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Pohjaslahden kyläkaavan esiselvitys- ja inventointityö 
 
 
 
Ohjelmatiedot 
 
Hankkeen nimi: Pohjaslahden kyläkaavan esiselvitys- ja inventointityö 
Hallinto: Puhuri ry  
Maantieteellinen kohdealue: Pohjaslahden kyläalue  
Rahoituskäsittelijä: PoKo ry, Leader-toimintaryhmä 
Hankkeen aikataulu: Toteutus alkaa 1.6.2008 ja päättyy 31.12.2008, kokonaiskesto 6 kk 
 
 
Hankkeen tausta 
 
Pohjaslahteen valmistui suunnittelijoiden, tutkijoiden ja kyläläisten yhteistyöllä asumis- ja 
palvelurakenteen kehittämissuunnitelma helmikuussa 2008. Tällä niin sanotulla Kytkylä-
suunnitelmalla etsittiin erityisesti sellaisia kuvaustapoja, jotka vastaavat ihmisten arkea ja 
liikkumista lähikuntien verkostossa: Ruovedellä, Virroilla, Vilppulassa ja Mäntässä. Pirkanmaan 
maakuntakaavaehdotuksessa Pohjaslahti kuuluukin kehitettäviin paikalliskeskuksiin ja 
tällaisissa kylissä keskeiset palvelut pyritään tavoitteellisesti säilyttämään ja kehittämään 
eteenpäin tärkeänä osana toimivaa kuntarakennetta. 
 
Pohjaslahden paikalliskeskuksen kehittäminen on osa aluerakenteen muutoshallintaa. Kylälle 
juuri valmistunut kehittämissuunnitelma luo esimerkkipohjan maaseutukylien verkostomaiselle 
kehittämiselle ensi vuoden alussa syntyvässä uudessa Mänttä-Vilppulan kaupungissa, sekä 
laajemminkin koko seutukunnassa.  
 
Pohjaslahdessa tehdyllä lähipalveluiden rakenne- ja saavutettavuusanalyysilla on voitu 
osoittaa, että Pohjaslahden palvelut ovat hajautuneet tasaisesti puolen tunnin 
saavutettavuusalueen sisällä sijaitseviin keskuksiin: Vilppulaan, Mänttään, Virroille ja 
Ruovedelle. Henkilöauton käytöllä asukkaan on siis mahdollista saavuttaa lähes kaikki 
tarvitsemansa palvelut Tampereen keskusseudun kaupunkitasoisella ajankäytöllä. Virrat on 
palvelujen suhteen melko omavarainen ja kattava. Mäntän ja Vilppulan tarjonnat muodostavat 
yhdessä myös hyvin kattavan valikoiman. Ruovesi erottuu palvelujen volyymiltaan 
pienempänä, mutta suhteellisen tasapainoisena. Pohjaslahden kylä itsessään on myös oma 
toimiva palvelukokonaisuutensa kauppa-, pankki- ja koulupalveluineen, ja tarjoaa täten kylän 
kehittämiselle ja palvelukytkeytyvyydelle hyvät edellytykset.  
 
Pohjaslahden kehittämiskärkenä on ennen kaikkea saada pidettyä Pohjaslahden kylä 
jatkossakin asuttuna ja elävänä keskuksena, sekä aktivoida uutta asumista ja yrittäjyyttä kylän 
ainutlaatuisessa ympäristössä. Kylällä on jo nyt käytössä asumis- ja palvelusuunnitelma 
erityisesti kylän taajama-alueesta, jonka peruspalveluihin muut ympäröivät kylät voivat 
tukeutua. Maanomistajilta on myös koottu tietoja uusista tonttipaikoista ja samalla on julkaistu 
suunnitelma kyläkeskuksen rakenteen kehittämiseksi yksityiskohtaisemmin sataman suuntaan. 
Satamaa voidaan kehittää erityisesti pienvenelaiturilla ja veneilijöiden palvelutarpeisiin 
vastaamalla. Kylän asutusrakennetta voidaan taasen vahvistaa erityisesti palvelutalon 
sijoittamissuunnitelmalla.  
 
Kehittämisen potentiaalille on kyläläisten ja lähtökohdista hyvät edellytykset sillä: 

 
 

1



 
Pohjaslahti  |  Hankesuunnitelma     12.5.2008 / AK 
_____________________________________________________________________________ 
 

- alueella on monipuolisia palveluja tarjoavia kuntakeskuksia (Virrat, Vilppula, Mänttä, 
Ruovesi) 

- kylällä on työpaikkoja ja omia palveluita (kauppa, pankki, koulu, vanhusten huolto, 
päivähoito, rakennuspalveluyrityksiä) 

- asukasluku noin 400 
- kylä sijaitsee keskeisen vesireitin varrella (Tarjannevesi)  
- alueella haluttuja vapaa-ajan asuntotontteja (kesä-asuntoja noin 400) 
- kyläläisten aktiivisuus oman alueen kehittämisessä näkyy monissa toiminnoissa (esim. 

kylätalon kehittäminen, valaistu latu, Riihikappeli, paikallinen vesiosuuskunta jne.) 
- vanhana kuntakeskuksena alueen oma identiteetti säilynyt (oma kunta 1941-1973) 
- Vilppulan seurakunnalla ja Vilppulan kunnalla on maanomistajina mahdollisuus alueen 

kehittämiseen yhdessä kyläläisten kanssa 
 
Pohjaslahden asumis- ja palvelurakenteen kehittämissuunnitelmalla luotiin pohja kylän 
aktiiviselle kehittämiselle, mutta tuolloin ei vielä tuotettu tarkempaa kyläkaavoituksen 
selvitykseen liittyvää inventointiprosessia. Pohjaslahden kyläkaavan inventointityö on edellytys 
kylän osayleiskaavan toteuttamisprosessin käynnistämiselle kunnassa. 
 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Pohjaslahden kyläkaavan esiselvitys- ja inventointityön tarkoituksena on luetteloida ja 
dokumentoida rakennukset, rakennusryhmät ja aluekokonaisuudet, jotka edustavasti 
ilmentävät paikkakunnan vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja historiallista ympäristöä. 
Inventointi on selvitys, jossa saadaan tutkimukseen ja dokumentointiin perustuva jäsentynyt 
kokonaiskuva kylän historiallisesta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta. 
 
Kylän inventointityö sisältää tarkemmin seuraavat kokonaisuudet: 

1) Kylän maisema-analyysi 
2) Kylän kulttuurihistorialliset arvot 
3) Yksittäiset inventointikohteet (noin 30 kohdetta) 
4) Rakennettavuuden analysointi suunnitteluille alueille 

 
Inventoinnin oikeasta toteutustavasta neuvotellaan Vilppulan kunnan kaavoitusvastaavien 
kanssa. Inventointiaineisto on pohjana kunnan kaavoituksen käytännön toimenpiteille. 
Tavoitteena on, että lopullinen käytäntöön viety kaava valmistuu hankkeessa toteutettavan 
inventointityön pohjalta kohdekunnan oman työnä hankkeen jälkeen.  
 
Alla on kuvattu Pohjaslahden kyläkaavan esiselvitys- ja inventointityön eteneminen ja 
aikataulutus. Toteutus painottuu inventointityötä tekevän asiantuntijan työhön. Inventointityötä 
tekevä asiantuntija kilpailutetaan erikseen hankkeeseen. Hankkeen loppuvaiheessa 
inventointityö julkaistaan.  
 
1) Hankkeen koordinointi ja yhteisöllinen kehittäminen, 6/2008 - 12/2008 
- kootaan kohdekylän nykyiset asuin- ja palvelurakenteen suunnitelmat yhteen 
- pidetään inventoinnin tueksi tiedotus- ja kehittämispalaverit 
- aktivoidaan kiinteistönomistajia inventointiyhteistyöhön  
 
2) Inventointityön toteutus, 8/2008 - 11/2008 
- kilpailutetaan inventointityön asiantuntija 
- inventoinnin kokoaminen maiseman, kulttuurihistoriallisten kohteiden, rakennusten ja 
rakennettavuuden osalta 
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3) Inventointityön julkaiseminen, 10/2008 - 12/2008 
- tuloksena syntyy virallinen kylän inventointijulkaisu 
- tiedon välittäminen kyläseminaarissa kyläläisille ja kunnan kaavoitukseen 
- osayleiskaavaprosessin käynnistämisen aktivointi kunnassa 
 
 
 
Hankkeen toteutus 
 
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi alkaen 1.6.2008 ja päättyen 31.12.2008.  
Hankkeen kokonaiskesto on seitsemän kuukautta. 
 
Hanketta hallinnoi Pohjaslahden kyläyhdistys Puhuri ry. 
 
Puhuri ry:n hallinnointi- ja projektijohtamisen vastuuosuus hankkeen toteuttamisesta sisältää 
seuraavaa: 

- hallinnon ja projektijohtamisen osuus vastaa 3 vkon työpanosta / 7 kk 
- hankkeeseen varataan Puhuri ry:n hallintohenkilöstön työosuutta 
- hankkeen hallinnointi- ja projektijohtotehtävät sisältävät talouden ylläpitoa, maksatusten 

järjestelyjä, raportointia, kilpailutusta sekä ohjausryhmäkokousten toteutuksia, 
maanomistajien ja kylän asianomaisten neuvotteluja, tiedon välittämistä  

 
Toteutus painottuu inventointityötä tekevän asiantuntijan työhön. Inventointityötä tekevä 
asiantuntija kilpailutetaan erikseen hankkeeseen ennen hankkeen aloittamista.  
 
Hankkeen aktiivisina yhteistyötahoina tulevat toimimaan erityisesti alueen kyläkehittämiseen 
liittyvät organisaatiot, keskeiset maanomistajat, Vilppulan kunta sekä seurakunta 
maanomistajana. Kehittämisessä tehdään aktiivista yhteistyötä kohdekunnan kaavoituksesta 
vastaavien asiantuntijoiden kanssa. 
 
Hankkeen aktiivisessa toimijaverkostossa ovat mukana: 

- Kyläyhdistys Puhuri ry 
- Pohjaslahden kylätaloyhdistys ry 
- Vilppulan seurakunta 
- Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry 
- TTY Arkkitehtuurin laitos 
- Vilppulan kunta, kaavoitus 

 
Hankkeen asiantuntijaryhmän henkilökokoonpano täsmennetään hankkeen aloituksen 
yhteydessä. Asiantuntijaryhmä koostuu 5-6 henkilöstä sisältäen hankehallinnoijan, rahoittajan 
ja kehittämisorganisaatioiden edustajia.  
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Kustannusarvio  

Henkilöstö / palkat ja sivukulut (3 vkon työpanos)    2 250 
 
Asiantuntija- ja ostopalvelut   

- kartta- ja paikkatietopalvelut     1 200 
(sis. kartta-aineistojen käyttöoikeudet)  

- tilitoimistopalvelut         500 
- julkaisukulut       1 500 

(sis. palvelu- ja asumissuunnitelmajulkaisun taitto ja painotyöt) 
- inventoinnin asiantuntijatyöt 3 kk   10 500 

    
 
Kone- ja laitehankinnat         - 
 
Toimisto ja vuokrakustannukset        -    
 
Matkakulut     

- hallinto         400 
- asiantuntija/inventoija        800 

 
Muut kulut (kokouskulut, seminaarit)        300 
 
 
Yhteensä     17 450 
 
(Kustannusarvio ei sis. alv.) 
 

Rahoitussuunnitelma 

Leader-ohjelmarahoitus  90 %   15 705 

Puhuri ry   10 %     1 745     

Yhteensä  100%   17 450 
 
 
Yhteystiedot 
 
 
Kyläyhdistys Puhuri ry 
Pohjaslahdentie 2560 
42850 Pohjaslahti 
puh. (03) 4727 001 
Sähköposti: info@pohjaslahti.fi 
 
Yhteyshenkilö: 
Jaakko Majaranta, puheenjohtaja 
Puhuri ry 
puh. 050 530 1647 


