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TAUSTAA
Maisemointisuunnitelman tavoitteena on luoda perusedellytykset kylän läpi kulkevan kylänraitin siistille ja
yhtenäiselle ilmeelle. Lisäksi kiinnitetään huomiota muiden Eräjärven kylien keskeisten alueiden
viihtyvyyden parantamiseen ja siistiin ilmeeseen. Kohdesuunnitelmien pohjalta parannettujen ympäristöjen
on tarkoitus sulautua ympäröivään luontoon nykyistä paremmin, jotta ne korostavat peltomaiseman
kauneutta kylänraitilla liikkuessa. Maisema on tärkein matkailun vetovoimatekijä. Hoidettuna maisema
lisää Eräjärven kylän vetovoimaa ja sitä kautta myös Oriveden kaupungin vetovoimaa.
Tämän työn pohjalta laadittavat suunnitelmat kehittämiskohdista rohkaisevat Eräjärvellä toimivia tahoja
pitämään huolta alueen yleisilmeestä. Maisemointisuunnitelma tulee esille Eräjärven nettisivuille ja siitä
viestitään myös kylälehti Purkiaisessa. Päävastuu julkisten ulkotilojen kaavoituksesta, suunnittelusta ja
ylläpidosta on kuitenkin Oriveden kaupungilla ja siksi se omalla toiminnallaan rohkaisee yksityisiä toimijoita
vastaamaan samalla tavalla omista alueistaan.

KYLÄYMPÄRISTÖN ANALYYSIT
Ympäristöä analysoitiin maastokäynnein, 3 järjestetyssä ideointipalaverissa sekä yhdessä vierailukäynnissä.
Kylälehti Purkiaisessa oli kutsut kaikkiin neljään tapahtumaan. Ennen kevään ideointipalaveria kylälehti
Purkiaisessa oli myös juttu tulevasta palaverista. Jutussa kyläläisiä ohjeistettiin ottamaan kylän raitilta
kehittämiskohteista kuvia. Tapahtumiin osallistui yhteensä 36 henkilöä (8 henkilöä syksyllä, 10 henkilöä
kevään palaveriin, 9 henkilöä Vihasjärven kyläpuiston palaveriin ja 9 henkilöä vierailu / ekokeksijä Raimo
Flink Lempäälässä ).
Suunnitelmaan on kirjattu palavereissa ideoidut asiat, suunnitelmat toimenpiteistä ideoiden
toteuttamiseksi sekä kohdekuvia. Analysointien pohjalta tuotettiin tiedot kylän keskeisimmistä alueista ja
niiden puutteista ja kehittämiskohdista.

Kylän keskeisimmät alueet ja niiden kehittämiskohdat:
• Salen ja Säästöpankki Sinetin ympäristö  Kylän ilmoitustaulu on nyt Eräjärventien ja Tuulantien
risteyksessä, missä ihmiset eivät luontaisesti liiku. Taululle parempi paikka on Salen ja Säästöpankki Sinetin
välissä, tien vieressä, missä ihmisten luontainen kulkureitti on. Kysytään Säästöpankilta (pankin tontti)
lupaa, saako ilmoitustaulun siirtää heidän tontilleen.
Materiaalitarve:
- Ilmoitustaulun siirto
- Jalkojen tueksi betonia

• Kirkon ja srk-talon ympäristö Srk-talo sijaitsee melko keskeisellä paikalla, aivan kylän keskustan
läheisyydessä. Srk-talon ympäristön hoito kuuluu osittain Oriveden kaupungin ja osittain Oriveden
Seurakunnan vastuulle. Alueella havaittiin seuraavat puutteet: Lasten leikkikentällä heikosti hiekkaa ja
roskakori vinossa. Asiasta informoitiin tänä keväänä kaupungin puutarhuria.

Lasten leikkikenttä (kuva 380)
• Ekyn piha-alue
 Pieni terassi, kukkalaatikot terassille, pöytä ja 2 tuolia. Terassiin tarvittavat materiaalit pyritään saamaan
lahjoituksina. Terassin rakentaminen pyritään toteuttamaan talkoovoimin.
Isompi kukkalaatikko Eräjärventien viereen koivujen alle. Kukkalaatikon sijoituspaikka koivujen alla
suojassa pahimmalta auringon paahteelta. Oriveden kaupungin puutarhuri on luvannut kukkalaatikon tänä
vuonna. Ekyn työntekijät vastaavat kasvien hoidosta.

Eräjärventien ja Ekyn piha-alueen välinen viheralue (kuva 353)
• Eräjärven koulun ja Erälinnan ympäristö
 Eräjärven koululaiset ovat suunnitelleet ja rakentaneet toukokuussa Pihapäivän aikana tilataideteoksen
koulun ja Eräjärventien väliselle nurmikkoalueelle. Vuonna 2014 tilateoksessa teema olivat keppihevoset.
(Marian ottama kuva) Pyritään siihen, että koululaiset rakentavat tilateoksen myös tulevina vuosina koulun
piha-alueelle.
 Erälinnan edustalle kukkalaatikoita 2 kpl, tuijia, pensaita (kuva 039). Kukkalaatikot ja kasvilajikkeet
pyydetään Oriveden kaupungilta tai pyritään hankkimaan lahjoituksina.
Kuva tilateoksesta puuttuu !!

Erälinnan piha-alue (kuva 039)
• Aluejätepisteiden ympäristö  Eräjärven kirkonkylän aluejätepiste sijaitsee melko keskeisellä paikalla,
aivan kylän keskustan läheisyydessä. Muut jätepisteet on sijoitettu Rönniin ja PVY:n talolle. Yhdistykset
huolehtivat yleisestä siisteydestä sopimuksen mukaan.
• Eräjärventien raitti
 Eräjärven markkinoiden yleisteemana on tänä vuonna hevonen. Pyritään aktivoimaan kyläläisiä
tekemään itse puuhevosia, joita tuodaan koristamaan tienhaaroja ja mahdollisesti myös kyläportteja. Raitin
maisemoinnissa suunniteltiin käytettävän myös heinäseipäitä. Tulevina vuosina maisemoinnin efekteinä
voidaan käyttää vaihtelevasti eri elementtejä.
 Kukkaistutuksia, esim. autonrenkaisiin, kaivonrenkaisiin.
 Sipulikukkia ympäri kylää, kysytään kaupungilta lahjoituksia.
 Bussipysäkkien katokset. Tietoa bussipysäkkien katosten huoltamisesta: http://shl.fi/2012/11/29/kukavastaa-bussipysakkien-korjaamisesta/. Kyläporttien rikkoutuneiden kylttien tilalle saatava uudet. Elykeskus vastaa pääsääntöisesti bussipysäkkien katosten ja taajamaporttien korjauksesta. Bussikatokset
kunnostetaan niiltä osin, kun ne ovat kohtuulista korjata Oriveden alueurakassa (Destia) toukokuun
loppuun mennessä. Ely-keskukselta saatu sähköposti 12.5.2014.

Kyläporttien rikkoutuneet kyltit (kuva 042)

• Vedentaustan, Uiherlan, Järvenpään ja Rantalan tienhaarat Tienhaaroihin pyritään vuosittain
”rakentamaan” yhteisesti sovittuja, kylän teeman mukaisia maisemointielementtejä; vuonna 2014
puuhevosia.

Eräpyhäntien Uiherlan tienhaara (kuva 054) Vedentaustan tienhaara (kuva 018)
• Uiherlan joen sillan seutu ks. Oriveden Eräjärven Uiherlanjoen ja –lahden kunnostussuunnitelma
(Erukus-hanke)
• Vihasjärven kyläpuisto ja ranta-alue
Laurilantien risteyksessä yhteisalueella olevaa kyläpuistoa kehitetään kyläläisille yhteiseksi olohuoneeksi.
Puistoon voisi hankkia kuntoilulaitteita, pöytä-penkki ryhmiä, istutuksia, taideteoksia tms. Maaston
muotoilemiseksi tarvitaan täytemaata ja multaa.
Samalla kohdalla olevaa Vihasjärven yhteisranta-aluetta kehitetään edelleen vapaa-ajan virkistyskeitaana.
• Maljasten uimaranta
Vihasjärven kylän lähistöllä suosituin uimapaikka on Maljastenlahden ranta. Uimaranta on
hiekkapohjainen, pitkälti matala, lapsiystävällinen uimapaikka. Siellä on käyttäjiä eräjärveläisten lisäksi
myös paljon Kuhmalahden puolelta.
Maljasten uimarantaan johtava polku on porrastettava turvallisemmaksi. Rantajuurakot on peiteltävä.
Laituri on saatava takaisin ja alue siivottava säännöllisesti.
• Koppalan venesatama
Venesatamaan hankitaan puucee.
• Eräjärven Uimalan alue ja rantasauna kylän pohjoispäässä
Puuvarasto-puuseerakennus
-

leveys 340cm, syvyys 190 cm, korkeus takaseinässä 190cm ja etuseinässä 210cm
kestopuu 48 x 123, 25 jm
pohjam. ulkovuori 20 x 120, 270 jm
katto: 48 x 98, mitallistettu, 94 jm
50 x 100, vajan lattiaan, 70 jm
Palahuopa 15 m2 ja maalit, naluat ym. pientarvikkeet
liite 1

Uimalan puuvarasto-puuseerakennus (kuva 009)
Kuisti
-

Syvyys 195c m ja leveys, talon leveys 850cm
tukiparrut kuistin lattian alla 11 kpl, joista max 4 kunnossa, 4 huonossa kunnossa, eli uusittavaa
materiaalia 4”x4” 4x1,95m – 7x1,95m
portaat lähtökorkeus 80cm, leveys 195cm, portaiden pituus n. 110cm
yksi pystypylvään alareunasta laho, uusittava kokonaan tai laitettava lyhyet tukipylväät molemmin
puolin, materiaalitarve 4”x4” n. 1-2,5m
jatkossa uusittava myös lattialaudat 1,95mx8,5m= 16,6 neliömetriä > 250jm sekä välijuoksut
10x1,95m

Uimalan saunarakennus (kuva 008)
Laituri & uimaranta
-

elementtien leveys 160cm pituus 4,20cm
suora laituriosuus 5 elementtiä = 21m
poikkilaituri 3 elementtiä = 12,60m
pohjakangas/levy 110 nelimömetriä? (8,5mx12,5m)
hiekkaa 2200 kuutiota? (20cm +8,5mx12,5m)

Uimakopit
-

kanaverkkoa tms ikkuna-aukkoihin 4 kpl 50cmx100cm
uudet rappuset etummaiseen pukukoppiin

Grillikatos
-

katos
grilli
istuimet (kuormalavoista?)
haapa katkaistaan 2,5 metrin korkeudelta, kuoritaan, katos kiinnitetään siihen

Uimakopit ja grillikatoksen suunniteltu paikka (kuva 007)
Istutukset
-

-

suojapensasta/pensasaitaa noin 40 metriä naapuritonttien rajoille, pohjoisreuna ja eteläreuna
puusee-puuvajan molemmin puolin. Tontin yläosassa kulkevan, naapurin rakentaman tien
alapuolelle pyydettävä naapuria istuttamaan suojapensaistoa, jotta nurmikkoalue saunan
yläpuolella olisi suojainen, turvallinen ja rauhallinen, osittain lahjoituksina
viinimarjapensaita lahjoituksena
Uimaranta-opaskyltti

Sauna
-

Uudet lauteet, kaide ja palosuoja kiukaan ja lauteitten väliin, saunan koko noin 10 neliömetriä

Takkatupa
-

uusi takka, noin 1mx1,2mx1,5m > 2 kuutiometriä
lattian hiominen ja lakkaus noin 25 neliömetriä
laverit/kerrossängyt ja hyllykkö/kaappi niiden väliin
seinien maalaus noin 90 neliömetriä
keittokomero kunnostaminen; hyllyjä, työtaso, laatikosto
verholaudat ja verhot

