ja metsien tulisi kehittyä luonnontilaisina. Hakkuissa noudatetaan Tapion tai 
Metsähallituksen luonnonhoito- ja suojeluohjeita. 
 
 

Pihlajaveden osayleiskaava 
 
 

 
Kartta 11. Pihlajaveden osayleiskaava 
 
 
Osayleiskaava on vuodelta 1989 ja siinä on määritelty mm. rakennusoikeudet ja rakennusten 
minimietäisyydet rannasta. Maisemallisesti merkittäviksi alueiksi on tässä kaavassa merkitty 
Suurilammen rannan peltoaukea, Suikinvuoren laki, Syrjäispäänniemen - Kammonvuoren alue 
sekä osa Kokonsaarenpään harjualueesta. Tällä alueella maan kaivaminen, louhinta, tasaami-
nen ja täyttäminen, puiden kaataminen ja muut luonnontilaa muuttavat toimet vaativat kaupun-
ginhallituksen luvan. 
 
Kartalla näkyy myös arvokkaan vesistöalueen raja, joka pitää sisällään Syrjäispäänniemestä 
Kammonvuoreen ulottuvan suikaleen sekä Kokonsaarenpään. Tämä alue onkin jo pääosin rau-
hoitusmääräysten piirissä, kuten aiemmin on todettu.  
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Natura 2000 -alueet 
 

 
Kartta 12. Kokonsaaren Natura-alueet 
 
 
Natura 2000 -ohjelman alueeseen sisältyy saaren itäinen osa. Raja kulkee Keisarinmäen etelä-
puolelta saaren poikki Pienilammen kaakkoispään ohi. Pääsaaren puolella eli Pienilammesta 
tulevan ojan laskukohdasta  koilliseen vedetyn rajan luoteispuolella olevaan Natura-alueeseen 
sovelletaan sääntöjä, jotka sallivat metsätalouden harjoittamisen pääsääntöisesti metsälain mu-
kaisesti. Rakennuslupia myönnettäessä otetaan huomioon saimaannorpan elinmahdollisuuksien 
säilyminen alueella. Tästä kaakkoon päin voidaan myös harjoittaa metsätaloutta pääosin nor-
maalisti, mutta tarve luonnonsuojelulain mukaiseen suojeluun harkitaan kohteittain ympäristö-
keskuksessa. Tämä alue on jo pääosin rauhoitusten piirissä. Metsähallituksen hallinnassa oleva 
alue on Natura-kartassa merkitty tiukan suojelun piiriin, siellä voidaan esimerkiksi määrätä vesi-
liikennelain mukaisia kieltoja tai rajoituksia norpalle tärkeissä salmissa ja lahdenpohjissa.  
 
 

Pihlajaveden kansallispuistohanke 
 
Sisävesiluontoa suojelevien kansallispuistojen toteutuslistalla on jo pitkään ollut Pihlajaveden 
kansallispuisto. Tällä hetkellä on vallalla mielipide, että Haukivedellä ja Kolovedellä sijaitsevien 
kansallispuistojen edustavuus on riittävä ja Pihlajaveden suojelu toteutuu Natura -2000 määrä-
yksillä, jotka sallivat enemmän ihmisen toimintaa alueella. Norpan suojelu toteutuu pääosin verk-
kokalastusrauhoituksilla ja rakentamisen rajoituksilla. Kansallispuiston ehdotettu rajaus vastaisi 
suunnilleen Natura -rajausta. 
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Maailmanperintökohteeksi 
 
Pihlajavettä on esitetty yhdeksi mahdollisista esitettävistä kohteista UNESCOn maailmanperintö-
listalle. Pihlajavesi olisi osa laajempaa kokonaisuutta, johon kuuluisi järviluonnon, maaperän ja 
kulttuurimaiseman kohteita. Hanke on tällä hetkellä perusselvitysvaiheessa. Maailmanperintö-
kohde nimitys toisi alueelle kansainvälisen statuksen ja toteutuessaan lisäisi maksukykyisien, 
kulttuurista kiinnostuneiden turistien mielenkiintoa Saimaan alueeseen. 
 
 
 



 
 76 

Rahoitus- ja toteutusmahdollisuudet 
 
Seuraavassa on esitelty eri tahoja, joiden avustuksella julkaisussa esitettyjä käytännön töitä voi-
daan toteuttaa.   
 

Maatalouden ympäristötukien erityistuet 
 
Maatalouden ympäristötuen yhtenä tavoitteena on vähentää luonnon kuormitusta. Ympäristötuel-
la pyritään hoitamaan maaseutumaisemaa ja huolehtimaan luonnon monimuotoisuudesta. Lähes 
kaikki aktiiviviljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötukeen ja voivat siten hakea joko 
omalle maalleen tai vähintään 5 v. vuokrasopimuksella hallitsemalleen alueelle erityistukisopi-
musta. Jo perustoimenpiteissä edellytetään tilan maiseman avoimena säilyttämistä, mutta va-
paaehtoisilla erityistukisopimuksilla edistetään maiseman ominaispiirteitä, perinnebiotooppien 
hoitoa tai luonnon monimuotoisuutta aktiivisilla toimenpiteillä.  
 
Sopiva kohde voi olla maisemassa tärkeä metsänreuna ja siihen mahdollisesti liittyvä entinen 
niittyalue, metsähaka tai muu lannoittamaton ja muokkaamaton luonnonlaidunalue, peltoalueen 
kosteikko, järven 15 m leveä suojavyöhyke tai vaikkapa maisemakasveille perustettu pelto. On 
eduksi, jos toimenpiteet perustuvat paikalliseen viljelykulttuuriin tai jos niillä voidaan elvyttää enti-
sen karjatalouden ympäristöjä. Myöskin viljelymaiseman luonnon monimuotoisuuden lisääminen 
on eduksi. Kohdealueen on oltava yhteensä vähintään 0,15 ha, mutta se saa koostua useam-
masta lohkosta.  
 
Maatalouden ympäristötuen erityistukia haetaan vuosittain toukokuussa ja hakemuksia saa pai-
kalliselta maataloussihteeriltä. Hakemuksen voi jättää joko hänelle tai suoraan Etelä-Savon TE -
keskuksen maaseutuosastolle. Lisätietoja sopimuksista saa Etelä-Savon TE- keskuksen lisäksi 
myös Etelä-Savon Ympäristökeskuksesta sekä Pro Agria Etelä-Savon Maaseutukeskuksesta. 

 
Pro Agria Etelä-Savon Maaseutukeskus, puh: (015) 415 5217  

 
Savonlinnan kaupunki: maaseutusihteeri, puh: (015) 571 4595 
 
Etelä-Savon TE-keskus: maaseutuosasto, puh: (015) 466 4011 

 
 

Rakennusten ja rakennelmien korjausavustukset 
 
Rakennusten huolto ja ylläpito vaatii usein paljon rahaa. Omarahoituksen osuutta voidaan pie-
nentää avustuksilla, joiden tarkoitus on toimia kannustimena ja alentaa kynnystä korjauksen 
aloittamiseen. Seuraavassa on lueteltu yleisimmät avustustahot. Koska eri tahojen menettelyta-
vat  ja myöntämisperusteet vaihtelevat, on nämä syytä selvittää perusteellisesti ennen kunnos-
tustyön aloittamista. Yleensä avustuksen suuruus vaihtelee 20 - 40 %:n välillä. Avustuksia ei 
juurikaan myönnetä takautuvasti, vaan hakemukset tulee tehdä ennen korjaustöiden aloittamista 
jo suunnitteluvaiheessa. Töitä ei saisi myöskään aloittaa ennen myöntävän päätöksen saamista. 
Hakemuksien liitteeksi edellytetään aina kustannusarviota sekä joissain tapauksissa myös suun-
nitelmia. Tiedot perustuvat vuoden 2002 tietoihin.  
 
 
Avustuksia myöntäviä tahoja ovat mm: 

 
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS 
• ympäristöministeriön avustus rakennusperinnön hoitoon; (015) 7444500 
 
 
MUSEOVIRASTO 
• entisöintiavustus; 
• valtakunnallisesti merkittävien rakennusten sisätilojen ja ulkovaipan entisöin-

tiin. puh: (09) 40 501 
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TYÖ- ja ELINKEINOKESKUS, maaseutuosasto 
• pienyritysinvestoinnit; 
• avustus tuotantorakennuksien korjauksiin ja investointeihin 
• kulttuurihistoriallisen rakennusten korjaukseen korkotukilaina 
• perinneympäristön vaaliminen;  
 kulttuurimaiseman toisarvoisten rakennelmien kunnostamiseen tarkoitettu 
 avustus, jossa voidaan hinnoitella myös oman työn osuus.  
 puh: (015) 466 4011 

 
VALTION ASUNTORAHASTO (ARA) 
• korjausavustus vanhuksille ja vammaisille 
• korjausavustus terveyshaittojen poistamiseen; 
 jatkuva haku - minimikorjaus on oltava 8 400 € 
• perusparannusten korkotukilaina  
 puh: Savonlinnan asuntotoimisto (015) 571 4420 

 
SOSIAALITOIMI  
• vaikeavammaisten korjausavustus 
 puh: Savonlinnan sosiaalitoimi (015) 5714508 
 

Muita avustuksia ovat mm. valtion ja säätiöiden myöntämät avustukset. Valtionavustuksista mai-
nittakoon opetusministeriön myöntämät seurojentaloavustukset, joita voivat hakea julkiset yhdis-
tykset.  

 
 

Hankerahoitus  
 
Kuluvalla ohjelmakaudella 2001-2006 on Etelä-Savossa käynnissä useita paikallisia EU-
rahoitusohjelmia sekä yleisimpiä, kansallista ja EU-rahoitusta jakavia tukialueohjelmia. Kokon-
saari kuuluu Itä-Suomen 1-tavoiteohjelmaan. Eri rahoitusohjelmilla on erilaisia painotuksia rahoi-
tettavan toiminnan suhteen, painotusalueet vaihtelevat myös vuosittain. Maiseman ja ympäristö-
hoidon töitä ei yleensä rahoiteta yksinään. Mikäli seudulle ollaan virittämässä laajempaa hanket-
ta esimerkiksi matkailutoiminnan kehittämiseen tai maaseudun yritystoiminnan edellytysten pa-
rantamiseen, kannattaa tiedustella hankkeen suunnittelijoilta mahdollisuutta liittää paikallinen 
maisemanhoito yhdeksi osaksi isompaa hanketta. Esimerkiksi Savonlinnan seudulla on käynnis-
sä paikallinen  maaseudun kehittämisprojekti "Piällysmies".  Hankkeeseen mukaan pääsemisen 
ensimmäinen edellytys on hankkeeseen sitoutuminen, siksi aloitteen tekijöiksi soveltuvat vain 
saaren asukkaat joko yksityishenkilönä tai rekisteröitynä yhdistyksenä. Hankerahoitus voidaan 
jakaa monen vuoden ajalle, mutta rahoituksen saaminen edellyttää 25-30 %:n omarahoi-
tusosuutta sekä valmiita kustannusarviota ja suunnitelmia. 

 
Etelä-Savon TE-keskus, puh: (015)  415  512 

 
Kerimäen kunta: "Piällysmies-hanke, puh: (015) 575 4237.  

 
Maatalousministeriön nettiosoite: www.lande2000.fi 

 
Maatalousministeriön nettiosoitteesta saa tietoa maaseudun kehittämisestä, EU-ohjelmista ja 
tukitoimista. Sieltä on tulostettavissa myös hakukaavakkeet ja ohjeet.  
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Ympäristöalan työllisyystyöt (yty-työt) 
 
Etelä-Savon ympäristökeskus työllistää vuosittain pitkäaikaistyöttömiä erilaisiin kunnostus-, kor-
jaus- ja raivaustöihin. Työllistäminen perustuu työvoimaviranomaiselta saatavaan ESR-
rahoitukseen. Tavoitteena on tarjota koulutusta ja työtilaisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja lisätä 
puurakentamisen ja korjausrakentamisen tietotaitoa. Käytännössä ympäristönhoitotyöt lähtevät 
käyntiin siten, että yksityishenkilöt, kunnat tai muu yhteisöt, jättävät hanke-esityksen Etelä-Savon 
ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus tarkastaa hankkeen soveltuvuuden ja tavoitteet. 
Etusijalla ovat hankkeet, jotka perustuvat suunnitelmaan tai ovat osa suurempaa kokonaisuutta. 
Myös kohteen julkisuus on yksi valintakriteereistä. Töistä aiheutuvat kustannukset jaetaan siten, 
että hakija maksaa materiaalit sekä konekulut ja ympäristökeskus palkkakustannukset.  
 

Etelä-Savon ympäristökeskus, puh: (015) 744 4561 
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Johtopäätökset 
 
 
Kokonsaaren arvo hyvin säilyneenä Saimaan saaristokylänä huomattiin jo 1980-luvulla. Etelä-
Savon seutukaavaliiton kulttuurimaisemainventoinnissa vuonna 1988 todettiin Kokonsaaren saa-
ristoasutusmaisemassa näkyvän vielä selvästi saaristolaisen luontaistalouden ja vanhan 
maanviljelyksen jälkiä. Siinä kuvataan kosteita rantaniittyjä latoineen ja kerrotaan mm. rantojen 
olevan aktiivisesti käytössä rantalaitumina, koska saarella oli vielä kaksi karjatilaa. Nyt on jäljellä 
yksi lihakarjatila, jonka eläimet ovat ympäri vuoden pihatossa. Rannoilta on hävinnyt 
venekoppeja ja verkkovajoja, rantaniityt on metsitetty tai ne ovat pusikoituneet ja paljon kivi- ja 
puuaitoja on hävinnyt. Laidunnuksen loppumisen myötä niin maisema kuin luontokin ovat 
köyhtymässä.   
Kokonsaari luokiteltiin arvokkaaksi maisema-alueeksi vuonna 1995 Valtioneuvoston päätöksellä. 
Alueeseen kuuluu koko pääsaari Suikinkanavaan asti. Maisema-alue sisältää pellot, niitä 
ympäröivät metsät ja asutut alueet venevalkamineen. Rajauksen ulkopuolelle jää merkittäviä 
kohteita. Suurpäänniemen korkea, kallioinen siluetti näkyy laajalle vesialueelle ja 
Kokonsaarenpäästä alkava harju on geologisena muodostelmana harvinainen ja kaunis. Nämä 
arvokkaat luonnonalueet voisivat hyvin olla osa maisema-aluetta alueet on jo rauhoitettu 
rakentamiselta, Suurpäänniemi myös metsätaloudelta.  
 
Mitä saaristolaisuus on ja mitä siitä on Kokonsaaressa jäljellä? Saimaan sisävesillä kuten myös 
merisaaristossa, tärkein saaristolaisuuden tunnusmerkki on ollut vesillä liikkuminen: veneily, 
kalastus ja näihin läheisesti liittyvä sosiaalinen elämä, kaupankäynti laivalaitureilla sekä vierailut 
muilla saaristotiloilla. Tien rakentamisen ja kaupankäynnin luonteen muututtua myös Kokonsaa-
ren saaristolaisuus on modernisoitunut. Yhtälailla tärkeän osan saaristolaisuutta muodostavat 
saaren asukkaat, ves´kansa, joka on kokenut saariolosuhteiden rikkauden ja hankaluudet. Heillä 
riittää kertomista menneistä ajoista, tarinoita höyrylaivoista, uitoista, joskus jopa vaarallisiksi 
muuttuneista koulu- ja kirkkovenematkoista ja ennen kaikkea juttuja kalastuksesta. Tarinamies-
ten rivi on kuitenkin harveneva. Tarinaperinteen taltiointiin olisi ryhdyttävä pikimmiten.   
  
Saaristolaisuus ei Saimaan alueella ole koskaan ollut voimakkaasti vesimaisemassa näkyvää, 
koska viljelylle suotuisan pienilmaston syntymisen vuoksi oli tarkoituksenmukaista pitää rantojen 
kasvillisuus korkeana ja tiheänä. Saaren sisäosan elämä ei siis näkynyt paljoakaan muille 
vesilläliikkujille, päinvastoin kuin merialueilla. Merisaaristossa kallioisten ranta-alueiden harvahko 
kasvillisuus, venevajojen keskittäminen ja kylien tiiviimpi rakenne tekivät saaristokylistä helposti 
vesille nähtäviä. Kokonsaaressa  venevajat , verkko- ja nuottakodat sijaitsevat  sen sijaan har-
vakseltaan, siksi rantarakenteiden säilyttäminen ja jopa uudelleen rakentaminen vanhoja raken-
nustapoja noudattaen on saaristoelämän tunnistettavuuden kannalta erittäin tärkeää. 
 
Kokonsaaren maisemassa on uhanalaisia, katoamassa olevia elementtejä. Rakennuskanta on 
uusiutunut ja muuttunut viime vuosina voimakkaasti  - enää parilla tilalla on jäljellä perinteiset, 
saaristoasutukselle tyypilliset päärakennukset. Sodan jälkeen rakennettuja navettoja on säilynyt 
paremmin, sillä lähes joka talossa on karjasuoja vähintään viiden vuosikymmenen takaa. Pieniä 
heinälatoja on aikoinaan ollut varsin runsaasti, vuoden 1947 peruskartassa vielä kolmisenkym-
mentä. Nyt viimeiset ladot ovat lahoamassa ja peittymässä reilunkokoiseksi kasvaneen metsän 
keskelle. Pari latoa on onneksi katettu ja pidetty kunnossa jälkipolville, jopa perinteisesti päreitä 
käyttäen.  
 
Tehokkuutta painottava viljely suurine koneineen on hävittänyt peltoja halkoneita kiviaitoja ja 
kivirauniota. Viimeiset ladotut kiviaidat ovatkin peltojen reunoilla, missä ne eivät haittaa konetyö-
tä, mutta uhkaavat peittyä pellolta kerättyjen kivien alle tai joutua uusiokäyttöön. Liikenteen suun-
tautuessa nykyisin Tialanpäänniemen lossirantaan ja kalastuksen vähentyessä on venevalkami-
en käyttö vähentynyt ja laitureita, venekoppeja, nuottakatoksia sekä verkkoaittoja on jäänyt tar-
peettomiksi. Myös polut ja tienpohjat rannoille ovat vaarassa metsittyä. Jo kadonnutta rakennus-
perinnettä ovat tuulimyllyt, joita on ollut sekä Ylä- että Alapaikan pelloilla - viimeinen purettiin 
1940-luvulla. Tuulimyllyn uudelleen rakentaminen olisi kannatettavaa. 
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Tärkein asia peltomaiseman säilymisen kannalta on viljelyn jatkuminen. Kokonsaaressa ollaan 
siinä onnellisessa asemassa, että kaikki isommat peltolohkot ovat vuokrauksen kautta säilyneet 
aktiivisessa käytössä. Viljellyt pellot asuttujen talojen ympärillä muodostavat saaren ydinvyöhyk-
keen, joka säilyy maatalouselinkeinon myötä, mutta kylmiksi jääneiden talojen pihat ja rakennuk-
set rapistuvat nopeasti. Positiivista on myös saaristolaisteiden säilyminen suhteellisen alkuperäi-
sessä asussa, ilman leventämistä ja ojien kaivamista. Kokonsaaren saaristomiljöön kerroksellis-
ta vaihetta edustaa parhaimmillaan Hietakankaan tila, jonka säilyminen ahkeran hoidon ansiosta 
nostaa koko saaren kulttuurihistoriallista arvoa. Tilan peltojen, pihapiirin ja sen kahdentoista van-
han rakennuksen kunnossapito on arvokasta työtä, jota tulee tukea. 
 
Ranta-alueiden maisemassa on tapahtunut parissa vuosikymmenessä suuri muutos. Vuoden 
1987 peruskartalla Vanhanrannanlahdesta Tialanpäänniemeen ulottuvalla kolmen kilometrin 
rantakaistalla oli yksi kesäasunto. Vuonna 2002 rakennettuja tontteja oli jo kymmenen, joten 
retkeilijällä ei tälle rantaosuudelle ole enää asiaa. Rakentaminen näyttää rantamaisemassa jär-
veltä katsottaessa ketjumaiselta kyläasutukselta. Laiturit, veneet ja muu toiminta hävittävät luon-
nonmaiseman. Rakentamisen ja toimintojen keskittäminen jättäisi vapaata rantaviivaa enemmän 
- jo rajanaapureiden saunarantojen sijoittaminen yhteisen rajan tuntumaan ja yhteisen laiturin 
rakentaminen vähentäisi maiseman ja luonnon häiriötä.  Tärkeää olisi, että loma-asuntoja ja 
muita uudisrakennuksia tehtäessä jatkettaisiin saaristolaisia rakentamisperinteitä ja vältettäisiin 
räikeiden kontrastien syntymistä  nyky- ja perinnerakentamisen välille.  
 
Kokonsaaren koillisrannalla on tilanne parempi, siellä on säilynyt alkuperäisessä asussaan 
Tanssitalo ja yhteysaluslaituri sekä venesatamat koppeineen, lisäksi lomarakentamista on tois-
taiseksi melko vähän. Metsiä on hoidettu viime vuodet paljolti maisemapainotteisten metsäsuun-
nitelmien mukaan ja järveltä katsottaessa horisontti on säilynyt ehyenä. Metsäsuunnitelmia on 
tehtävä vielä niille, joilta se puuttuu, sillä maiseman huomioiva suunnitelma on erinomainen väli-
ne haettaessa tasapainoa luonnon säilyttämisen ja metsän hyödyntämisen välille. Viimeisten 
kaskimetsien ja lakialueiden metsien säästäminen hakkuilta voi vaatia yhteiskunnan tukitoimia.  
 
Pienimuotoinen matkailutoiminta sopii hyvin Kokonsaaren asukkaiden sivuelinkeinoksi. Papinnie-
men tilalla toimiva savusauna ja ateriapalvelut antavat lisäansioita maataloudesta luopuneelle 
perheelle. Paikan vetovoima perustuu luontoon ja saaristohistoriaan. Matkailuun liittyvä majoitus-
toiminta voidaan sijoittaa jo olemassa oleviin rakennuksiin tai miksei uusiinkin, kun niiden toteu-
tuksessa, sijoittamisessa ja ulkoasussa huomioidaan saaristokylän  maisema. Kun etsitään saa-
ristolaisperinteeseen pohjautuvaa matkailutoimintaa, olisi Makkolan kestikievari-toiminnan elvyt-
täminen kiehtova ajatus. Majoituksen lisäksi turistit odottavat ohjelmapalveluja ja nähtävyyksiä. 
Kokonsaaressa turisteille voidaan tarjota luonnossa liikkumisen elämyksiä (soutu, melonta, pur-
jehdus, hiihto, patikointi, pyöräily) pienimuotoisesti siten, etteivät liikuntamuodot kuluta luontoa. 
Saaren peltoja kiertävä kulttuurimaisemapolku olisi helppo toteuttaa vanhoja polkuja myötäillen 
ilman isompia rakennelmia ja asukkaita häiritsemättä. Kokonsaaren harju on hyvä luontokohde 
vaikkapa leirikoululaisille ja kivikautinen asuinpaikka lisää paikan jännittävyyttä. Matkailuun voisi 
yhdistää myös saaren höyrylaivaliikennettä. 

 
Ilman saaren asukkaiden tahtoa ja omatoimista työpanosta ei Kokonsaaren saaristomiljöötä 
voida säilyttää. Saarelaiset ovatkin itse maisemanhoitotyön ammattilaisia. Koska talkootyö on 
mennyttä aikaa olisi ulkopuolinen apu tärkeää. Ympäristökeskukset ja TE-keskukset järjestävät 
ympäristönhoitoon keskittyviä projekteja ja ympäristönhoidon työllistämistöihin, ns. yty-töihin, 
otetaan vuosittain Etelä-Savon alueella kymmeniä työntekijöitä. Työkohteina etusijalla ovat muun 
muassa valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, kuten Kokonsaari. Toivottavaa näille 
hankkeille olisi saarta tai sen lähialuetta työllistävä vaikutus. Tämä on mahdollista, jos mukana 
on osaava, innostava ja riittävästi paikalla oleva työnjohto sekä ammattimies työporukan nokka-
miehenä. Kulttuurimaiseman hoitotyössä, perinteisten ja paikallisten  toiminta- ja työtapojen siir-
tämisessä tuleville sukupolville oleellista on tehdyn työn laatu, ei niinkään määrä.  
 
Ajan pyörää ei voi pysäyttää eikä kehitystä kammeta takaisinpäin, ei myöskään  Kokonsaaressa. 
Maisema tulee aina muuttumaan ja siksi Kokonsaaren maisemanhoitosuunnitelman tarkoitus on 
ohjata muutosta siten että perinteet säilyisivät. Tarvitaan tietoa ja taitoa, tahtoa ja rahaa, jotta 
yhteinen kehitysprosessi olisi mahdollinen ja Kokonsaaren saaristolaisuuden säilyminen ja vah-
vistuminen olisi turvattu.   
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