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ESIPUHE

Maaseudun tulevaisuuteen vaikuttaa olennaisesti kulloinkin toteutettava kan-
sallinen ja kansainvälinen alue- ja maaseutupolitiikka. Virallisen politiikan ohel-
la maaseudulla harjoitetaan asukkaiden omaehtoista ja -toimista kylätoimintaa, 
jonka avulla asuinympäristön elinkelpoisuutta, viihtyisyyttä ja identiteettiä py-
ritään vahvistamaan paikallisesti. Käytännössä tätä vapaaehtoiseen kansalaistoi-
mintaan perustuvaa kylätoimintaa toteutetaan joko kylätoimikunnissa tai rekis-
teröidyissä kyläyhdistyksissä. 

Nykyisessä muodossaan kylätoiminta edellyttää suunnitelmallisuutta ja pitkä-
jänteisyyttä. Kyläsuunnittelussa maaseutua kehitetään paikallisesti asukkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden toimesta, ja kootusti asukkaiden yhteiset tavoitteet ja 
toimenpide-ehdotukset kylän kehittämiseksi voidaan esittää kyläsuunnitelmas-
sa. Tavoitteena voi olla kylän palveluiden, maankäytön tai elinkeinotoiminnan 
kehittäminen, mutta laajimmillaan kyläsuunnitelma kattaa nämä kaikki kehit-
tämistavoitteet. Myös ympäristön- ja maisemanhoito on nykyisin yleinen teema 
kyläsuunnitelmissa. 

Kunta- ja palvelurakenteeseen kohdistuu jatkuvia muutospaineita. Yhtenä kei-
nona maaseudun elinkelpoisuuden turvaamisessa voidaan pitää paikalliseen ke-
hittämiseen perustuvan kylätoiminnan vahvistamista. Tämä edellyttää kuiten-
kin sitä, että kyläsuunnitelmat hyväksytään osaksi kunnallista ja muuta kylien 
kehittämistä ohjaavaa virallista suunnittelua. Lisäksi on huolehdittava riittävästä 
resursoinnista, jotta kyläyhdistykset ja muut kolmannen sektorin toimijat voivat 
suoriutua mahdollisista lisätehtävistään kunnialla. 
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Tässä raportissa esitellään itäisessä Kustavissa Var-
sinais-Suomessa sijaitsevan Salminiitun kyläsuun-
nitelma, joka on kooste vuosina 2008–2011 toteu-
tetuista osahankkeista. Suunnittelun lähtökohta-
na on ollut kylän elinkelpoisuuden kehittäminen 
kestävän kehityksen mukaisesti. Suunnitelman 
keskeisiä teemoja ovat maankäytön kehittämisen 
lisäksi luonnon- ja maisemanhoito sekä vesihuol-
to ja vesiensuojelu. Myös kylän elinkeinohistoriaa 
esitellään lyhyesti. Suunnitelma toimii lähtökoh-
tana kylän pitkäjänteiselle kehittämiselle ja mah-
dollisille lisähankkeille.

Kyläsuunnitelman tekemiseen osallistuivat Salminiitun vesi- ja palveluosuus-
kunta ja Turun AMK:n kestävän kehityksen koulutusohjelma, joka oli päävas-
tuussa suunnitelman työstämisestä. Metsähallituksen luontopalvelut (Etelä-Suo-
mi) vastasi kyläalueella sijaitsevan pähkinäpensaslehdon hoitosuunnitelmasta. 
Hankkeeseen on saatu LEADER-rahoitusta I samma båt – Samassa veneessä 
ry:ltä.

Turussa 16.4.2012

Reijo Kumpulainen & Jari Hietaranta
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1 MILLAISEN KYLÄN HALUAMME?

1.1  KYLÄSUUNNITTELUN TAUSTAA

Kylätoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti maaseudulla ja haja-asutusalueiden 
kylissä, mutta myös kirkonkylät, taajamakylät, omakotialueet ja kaupunkien 
asukasyhdistykset voivat olla toiminnallisessa mielessä kyliä ja kylätoiminnan 
kohteita. Maaseudulla kylien tyhjeneminen asukkaista ja palveluista on herät-
tänyt ihmisiä toimimaan asuinympäristönsä hyväksi. Aktiivisempaan kylätoi-
mintaan on kannustanut myös yhdyskuntasuunnittelun muuttuminen aiempaa 
vuorovaikutteisemmaksi. (Suomen Kylätoiminta ry 2003; Linkoranta 2005.) 

Kylätoiminta on pitänyt puolensa, vaikka maaseudun yhteiskunnallinen asema 
on muuttunut merkittävästi vuosikymmenien saatossa. Nykyiseen muotoonsa 
kylätoiminta alkoi organisoitua 1970-luvulla; erityisesti Lauri Hautamäen joh-
tama Kylätutkimus 76 -projekti vauhditti kylätoiminnan leviämistä. Perustettiin 
kylätoimikuntia, joiden tehtävänä oli lisätä kyläympäristön viihtyisyyttä ja edus-
taa kylää kuntaan päin. Nopeimmin kylätoiminta aktivoitui syrjäisellä maaseu-
dulla. Kylien välisen yhteistyön lisääntyessä 1980-luvulla perustettiin pitäjäneu-
vostoja ja ensimmäiset maakunnalliset kylien yhteenliittymät. Samalla käynnis-
tyi yksittäisten kylätoimikuntien rekisteröityminen yhdistyksiksi. (Suomen kylä-
toiminta ry 2003; Hautamäki 1989; Hyyryläinen 1994.)
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1990-luvulla kylissä alettiin edunvalvonnan lisäksi kehittää myös omaa toimin-
taa, mihin mahdollisuuksia tarjosi hankerahoituksen lisääntyminen ja paikallis-
yhteisöjen oma-aloitteisuutta korostanut maaseutupolitiikka. Samaan aikaan ky-
lätoiminnan maakunnallista järjestörakennetta vahvistettiin määrätietoisesti pe-
rustamalla uusia maakunnallisia kylien yhteenliittymiä. Kylätoimintaa ja muuta 
paikallista kehittämistoimintaa valtakunnallisesti edistävä Suomen Kylätoiminta 
ry perustettiin vuonna 1997. (Suomen Kylätoiminta ry 2003.) Viime aikoina on 
alettu kiinnittää huomiota myös asukkaiden, kunnan viranhaltijoiden ja luotta-
mushenkilöiden väliseen säännölliseen vuoropuheluun. Tällaista osallistumiseen 
ja suoraan vaikuttamiseen kannustavaa toimintaa voidaan toteuttaa kyläparla-
menteissa tai muissa vastaavanlaisissa vapaaehtoisissa yhteistyöelimissä. (Niemi-
nen 2010.)

Kustavin Salminiittu ei ole yksin: tällä hetkellä kylätoimintaa harjoittavia yhdis-
tyksiä ja kylätoimikuntia on noin 3900. Kylätoiminta on muuttunut suunni-
telmalliseksi, pitkäjänteiseksi ja koulutustakin vaativaksi työksi. Kyläyhdistykset 
harjoittavat myös yhä enemmän taloudellista toimintaa. Nykyisin kylätoimintaa 
toteutetaan pääasiassa alueohjelmien ja valtakunnallisen hankerahoituksen avul-
la. Kehittämisen pääpaino on ollut toiminnan kannalta välttämättömien raken-
teiden vahvistamisessa, mutta vähitellen ollaan siirtymässä myös kylätoiminnan 
toiminnalliseen ja sisällölliseen kehittämiseen. (Suomen Kylätoiminta ry 2003.) 

Kyläsuunnittelu voidaan jakaa toiminnalliseen suunnitteluun, maankäytön 
suunnitteluun ja taloudelliseen suunnitteluun. Toiminnallisen suunnittelun ta-
voitteena on erilaisten palveluiden kuten liikenteen, päivähoidon tai vesi- ja jä-
tehuollon kehittäminen. Maankäytön suunnittelun tavoitteeksi voidaan puoles-
taan asettaa osayleiskaavan, yleiskaavan tai asemakaavan laatiminen yhteistyössä 
kunnan kanssa. Taloudellisella suunnittelulla pyritään kehittämään kylän elin-
keinoelämää esimerkiksi hanketoiminnan avulla ja käyttämään kylän resursseja 
kestävällä tavalla. Laajimmillaan kyläsuunnittelu kattaa nämä kaikki suunnitte-
lun tasot. (Kuisma & Peltonen 2002.)

Hyvä kyläsuunnitelma on kuin käyntikortti. Varsinaista kyläsuunnitelmaa edel-
tävän kyläselvityksen avulla voidaan välittää selkeä ja kiinnostava kuva kylästä 
ulkopuolisille toimijoille kuten esimerkiksi hankerahoittajille. Hyvä kyläsuun-
nitelma sisältää puolestaan kirjallisen selostuksen ja karttamateriaalin esitetyistä 
toimenpiteistä. Kirjalliseen selostukseen voidaan liittää myös hankelista sovituis-
ta kehittämishankkeista. (Kuisma & Peltonen 2002; Leppänen 2002.)

Salminiitun kylää voidaan pitää hyvänä esimerkkinä aktiivisesta kylätoiminnas-
ta. Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunta perustettiin vuonna 2006 palvele-
maan paikallisia asukkaita ja kesämökkiläisiä. Sen toiminta-ajatuksena on kylän 
elinkelpoisuuden kehittäminen alueen perinteet ja monimuotoisuus huomioon 
ottaen. Myös nyt valmistuneessa kyläsuunnitelmassa on pyritty noudattamaan 
tätä toiminta-ajatusta. 
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1.2  MILLAISEN HALUAISIMME KYLÄMME OLEVAN?

Kyläsuunnittelun tavoitteellisena ja systemaattisena ilmauksena voidaan pitää 
kyläsuunnitelmaa. Olennaista kyläsuunnittelussa on löytää vastaus siihen, mil-
laiseksi asukkaat haluavat kylänsä kehittyvän. Vastauksen löytäminen ei ole aina 
helppoa, mutta on kuitenkin tärkeää, että yhteinen näkemys saavutetaan ja tuo-
daan julki esimerkiksi tarinan tai kuvan muodossa. Käytännön toimenpiteitä 
mietittäessä vastaus voi tarkentua. Usein tavoitteeksi asetetaan uusien asukkai-
den saaminen, jotta kyläkoulu ja muut palvelut säilyisivät myös tulevaisuudessa. 
Kasvavissa kylissä tärkeämpää voi olla, että uudet asukkaat tutustuvat toisiin-
sa, jolloin syntyy kylätoiminnalle tärkeää yhteisöllisyyden ja yhteenkuulumisen 
tunnetta. 

Jo kyläsuunnittelun alkuvaiheessa kannattaa miettiä, mikä on juuri meidän ky-
lämme ”juttu”. Kaunista ja puhdasta luontoa on monessa kylässä, ja ehkä lisää 
asukkaitakin kaivataan, mutta mikä on erityistä juuri meidän kylällemme? Ehkä 
vastaus löytyykin kylätoiminnasta, eikä esimerkiksi maisemasta? Kylän omaa toi-
mintaa ei pidä aliarvioida, ja jo muutama vuotuinen kokoontuminen ja pari 
onnistunutta hanketta voivat kehittää kylää tavalla, joka vaikuttaa myönteisesti 
esimerkiksi nuoremman väen paluumuuttoaikeisiin.

Kyläsuunnitelmassa tuodaan aina esille, miten, milloin ja kenen toimesta se on 
tehty. Esitetyillä hankkeilla on oltava laajaa kannatusta kylällä. Siksi onkin tärke-
ää, että kaikille kyläläisille ja mieluiten myös kesäasukkaille varataan tasavertai-
nen mahdollisuus omien näkemysten ja ideoiden esittämiseen. 

KUVA 1. Asukkailla voi olla erilaisia ja ehkä keskenään ristiriitaisiakin ajatuksia kylän 
kehittämisen tavoitteista. Kyläsuunnitelma on väline, johon kootaan erilaisia tavoitteita ja 
päämääriä sekä sovitellaan niitä yhteen.
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Kun kylässä on esimerkiksi oivallettu, että uusia asukkaita tarvitaan lisää, on 
huomattavasti helpompaa siirtyä miettimään, minne uudet tulijat asutetaan. 
Esimerkiksi kunnan kanssa on mahdollista keskustella siitä, mihin mahdolliset 
uudet tontit on järkevintä sijoittaa. Voi myös olla, että maanomistajat tarvitsi-
sivat apua uusien tonttien myynnissä ja hinnoittelussa. Kun kiinteistöjä on tar-
jolla riittävästi ja kilpailukykyiseen hintaan, ollaan jo huomattavasti lähempänä 
tavoitetta.

Ehkä haasteellisinta kylätoiminnan näkökulmasta on elinkeinotoiminnan kehit-
täminen. Yrittäjyyden edistämisessä kyläyhdistys tai -toimikunta on pääasiassa 
puitteiden luoja. Toisaalta paikallisten yrittäjien asemaa voidaan parantaa jo pie-
nilläkin teoilla kuten laatimalla palveluhakemistoja. Kesäasukkaat ovat kiinnos-
tuneita paikallisista palveluista ja tuotteista – osa tiiviimmästäkin yhteistyöstä – 
kunhan kylän yrittäjät ovat vain tiedossa. Matkailuyhteistyö ja kylämarkkinointi 
ovat ehkä kaikkein käytännönläheisimpiä elinkeinotoiminnan edistämiskeinoja 
kyläsuunnittelun näkökulmasta. Myös palvelujen tuottaminen, esimerkiksi kylä-
avustajatoiminta, voi tarjota uutta toimeentuloa kylille. Tulevaisuudessa yhdeksi 
tärkeäksi työllistämiskeinoksi voi muodostua sopimuksellisuuteen perustuva toi-
mintamalli, jossa toisena osapuolena toimii esimerkiksi kunta.

Yleisesti ottaen kylä voi pyrkiä elinkeinopolitiikassaan joko monipuolisuuteen 
tai erikoistumiseen. Suomessa on jo esimerkiksi mansikka-, tomaatti- ja veneen-
rakennuspitäjiä, ehkä tulevaisuudessa myös unikkokyliä, viinikyliä ja perhoka-
lastukseen erikoistuneita kyliä. Nuorille suunnatut kehittämishankkeet ovat ky-
län tulevaisuuden kannalta keskeisiä. Kannustavat kokemukset lapsena ja nuo-
rena voivat vaikuttaa siihen, että nuori jää asumaan kotikyläänsä tai palaa sinne 
takaisin opintojensa jälkeen. Tekeminen ja toiminnan kautta vaikuttaminen on 
nuorelle mielekkäämpää kuin loputon kokoustaminen. 

KUVAT 2AB. Uusien asukkaiden saaminen, olivatpa nämä kesäasukkaita tai vakituisia 
asukkaista, on usein kylän kehittämisen elinehto. Myös elinkeinojen harjoittamiselle   
tarvitaan perusedellytyksiä ja -rakenteita.
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Monessa kylässä tärkeäksi kehittämiskohteeksi nousee tieverkoston ylläpitämi-
nen ja kehittäminen. Aikuisten  on päästävä työpaikoilleen ja nuorten turvalli-
sesti kouluun ja harrastuksiin. Uusien yrittäjien saamiselle toimivien kulkuyhte-
yksien puute voi muodostua jopa ratkaisevaksi esteeksi. Tieverkoston toimivuu-
den lisäksi työelämän ja vapaa-ajan vaatimuksia vastaavien tietoliikenneyhteyk-
sien saaminen on erittäin tärkeää. Myös erilaiset talkoovoimin tai palkkatyönä 
toteutetut ympäristöhankkeet kuuluvat oleellisena osana kyläsuunnitteluun ja 
-suunnitelmiin.

KUVA 3. Kyläsuunnitelmassa voidaan ottaa kantaa maankäytön suunnitteluun, mutta  
virallisesti se on kuitenkin kunnan ja tiehallinnon suunnitteluun kuuluvaa toimintaa.

Kunta- ja palvelurakenteen uudistuessa paikallisen kehittämisen merkitys kas-
vaa. Tämän vuoksi kyläsuunnitelmat tulisi sitoa nykyistä vuorovaikutteisemmin 
kunnalliseen ja muuhun kylien kehittämistä ohjaavaan suunnitteluun. Paikalli-
set ideat ja näkemykset eivät ehkä siirry sellaisinaan osaksi virallista suunnittelu-
järjestelmää, mutta kylille tärkeitä asioita on aina helpompi viedä eteenpäin, kun 
ne on koottu  selkeästi ja tavoitteellisesti kyläsuunnitelmaan. 

1.3  KYLÄSUUNNITTELUN PULLONKAULAT

Keräsen (2002) mukaan keskeisimmät pullonkaulat nykyisessä kyläsuunnitte-
lussa liittyvät 

• kylätasolla yhteishenkeen ja aktiivisuuteen
• kylän ja kunnan välillä resursseihin
• kylän ja muiden yhteistyötahojen kommunikaatioon.
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Nämä ongelmat ovat ratkaistavissa kommunikatiivisella kyläsuunnitteluproses-
silla, joka ottaa huomioon eri ryhmien ja suunnitteluosapuolten tarpeet sekä 
tuottaa kyläsuunnitelman, jossa on yhdistetty perinteinen vapaaehtoistoimin-
ta, erilaiset asianajohankkeet ja varsinaiset kehittämishankkeet. Oleellista uuden 
kyläsuunnitelman toteutuksessa on sen yhteydessä syntyvä oppimisprosessi sekä 
prosessin tuottamat erilaiset viestinnälliset sisällöt, jotka mahdollistavat kylä-
suunnitelmalle erilaisia käyttötarkoituksia. (Keränen 2002.) 

Kyläsuunnitelman toteuttamisessa on tärkeää, että asukkaat itse ideoivat suunni-
telman sisältöä ja toteutustapoja. Lisäksi on muistettava, että kyläsuunnitelma ei 
ole kehittämistyön loppu vaan alku. Kyläsuunnitelman ja siihen liittyvien erillis-
selvitysten perusteella kylän kehittäminen vasta aloitetaan. Käytännössä kehittä-
mistyö vaatii aktiivista työtä ja osallistumista, mistä ovat viime kädessä vastuussa 
kyläyhdistykset ja kyläläiset itse. 

1.4  SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Kyläsuunnitelmille ei ole olemassa yhtä ainoaa sisältöä, vaan jokaiseen kyläsuun-
nitelmaan kirjataan ne tavoitteet ja toimenpiteet, joita suunnitelmaa laativassa 
kylässä pidetään tärkeinä. Toisaalta kyläsuunnitelmat sisältävät tavallisesti myös 
kaikille kylille yhteisiä yleisempiä teemoja. Näitä ovat muun muassa kylän his-
toria, elinkeinotoiminta, jätehuolto, ympäristönsuojelu, maisemanhoito, nähtä-
vyydet, kulttuuriympäristö sekä virkistys- ja harrastustoiminta.

Salminiitun kyläsuunnitelman päätavoitteena on kylän elinkelpoisuuden kehit-
täminen alueen luonto- ja kulttuuriarvoja kunnioittaen. Tärkeiksi teemoiksi va-
likoituivat jätevesien käsittely, vedenlaadun ja rantojen moninaiskäytön paran-
taminen, elinkeinotoiminnan historia, luontokohteet ja nähtävyydet, ympäris-
tön ja maiseman hoito sekä rakentaminen. Kyläsuunnitelmaa työstettiin vuosina 
2008–2011 pääosin Turun ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen koulu-
tusohjelman toimesta. Kyläpuhdistamon rakennuttamisesta vastasi Salminiitun 
vesi- ja palveluosuuskunta ja Hooperinvuoren luonnonsuojelualueella sijaitsevan  
pähkinäpensaslehdon hoitosuunnitelmasta Metsähallitus. 

1.5  KYLÄ KUSTAVISSA

Vuonna 1874 perustettu Kustavin kunta sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnas-
sa Vakka-Suomen seutukunnassa 69 kilometrin päässä Turusta. Kustavin naapu-
rikuntia ovat Brändö, Länsi-Turunmaa, Naantali, Taivassalo ja Uusikaupunki. 
Kunnan pinta-ala on 522 neliökilometriä, josta maapinta-alaa on 165 neliökilo-
metriä. Kustavi tunnetaan suosittuna kesämökki- ja matkailupitäjänä: kesämök-
kejä on yli 3000, ja kesäisin kunnan väkiluku kasvaa jopa kymmenkertaiseksi. 
(Kustavin kunta 2010). 
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Kustavin väkiluku kasvoi korkeimmilleen 1900-luvun alussa, jolloin asukkai-
ta oli noin 2500. Tämän jälkeen asukkaiden määrä on kääntynyt selvään las-
kuun; vuoden 2010 alussa Kustavissa oli 881 asukasta. Kustavilaisten perinteisiä 
elinkeinoja ovat olleet maanviljelys ja karjanhoito, mutta myös kalastuksella, ta-
lonpoikaispurjehduksella ja avomeripurjehduksella on ollut vaikutusta niin ta-
louteen kuin myös pitäjänkuvaan. Ammattimiehiä työllisti ennen ensimmäistä 
maailmansotaa eniten purjelaivojen teko, huolto ja korjaaminen. Kustavin en-
simmäiset teollisuuslaitokset olivat kylämeijereitä. (Heervä & Joutsamo 1983; 
Kustavin kunta 2010.)

Salminiitun pieni mutta aktiivinen kylä sijaitsee Kustavintien (seututie 192) 
tuntumassa Kustavin ja Taivassalon taajamien välissä. Pohjoisessa ja idässä kylä 
rajoittuu Taivassalon pitäjänrajaan, etelässä Ruonin kylään ja lännessä Kunnarai-
sen ja Rahin kyliin. Kustavintien ja Salminiityntien risteyksestä on matkaa Kus-
tavin keskustaan runsaat kuusi kilometriä. Tällä hetkellä Salminiitussa on 14 va-
kituista kotitaloutta ja noin 40 kesämökkikiinteistöä. Loma-asutusta kylässä on 
siis ympärivuotiseen asutukseen suhteutettuna paljon, mikä on tyypillistä koko 
Kustavin kunnalle. Eniten lomamökkejä on kyläalueen pohjoisosassa Klisterin-
niemen  ja Rantalanpuhdin ympäristössä.

Keväällä 2007 Salminiitun vesi- ja palveluosuuskunta toteutti asukaskyselyn Sal-
miniitun kylän asukkaille (Lintula 2007). Asukaskysely oli varsinaisen kyläsuun-
nittelun lähtölaukaus. Sen avulla kartoitettiin sekä vakituisten että vapaa-ajan 
asukkaiden käsityksiä kylän kehittämisestä. Kyselyyn vastanneet pitivät tärkeä-
nä etenkin luonnonympäristöä, luonnon kauneutta ja monimuotoisuutta sekä 
maalaismaiseman hoitamista ja säilyttämistä. Lähes kaikissa vastauksissa pidet-
tiin tärkeimpänä kehittämiskohteena rantojen ja vesialueen  hoitoa. Viihtymisen 
kannalta kaikkein keskeisimpänä tekijänä pidettiin luontoa ja luonnonrauhaa. 
Kylän kehittämisessä tuli vastaajien mielestä keskittyä erityisesti luonnonympä-
ristön suojeluun, kulttuuriperinnön vaalimiseen, yhteishengen kohentamiseen 
ja ympäristön viihtyvyyden parantamiseen. 
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KUVAT 5ABCD. Kuvia Salminiitun kylältä.
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2 LUONTO JA LUONNONHOITO

2.1  LUONTO- JA MAISEMA-ARVOJEN KARTOITUS

Salminiitun kylän luonto- ja maisemaselvitys laadittiin vuonna 2008–2009 
(Hietaranta 2009). Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin koko kyläalueen kattava 
luonnon ja maiseman yleisselvitys sekä osoitettiin maiseman- ja luonnonhoidon 
kohteet ja osa-alueet. Sen jälkeen ympäristösuunnittelua tarkennettiin Salmitun-
lahden ympäristössä ja luonnonsuojelualueella (liitteet 1, 2 ja 3).

Valokuva: Reijo Kumpulainen
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Tarkoituksena ei ollut laatia yksityiskohtaisia suunnitelmia alueen hoitamises-
ta, vaan antaa virikkeitä ja lähtökohtia eri kohteiden hoitamiseen. Tavoitteena 
on maiseman säilyminen perinteisenä ja vanhojen hävinneiden maisemapiirtei-
den ennallistaminen mahdollisuuksien mukaan. Luonto- ja maisemaselvitys an-
taa myös osviittaa alueen tulevalle rakentamiselle ja muulle kehittämiselle. Mai-
semanhoidossa kohde on alati muuttuva: ilmasto muuttuu, maankäyttömuo-
dot muuttuvat, arvostukset muuttuvat. Tärkeää on, että tunnetaan maiseman ja 
luonnon toiminta ja osataan ennakoida erilaisia syy-seuraussuhteita. Maiseman-
hoito on aktiivista toimintaa – ei jonkin tietyn alueen museointia tai suojelua.

Alueen maisemallinen ydinalue on Salmitunlahti ja sen lähiympäristö, jossa voi-
daan havaita kuin pienoiskoossa lounaissuomalaisen luonnon erityispiirteet ja 
ongelmat. Salmitunlahti on pitkäaikaisen maankohoamisen, sedimentaation ja 
ravinnekuormituksen seurauksena umpeen kasvava merenlahti, joka kuroutuu 
vähitellen irti merestä muuttuen sisäjärveksi ja edelleen suoksi ja metsämaaksi. 
Lahden yhteyttä mereen on ylläpidetty vuosikymmeniä, mutta siitä huolimatta 
umpeenkasvu ja rehevöityminen on jatkunut. On siis ymmärrettävää, että en-
simmäiset kylätoiminnan toimenpiteet kohdistuivat jätevedenpuhdistuksen  jäl-
keen juuri Salmitunlahteen. 

Lahden koillispuolella on rehevä Hooperinvuoren pähkinäpensaslehto, joka on 
luonnonsuojelulain  perusteella suojeltava alue. Metsähallitus on laatinut alu-
eelle erillisen hoitosuunnitelman vuonna 2011 (Pettersson 2011; liite 4). Myös 
pellot, peltojen lehtipuuvaltaiset reunavyöhykkeet, merenlahden tervalepikot ja 
kallioiden lakialueiden mäntykankaat ovat mitä tyypillisintä lounaissuomalaista 
rannikkomaisemaa. Salmitunlahden arvoa nostaa laaja, lahden pohjois- ja itä-
puolelle levittäytyvä niittyalue. Samoin muualla kylän alueella on komeita pelto-
maisemia ja näkymiä – myös sellaisia, jotka tarvitsevat aktiivista hoitoa.

2.2  TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

Salminiitun lahden ja sen ympäristön hoito- ja käyttösuunnitelma laadittiin 
opinnäytetyönä vuosille 2010–2020 (Kumpulainen 2010). Se sisältää alueen 
yleiskuvauksen lisäksi pähkinäpensaslehdon alustavan hoitosuunnitelman, toi-
menpidesuunnitelman Salmitunlahden kunnostamiseksi sekä ehdotukset kah-
den luonnonlaitumen ja kävelyreitin perustamiseksi. 

Pähkinäpensaslehdon hoitotoimenpiteillä suojellaan luonnon monimuotoisuut-
ta ja turvataan luonnonsuojelulailla rauhoitetun luontotyypin ominaispiirteet. 
Puustoa harventamalla vähennetään etenkin havupuiden varjostavaa vaikutusta. 
Samalla hillitään happaman karikkeen muodostumista, jolloin pähkinäpensaan 
elinmahdollisuudet paranevat. Kuuset poistetaan kahdessa tai useammassa vai-
heessa. Toimenpiteet toteutetaan miestyönä joko loppukesästä tai talvella. (Pet-
tersson 2011.) 
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Salmitunlahtea kunnostetaan ruoppaamalla ja poistamalla tietyistä paikoista ve-
sikasvillisuutta, etenkin järviruokoa. Näillä toimenpiteillä parannetaan lahden 
virkistysedellytyksiä ja todennäköisesti myös vedenlaatua. Lisäksi lahden veden-
laatua voidaan parantaa esimerkiksi sen laskuojiin tehtävillä toimenpiteillä ku-
ten Vuorisalonojaan kaivettavalla pienellä laskeutusaltaalla ja Salmitunojaan kai-
vettavilla matalilla pohjapadoilla. Ranta-alueiden kunnostamistoimia on esitelty 
tarkemmin erillisessä vesiensuojelu- ja hoitoraportissa (Kaseva 2011).

Luonnonlaitumia ja -niittyjä perustamalla avarretaan ja elävöitetään kylämaise-
maa sekä lisätään luonnon monimuotoisuutta. Laiduneläimet hoitavat maise-
maa tehokkaasti, luonnonmukaisesti ja perustamiskulujen jälkeen myös edulli-
sesti. Luonnonlaitumia ehdotetaan Koivulan vanhalle hakamaalle ja Salmenran-
nan niittyalueelle. Molemmat luonnonniityt ovat olleet laitumina aikaisemmin. 

Kävelyreiteillä ulkoilua ohjataan mielenkiintoisiin kohteisiin, lisätään kävijöiden 
tietoisuutta alueesta ja vältetään maaston tarpeetonta kulumista. Kävelyreiteil-
lä voidaan madaltaa luontoon tutustumisen kynnystä ja tehdä kylää tunnetuksi 
vierailijoille. Kyläalueelle ehdotetaan kahta kävelyreittiä. Näistä lyhyempi on 1,4 
kilometrin pituinen ja kiertää Hooperinvuoren luonnonsuojelualuetta. Pidempi 
kävelyreitti on pituudeltaan seitsemän kilometriä ja kiertää kylän keski- ja län-
siosassa. 

KUVA 6. Monet alueen lahdet ovat voimakkaasti ruovikoituneita ja tarvitsevat hoito-  
ja kunnostustoimia. Kuvassa Sudenhaanniemenlahden pohjukkaa.
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KUVA 7. Salmitunlahden ruoppausmassojen läjitysaluetta.

KUVA 8. Rantalanpuhdin ruovikkoaluetta, jota on tarkoitus poistaa ruoppaamalla ja  
niittämällä.
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3 ELINKEINOHISTORIA JA     
 MAANKÄYTTÖ

3.1  SALMINIITUN ELINKEINOHISTORIAA

Salminiitun kylän Salmitun tila oli aikoinaan Kustavin suurin maatila, johon 
kuului useita torppia. Vuonna 1917 Salmitun kantatila jaettiin yhdeksään loh-
kotilaan. Tilat huutokaupattiin ja niistä tuli itsenäisiä vuonna 1918 voimaan tul-
leen torpparilain perusteella. 

Valokuva: Reijo Kumpulainen
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Salminiitun pääelinkeinoja olivat entisaikaan maanviljelys ja karjanhoito. 
1800-luvulla tyypilliseksi viljelymuodoksi vakinaistui kolmivuoroviljely, jossa 
syysvilja, kesanto ja kevätvilja vuorottelivat. Kalasta saatiin särvintä ruokapöy-
tään, mutta myös lisätienestiä elämiseen; esimerkiksi Myyrynpuhti on ollut mer-
kittävä apajapaikka, josta on pyydetty myyntiin erityisesti lahnaa. Kalaa ostivat 
ja kuljettivat myytiin paikalliset kalanostajat. Peruselinkeinojen lisäksi Salminii-
tussa harjoitettiin myös muuta elinkeinotoimintaa. Marjaniemessä on ollut suo-
lamakasiini ja kylätelakka, jonka toiminnasta on nähtävissä jälkiä edelleen. Kau-
rin saaresta liikennöi halkokaljaasi, jonka omistaja osti myös hedelmiä Turkuun 
myytäväksi. Käsityöläisammatteja edustivat muun muassa kyläsuutari ja kengi-
tysseppä. Prinkilässä toimi itseoppinut eläinlääkäri, joka oli saanut reseptioikeu-
det paikalliselta eläinlääkäriltä.

Kauppoja Salminiitussa tiedetään olleen Uusivainiolla, Kotilahdessa ja Vuorisa-
lossa. Kotilahden pieni kauppapuoti lopetti toimintansa tiettävästi 1930-luvul-
la, minkä jälkeen toiminta siirtyi Vuorisaloon. Vuonna 1951 Salminiitun ky-
lään perustettiin Kustavin Talouskauppa, ja kolme vuotta myöhemmin kauppias 
hankki käyttöönsä Vakka-Suomen ensimmäisen myymäläauton. 

Amerikan siirtolaisuus oli Kustavissa yleistä 1900-luvun vaihteessa ja sen alku-
vuosikymmeninä. Lähtijät olivat tavallisesti nuoria ja kielitaidottomia. Myös 
Salminiitusta matkattiin mahdollisuuksien maahan paremman elannon toivos-
sa. Takaisin kotiin palanneet toivat mukanaan rahaa talon rakentamiseen ja uu-
sia vaikutteita maanviljelyyn. Saattoipa tuliaisina olla myös hyvälaatuisia työka-
luja ja muuta esineistöä.

1960- ja 1970-luvulla tapahtunut suuri elinkeinorakenteen muutos on vaikutta-
nut väistämättä myös Salminiitun elämään. Peruspalvelutason säilyttämisessä on 
auttanut 1950-luvulla alkanut kesäasutuksen lisääntyminen. Kustavintien var-
ressa sijaitsee autokorjaamo ja kiinteistö, jossa toimii kauppa, kahvila ja tankka-
uspiste. Lisäksi kylässä toimii tällä hetkellä viisi pienyritystä, muun muassa LVI-
alan yritys ja puusepänyritys. Osa-aikaista maanviljelyä harjoittavia maatiloja on 
kolme, minkä lisäksi useammalla talolla on maita vuokralla. 

3.2  MAANKÄYTTÖ JA RAKENTAMINEN

Salminiitun kylä on muotoutunut vuosisatojen saatossa lähinnä omaehtoisesti 
kyläläisten itse rakentamana ja suunnittelemana. Kuten muuallakin maaseudul-
la, kyläkuvan ja kulttuurimaiseman kehittymiseen ovat vaikuttaneet maisemal-
listen ominaispiirteiden lisäksi seutukunnalle tyypillinen kansanrakentamistaito 
ja kollektiivinen perinnetieto. Myös tuotanto ja varsinkin maa- ja metsätalous on 
vaikuttanut voimakkaasti kyläympäristön muotoutumiseen. (Lodenius 2006.)
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Kylien kaavallinen kehittäminen on jäänyt ranta-alueiden kaavoittamista lukuun 
ottamatta vähemmälle huomiolle, vaikka nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki 
edellyttää suunnitelmallisuutta myös harvemmin asutuilla alueilla. Asukasläh-
töinen maankäytön suunnittelu voi olla tärkeä osa kyläsuunnittelua. Epäviralli-
sesti voidaan puhua myös kyläkaavasta, jonka laatimiseen maankäyttö- ja raken-
nuslain osallistumisperiaate antaa uusia mahdollisuuksia. Kyläkaavan laadinta 
lähtee paikallisten asukkaiden tarpeesta kehittää kylänsä maankäyttöä, mutta se 
ei korvaa kunnille tai maakuntien liitoille laissa määrättyä kaavoitusvelvollisuut-
ta. Kyläkaava ei siis ole virallinen kaava, joten sillä ei ole myöskään osapuolia si-
tovaa vaikutusta. Se on kuitenkin kyläläisten tahdonilmaus alueen maankäytöstä 
ja hyödynnettävissä virallisen kaavoituksen lähtökohtana. (Reitti 2007.)

Rakennuspaikkakartoituksen tarkoituksena oli selvittää kyläsuunnitelmaa ja 
myöhemmin mahdollisesti käynnistettävää virallista kaavoitusta varten raken-
tamiseen soveltuvia ja soveltumattomia alueita (Hietaranta & Kangas 2008). 
Kartoitus oli luonteeltaan yleispiirteinen ja perustui pääosin maastosta tehtyyn 
arviointiin ja karttatulkintaan. Kartoituksen perusteella alue jaettiin kolmeen 
luokkaan: rakentamiseen hyvin soveltuviin, rakentamiseen kohtuullisesti sovel-
tuviin ja rakentamiseen soveltumattomiin alueisiin (liite 5). Suunnittelutyön ai-
kana asukkaat saivat ilmaista oman halukkuutensa lisärakentamiseen tai tont-
tien myyntiin. Suuntaa antavana ja epävirallisena selvityksenä kartoitus ei ole 
sitova, mutta tarjoaa kuitenkin tärkeää taustatietoa maankäytön suunnittelua ja 
kyläympäristön kehittämistä varten. Tarkemmin lisärakentamisen sijoituspaikat 
määritellään mahdollisen kaavoituksen yhteydessä. 

KUVAT 9AB. Vuorisalon talon pihapiiri ennen ja nyt. Maiseman muuttuminen    
peitteisemmäksi on havaittavissa selvästi. Vanha valokuva on otettu todennäköisesti  
1950-luvulla. (Valokuvan 9A ottaja tuntematon, 9B: Reijo Kumpulainen.)

Salminiitun nykyinen uudisrakentaminen sijoittuu pääasiassa ranta-alueille, kun 
taas kylän keskiosissa on lähinnä perinteiseen maatalouteen perustuvaa asutusta 
ja rakennuskantaa. Näin ollen mahdollisen lisärakentamisen vaikutus luonnon-
ympäristöön ja maisemaan vaihtelee kylän eri osissa.
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Jo rakennetuilla rannoilla pienimuotoinen lisärakentaminen ei vaikuta merkit-
tävästi luonnonympäristöön ja maisemaan. Sen sijaan keskelle kylää rakennetta-
essa rakennustapa, sijoituspaikka ja mitoitus suhteessa maisemaan on arvioitava 
tarkasti, jotta kylämaisema ei muutu voimakkaasti. Uudet ja perinteisestä raken-
nustavasta poikkeavat rakennukset näkyvällä paikalla muuttavat kylän ilmettä 
huomattavasti. Uudisrakennuksia tehtäessä tulisikin ottaa mallia vanhoista, jo 
olemassa olevista rakennuksista. 

Yleensä vanha perinteinen rakentaminen on sijoittunut geoteknisesti ja maise-
makuvallisesti edullisiin paikkoihin: rinne- ja selännealueiden alaosiin moree-
niselänteille ja hiekkakerrostumille. Maatalouden harjoittamisen kannalta edul-
lisimmat alavat peltoalueet ovat jääneet maatalouden käyttöön. Koska Salmi-
niitun kylämaisema on muodostunut vanhojen maankäyttötapojen myötä, uu-
disrakennusten sijoittamisessa tulisi noudattaa perinteisiä sijoitusperiaatteita. 
Etenkin ranta-alueiden ulkopuolella olisi pyrittävä mahdollisuuksien mukaan 
siihen, että uudisrakennukset sijoitetaan vanhoja hyväksi koettuja rakennuspaik-
koja mukaillen.

Kylän tiestö on syntynyt alun perin pääasiassa maa- ja metsätalouden tarpeista ja 
täydentynyt viimeisten vuosikymmenten aikana lähinnä loma-asutuksen vaati-
musten mukaan. Rakennuspaikkakartoituksessa on pyritty huomioimaan nykyi-
nen tiestö ja minimoimaan uusien teiden rakentamistarve. Myös asutuksen tii-
vistämisen periaate on pyritty ottamaan huomioon. Tiiviimpään rakentamiseen 
pyrkiminen on perusteltua siksi, että se vähentää tiestön ja muun  infrastruktuu-
rin rakentamistarvetta ja kustannuksia.

KUVA 10. Entisaikojen valoisaa ja avaraa perinnemaisemaa Salminiitun Pohjolassa.  
Valokuva on otettu 1930- tai 1940-luvulla, tuulimylly ei ole säilynyt. (Valokuvan ottaja 
tuntematon.)
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Kylän nykyinen palvelutarjonta on niukka. Kustavin tien varrella sijaitseva kaup-
pakiinteistö palveluineen  tarjoaa kuitenkin erinomaisen lähtökohdan palvelu-
toiminnan kehittämiselle. Kylään on muutaman viime vuoden aikana syntynyt 
pienimuotoista palvelu- ja yritystoimintaa. Myönteistä kehitystä tulisi edesaut-
taa tarjoamalla rakennuspaikkoja, jotka mahdollistavat asumisen, palvelujen ja 
pienimuotoisen yritystoiminnan vuorovaikutuksen. Myös kesäasukkaat hyöty-
vät kyläpalveluista, ja he voivat omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että ne säilyvät 
ja kehittyvät myös jatkossa.  
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4 VESIHUOLTO JA VESIENSUOJELU

4.1  VEDENLAADUN JA VIRKISTYSKÄYTÖN EDELLYTYSTEN   
 PARANTAMINEN

Vuonna 2008 saatiin valmiiksi Salminiitun vesi- ja jätevesiverkosto, jossa on mu-
kana tällä hetkellä noin 40 kiinteistöä. Paineviemäriverkkoa varten on perustettu 
biopuhdistamo. Lisäksi alueen tieosuuskunta on kunnostanut Salminiitun kylä-
tietä.

Salmitunlahdelle ja Rantalanpuhdille laadittiin ensin valuma-aluekartoitus, jos-
sa lahdille ja kahdelle Salmitunlahden laskuojalle esitettiin myös mahdollisia ve-
siensuojelu- ja kunnostustoimenpiteitä (Kaseva & Hietaranta 2009). Salmitun-
lahden ja Rantalanpuhdin kunnostussuunnitelman tarkoituksena on täsmentää 
vedenlaadun parantamiseen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien lisäämiseen täh-
tääviä kunnostustoimenpiteitä (Kaseva & Hietaranta 2011). Lisäksi kunnostus-
suunnitelma on hyödyllinen haettaessa lupia esitetyille toimenpiteille.

Lahtien virkistyskäyttöarvon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi suositellaan kun-
nostustoimenpiteitä molemmille lahdille. Oikein kohdennetuilla toimenpiteillä 
voidaan myös jossain määrin parantaa lahtien vedenlaatua. Lahtien avovesialuei-
den säilyttämiseksi ja veden vaihtuvuuden parantamiseksi on suositeltavaa pois-
taa vesikasvillisuutta niittämällä sekä ruoppaamalla. Esitettävillä ruoppauksilla 
pyritään vesikasvillisuuden poistamisen lisäksi edistämään veden virtausta lah-
dilla sekä parantamaan veneily- ja uintimahdollisuuksia.

Valokuva: Reijo Kumpulainen
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KUVA 11. Vesienkunnostustoimia Salmitunlahdella. Toimenpiteet ovat sopusoinnussa  
maisemanhoitosuunnitelman kanssa.

4.2  TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA

Salmitunlahden yhteysväylän avaaminen ja laajentaminen tulisi toteuttaa kai-
vamalla ja ruoppaamalla (kuva 11,  nro 3). Avattavan väylän tulisi olla riittävän 
leveä veneilyä ajatellen. Väylän syvyydeksi suositellaan 1,5 metriä, jotta kasvilli-
suus ei valtaa sitä heti ja veneily on mahdollista myös meriveden ollessa alhaalla. 
Väylän laajennus tulisi toteuttaa sen pohjoispuolelta kaivamalla; pohjan levey-
deksi suositellaan neljää metriä ja pohjoispuolen rannan liuskakaltevuudeksi ½. 
Toteutettaessa yhteysväylän kunnostus esitetyllä tavalla väylän avovesipinnan le-
veydeksi muodostuu meriveden pinnan vaihtelut huomioon ottaen noin 8 met-
riä. Pituutta väylälle kertyisi kaikkiaan 310 metriä.

KUVIO 1. Salmitunlahden uoman poikkileikkaukset. Toteutettavaksi ehdotettu väylä on 
merkitty vihreällä.
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Myyrynpuhdin pohjukassa kasvaa melko tiheä järviruokovyöhyke, joka sulkee 
suoran yhteyden Värkinpuhdin avovesialueelle. Veneily-yhteyksien ja veden 
vaihtuvuuden parantamiseksi olisi perusteltua avata veneväylä myös Myyryn-
puhdin järviruokovyöhykkeeseen (kuva 11, nro 4). Tämä noin 85 metriä pit-
kä väylä suositellaan ruopattavaksi metrin syvyyteen meriveden keskikorkeudes-
ta. Uoman pohjan leveydeksi suositellaan neljää metriä ja luiskakaltevuudeksi 
¼, jotta löyhä helposti kulkeutuva pohjasedimentti ei valuisi avattuun uomaan 
(kuva 12). Jatkossa muodostettua väylää voidaan ylläpitää ja tarvittaessa myös 
laajentaa ajoittaisin niitoin.

Myyrynpuhdin väylän avaamisen yhteydessä olisi mahdollista ruopata myös Sal-
mitunlahden matalalle koillisreunalle yksi yleistä virkistyskäyttöä tukeva vene-
väylä (kuva 11, nro 2). Tällaisella väylällä muodostettaisiin kulkukelpoinen ve-
nereitti pohjoisen mökkirannoilta lahden itäosiin ja edelleen Myyrynpuhdille. 

Kuten Salmitunlahdella, myös Rantalanpuhdilla merkittävin ongelma on lahden 
mataluudesta ja vesikasvillisuuden leviämisestä seurannut virkistyskäyttöarvon 
lasku. Tilannetta voidaan parantaa lähinnä tärkeimmille virkistyskäyttöalueille 
kohdennetuilla ruoppauksilla ja niitoilla. Rantalanpuhdilla on huomattavan pal-
jon saarekemaisia ruovikkoalueita myös keskemmällä lahtea ja järviruokokasvus-
tot ovat levinneet jossain määrin syvemmän veden alueelle. Lahden pohjukasta 
laajemmalle avovesialueelle johtava kulkuväylä on osin kasvillisuuden valtaama 
ja paikoin melko matala. Meriveden ollessa alhaalla on kulku lahden matalas-
sa pohjukassa hankalaa tai paikoin jopa mahdotonta. Tästä syystä tulisi lahden 
kaakkoiskulmassa sijaitsevalta venelaiturilta ja laiturin edustalle ruopatulta sy-
vemmältä alueelta avata veneväylä lahden avoimelle keskialueelle.

Rantalanpuhdin pääveneväylä (kuva 12) tulisi ruopata nykyisen avovesiväylän 
kohdalle. Väylä tulisi kaivaa 1,5 metriä syväksi, jotta vesikasvillisuus ei palautui-
si niin helposti takaisin ja uoma olisi veneilykelpoinen myös alhaisen meriveden 
aikaan. Väylän pohjan leveydeksi suositellaan neljää metriä ja liuskakaltevuudek-
si ¼. Ulottuakseen lahden avovesialueelle saakka tulisi väylän olla pituudeltaan 
noin 300 metriä.

Veden vaihtuvuuden parantamiseksi, järviruokovyöhykkeen monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi ja virkistyskäyttömahdollisuuksien laajentamiseksi myös lahden 
itäreunalle voidaan ruopata pienempi väylä. Tällä väylällä ei ole suurta veneilyl-
listä merkitystä ja siksi sen voi toteuttaa pienempänä (kuva 12, nro 3). Väylän 
ensisijaisena tarkoituksena olisikin ylläpitää lahden pohjukan vedenvaihtuvuutta 
ja avovesialaa. Ruoppaus  on suositeltavaa toteuttaa nykyisen avovesiväylän sy-
vempään reunaan. Pituutta väylälle kertyisi vajaa 200 metriä, syvyyttä noin met-
ri ja leveydeksi kolme metriä. Liuskakaltevuuden tulisi olla vähintään ¼.
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KUVAT 12AB. Rantalanpuhdin toimenpiteet. Ensisijainen ruoppausväylä on merkitty  
yhtenäisellä viivalla (1). Tummanisnisellä esitetyillä alueilla suositellaan intensiivistä  
niittoa.

Rantalanpuhdille esitettävien ruoppausten lisäksi ehdotetaan lahdella toteutetta-
vaksi myös kohdennettuja niittoja. Rantalanpuhdin umpeenkasvua ja virkistys-
käyttöarvon laskua voidaan hidastaa niittämällä lahdella runsaana kasvavaa jär-
viruokoa. Luomalla vesikasvillisuuden ja avoveden vaihteleva ympäristö lisätään 
vesilintujen suosimia vesikasvillisuuden reuna-alueita ja parannetaan vesilintu-
jen mahdollisuuksia puolustaa pesiään petolinnuilta. Lisäksi on suositeltavaa, 
että myös jätettäväksi suunniteltuja ruovikkoalueita niitettäisiin ajoittain järvi-
ruokokasvuston harventamiseksi.
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Kaikki esitetyistä toimenpiteistä muodostuvat ruoppausmassat ja niittojätteet 
tulee sijoittaa maalle. Ruoppaus- ja kasvimassat tulisi läjittää siten, etteivät ne 
tulvatilanteissa tai sateen mukana huuhtoudu takaisin lahteen. Muutoinkaan 
massojen läjityksellä ei tulisi muuttaa nykyistä rantaviivaa, vaan massat tulisi si-
joittaa mahdollisimman kauaksi rannasta. Myöskään hajoavan kasvimassan ra-
vinteikkaat suotovedet eivät saisi valua suoraan takaisin lahteen.
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LIITE 1. Salminiitun luontoselvitys. 
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LIITE 2. Maiseman- ja ympäristönhoidon kohteet.
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LIITE 3. Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpide-ehdotukset.
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LIITE 4. Pähkinäpensaslehdon hoitokuviot.
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LIITE 5. Rakennuspaikkakartoitus.

Tässä suuntaa antavassa rakennuspaikkakartoituksessa on otettu huomioon 
etenkin maisemaan ja luonnonympäristöön liittyvät tekijät. Rakentamiseen hy-
vin soveltuvat alueet on merkitty tummalla vinoviivoituksella, rakentamiseen so-
veltumattomat alueet punaisella pystyviivoituksella ja rakentamiseen kohtuulli-
sesti soveltuvat alueet keltaisella.
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