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Olen tutkinut tässä diplomityössä Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön kehitystä. Pää-
paino on ajanjaksossa, joka ulottuu 1970-luvun lopusta 2010-luvulle. Työ pohjautuu ”Suo-
malainen maaseututaajama 2010-luvulla” -tutkimushankkeeseen, jossa tarkastellaan maa-
seututaajamien muutoksia viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta.

Kulttuuriympäristö tarkoittaa tässä työssä ympäristöä, johon ihminen on vaikuttanut. Se 
sisältää ympäristön toiminnot ja merkitykset sekä kaikin aistein koettavan fyysisen ympä-
ristön. 

Olen tutkimuksessa selvittänyt, minkälainen Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö on 
2010-luvulla sekä miten ja miksi tilanteeseen on päädytty. Työn tavoitteena on ollut löytää 
tekijöitä, jotka ovat vähentäneet Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön omaleimaisuut-
ta. Toinen työn tavoite on ollut löytää tekijöitä, jotka ovat edesauttaneet omaleimaisen kult-
tuuriympäristön syntymistä ja säilymistä.  

Olen tutkinut Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristöä havainnoimalla ympäristöä, tut-
kimalla arkistoja sekä haastattelemalla viittä Hauhon kirkonkylän hyvin tuntevaa asukasta 
ja virkamiestä. 

Hauhon kirkonkylän omaleimaisuutta ovat vähentäneet elementtirakentaminen, standar-
diratkaisut sekä asumisen erottaminen muista toiminnoista. Niiden seurauksena on synty-
nyt yksiulotteista ja persoonatonta ympäristöä. 

Paikan omaleimaisuutta on vähentänyt myös perinteiden katkeaminen. Perinteet alkoivat 
taajaman uusissa osissa hämärtyä, kun taajamaan muutti paljon väkeä ulkopuolelta, suun-
nittelu ulkoistettiin ja kunnan tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli veronmaksajien houkuttelemi-
nen. Ulkopuolinen suunnittelija ei välttämättä ymmärrä ympäristön merkityksiä. 

Lisäksi taajaman omaleimaisuutta on vähentänyt liikenneteknisten ja taloudellisten näkö-
kulmien korostuminen suunnittelussa. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut maan-
käytön ilman maisemarakenteen asettamia reunaehtoja – maa-ala nähdään ikään kuin tyh-
jänä tauluna. 

Hauhon kirkonkylän arvokas kulttuuriympäristö on kehittynyt pitkän ajan kuluessa. Asu-
minen, elinkeinot ja luonto ovat vuorovaikutuksessa keskenään synnyttäneet kerroksellista 
ja rikasta kulttuuriympäristöä. Omaleimaisessa kulttuuriympäristössä maisemarakenne ja 
kulttuuri nivoutuvat tiiviisti yhteen.  

Omaleimaisen ja arvokkaan kulttuuriympäristön syntyä on edesauttanut perinteen siir-
tyminen sukupolvelta toiselle. Sitä on edesauttanut myös yhteisöllisyys sekä kulttuuriym-
päristöstä kiinnostuneet aktiiviset asukkaat ja kyläyhdistykset. Lisäksi tärkeänä tekijänä 
arvokkaan kulttuuriympäristön säilymisen kannalta on ollut Vanhan raitin alueen valinta 
valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi. 

Kiinnittämällä suunnittelussa enemmän huomiota paikan ainutkertaisiin ominaisuuksiin, 
paikan identiteettiin ja perinteisiin voidaan maaseututaajamista kehittää esteettisesti, toi-
minnallisesti ja ekologisesti rikkaita kulttuuriympäristöjä.
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This thesis focuses on the development of the cultural environment of the Finnish village 
Hauhon kirkonkylä. Particular focus is on the period extending from the 1970s to the 2000s. 
This study is based on the research project of “Finnish rural settlements in the 2010s” which 
examines changes of the rural settlements in the last thirty years. 

In this work, the term `cultural environment´ refers to an environment influenced by peo-
ple. A cultural environment includes human activity and the physical environment. It also 
involves the meanings of the environment. 

This research studies the current situation of the cultural environment of Hauhon kirkon-
kylä and the factors contributing to the current situation. The purpose of this study is to 
identify the factors that have reduced the uniqueness of the cultural environment. Another 
purpose is to examine the factors that have contributed to the emergence and survival of the 
unique cultural environment. 

I have examined the cultural environment of Hauhon kirkonkylä by observating the envi-
ronment and by studying archive material. In addition, the empirical part of this study is 
based on five interviews with residents and officials.

  The uniqueness of Hauhon kirkonkylä has been reduced by element construction, stan-
dard solutions and a separation of different functions. This has resulted in a one-dimensio-
nal and impersonal environment. In addition, the uniqueness of the place has been reduced 
by extinction of tradition.

Traditions began to blur in the new parts of the village, when many new residents moved 
to the settlement. Local planning was externalized and attracting more taxpayers became 
the main goal of the municipality. Furthermore, the uniqueness of the settlement has been 
reduced by the emphasis of traffic technical and economic points of views regarding land 
use planning. The development of technology has enabled land use regardless of the boun-
daries set by landscape structure. 

The valuable cultural environment of Hauhon kirkonkylä has developed over a long time. 
Human activity interacting with nature has created a rich and variegated cultural environ-
ment. In the unique cultural environment, the landscape structure ties in closely with cul-
ture. 

Important factors that have contributed to the emergence of the unique and valuable envi-
ronment are the passing of traditions from one generation to another. Beyond, it is impor-
tant that the community, the citizens, and the village associations share a common interest 
in maintaining the cultural environment. In addition, an important factor that has protected 
the valuable cultural environment of Hauhon kirkonkylä is that the historical Vanha raitti 
area was officially added to the inventory of nationally important cultural historical envi-
ronments.

Paying more attention to land use planning in order to maintain the identity, the unique 
features and the traditions of the place, rural settlements can develop into an aesthetically, 
functionally and ecologically rich cultural environment. 

Keywords: cultural environment, rural settlement, place identity, Hauhon kirkonkylä
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1. Johdanto

1.1. Hauhon kirkonkylää käsittelevän tapaustutkimuksen 
lähtökohdat

Olen kolunnut Suomea päästä päähän ja huomannut, kuinka maaseututaajamat 

muistuttavat hyvin paljon toisiaan huolimatta siitä, missä ne sijaitsevat. Taajamien 

keskustoja yhdistää tietynlainen ”kaurismäkeläinen”, mutta toisinaan jopa hellyt-

tävä tunnelma. Sieltä löytyvät leveät asfalttitiet, laakeat parkkipaikat, pari halli-

maista 1990- tai 2000-luvulla rakennettua markettia sekä muutama 60- tai 70-luvun 

kerrostalo tai matala liikerakennus. Kuvaan kuuluvat myös baari ja nakkikioski. 

Uuden rakennuskannan sekaan on saattanut jäädä joitakin sadan vuoden ikää lä-

henteleviä kauniita puutaloja. Hieman keskustan varjossa, komealla paikalla sijait-

see kirkko. 

Ehostusta asfalttiviidakkoon on luotu nurmi- ja pensasistutuksilla, puuriveillä sekä 

pienillä perennaistutuksilla. Osassa taajamista marketit ja huoltoasemat ovat siir-

tyneet tai ovat siirtymässä uusimman ohitustien varteen, osassa ne ovat säilyneet 

vanhan keskusristeyksen ympärillä. 

Keskustasta pois lähdettäessä ensiksi vastaan tulevat taajaman vanhimmat säily-

neet rakennukset, sen jälkeen vyöhykkeittäin asuinalueet jälleenrakennuskaudelta 

2010-luvulle. Vastaan tulevat myös koulut, laitokset, liikuntapaikat ja teollisuus-

hallit.

Vaikka fyysinen ympäristö saattaa vaikuttaa ankeahkolta, ovat ihmiset usein kaik-

kea muuta. Maaseututaajamissa on leppoisa tunnelma. Siellä ei turhia koreilla. 

Kaikki tietävät toisensa, paitsi kesällä, kun taajaman kaupat täyttyvät mökkiläisis-

tä. Maaseututaajamassa on aina aikaa jäädä rupattelemaan asiointireissun yhtey-
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dessä. Oma taajama on monelle rakas ja mutkattomalla tavalla toimiva paikka elää, 

vaikka palvelut uhkaavat kadota kaupunkeihin. 

Tällainen mielikuva minulla oli maaseututaajamista ennen kuin lähdin tutkimaan 

Hämeenlinnan kaupunkiin kuuluvan Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristöä. 

Hauhon kirkonkylä oli minulle aluksi vieras ympäristö. Ensinäkemällä ihastuin 

sen vanhaan osaan, mutta moitin mielessäni joitakin uusia osia. Opin pian tunte-

maan tarinoita ympäristön takaa. Otin kulttuuriympäristöstä selvää eri lähteiden 

avulla, kävelin alueella ja haastattelin ihmisiä. Ympäristöstä tuli tutumpi ja totuin 

myös alueisiin, jotka tuntuivat aluksi epämiellyttäviltä. En vieläkään tunne aluetta 

samalla tavalla kuin siellä kauan eläneet. Olen kuitenkin huomannut, kuinka tieto 

laajentaa ympäristön kokemusta.

Tässä tutkimuksessa tutkin Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristöä ja sen kehi-

tystä. Pyrin löytämään vastauksia tutkimusongelmaan, joka on maaseututaajami-

en omaleimaisuuden sekä arvokkaiden kulttuuriympäristöjen väheneminen. Aihe 

on tärkeä, jotta maaseututaajamat säilyisivät asuttuina ja jotta maaseututaajamista 

kehittyisi esteettisesti, toiminnallisesti ja ekologisesti laadukkaita elinympäristöjä. 

Tämä työ on osa keväällä 2013 käynnistynyttä tutkimushanketta ”Suomalaiset 

maaseututaajamat 2010-luvulla”, jossa tarkastellaan maaseututaajamien muutoksia 

viimeisen kolmenkymmenen vuoden ajalta. Tutkimuksessa vertaillaan muutoksia 

aiempaan hankkeeseen ”Suomalainen maaseututaajama 1980-luvun vaihteessa”, 

joka kattoi suuren määrän kirkonkyliä. Tutkimusta rahoittaa Maatilatalouden ke-

hittämisrahasto ja sen osapuolet ovat Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun kor-

keakoulun Maisemasuunnittelu, Oulun yliopiston Arkkitehtuurin osasto sekä Lah-

den ammattikorkeakoulu.  
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1.2. Tutkimuksen viitekehys

Tämän työn kannalta keskeinen tutkimusalue on maaseututaajaman kulttuuri-

ympäristö. Kulttuuriympäristöä on tutkittu monipuolisesti monella alalla: histo-

riatieteiden, kansatieteen, antropologian, kulttuurintutkimuksen, ekologisen tut-

kimuksen, sosiologisen tutkimuksen, maantieteen ja maaseutututkimuksen alalla. 

Ympäristön havaitsemista ja ympäristön merkityksiä on suomeksi käsitellyt muun 

muassa Liisa Horelli (1982) kirjassaan ”Ympäristöpsykologia”.  Maaseudun kult-

tuuriympäristöä ja siihen liittyviä näkökulmia sen sijaan on tutkittu melko vähän. 

Maaseudun kulttuuriympäristöä ja siihen liittyviä näkökulmia sen sijaan on tutkit-

tu melko vähän. 

Suomessa on 2000-luvulla julkaistu muutamia tämän tutkimuksen aihetta sivua-

via väitöskirjoja, kuten Eeva Aarrevaaran (2009) ”Maaseudun kulttuuriympäristön 

muutos ja suunnitteluprofessio 1900-luvulla” sekä Helena Teräväisen (2006) ”La-

puan Vanha Paukku – uudeksi rakennettu ja puhuttu, Kulttuuriympäristön diskur-

siivinen muodostuminen tapaustutkimuksessa”. Tämän tutkimuksen teemaa kos-

kee myös Kaisa Mäkiniemen (2012) väitöskirja ”Pohjois-Pohjanmaan kirkonkylien 

muuttuva kulttuuriympäristö”. Emilia Rönkön (2012) väitöskirja ”Kulttuuriympä-

ristöselvitykset: Tieto, taito ja ymmärrys maaseudun maankäytön suunnittelussa” 

esittelee maankäytön kehityskuvan laadintatyökalun,  analyysinelikentän, jota täs-

sä tutkimuksessa osittain sovellan. Analyysinelikentän mukaan maankäytön kehi-

tyskuvaselvityksissä tulisi selvittää laajasti niin toiminnallista ja rakennusympäris-

töä kuin myös aisti- ja merkitysympäristöä. 

Maaseudun kulttuuriympäristö on nostettu viime vuosina esiin myös eri ministe-

riöissä. Ympäristöministeriö (2012) julkaisi maaseutujen maankäytön suunnittelua 

käsittelevän ”Kyläkaavaoppaan”. Lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Ym-

päristöministeriön asettamalta työryhmältä julkaistiin vuonna 2014 ”Kulttuuriym-

päristöstrategia”. 
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1.3. Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Ympäristö ja maisema

Ympäristö on vaikeasti määriteltävä käsite. Riippuu asiayhteydestä ja näkökul-

masta, mitä ympäristöllä tarkoitetaan, joten sille ei voi antaa vain yhtä merkitystä. 

Artikkelissa ”Mitä on ympäristöestetiikka?” (2006, 89–92) Arnold Berleant pohtii 

ympäristön käsitettä. Jos ympäristö olisi ihmistä ympäröivää, se olisi ihmisen ul-

kopuolella. Berleant ei kuitenkaan pidä ympäristöä ihmisen ulkopuolisena, vaan 

katsoo, että ihminen ja ympäristö muodostavat jatkumon. Mikään ei ole toisistaan 

ulkopuolella, sisäpuolella tai riippumatonta, vaan kaikki on verkostoituneesti yh-

teydessä toisiinsa. Berleant päätyy artikkelissaan (2006, 106–107) siihen, että ympä-

ristö on havainto- ja kokemisjärjestelmä sekä fyysis-kulttuurinen todellisuus, johon 

ihmiset sitoutuvat kaikessa toiminnassaan. 

Maiseman käsite kuvaa Berleantin (2006, 92) mukaan perinteistä asennetta, jonka 

mukaan ympäristöä pidetään kohteena. Sanakirjoissa maisema käsitetään näköha-

vaintoon perustuvana etäisenä ja rajattuna näkymänä. Tämän näkemyksen mukaan 

maisema havaitaan näköaistilla, se on kaukana ja ulottuu taivaanrantaan. Sinne ei 

voi mennä, siellä emme voi aistia, mutta sieltä voi levitä aistittavissa olevia asioita 

(Karjalainen 2004, 51). Yksittäisen visuaalisen kohteen sijaan Berleant (2006, 93) ke-

hottaa ajattelemaan maisemaa ihmisen toiminnan alueena. Tällöin maisemaan voi 

astua ja siihen voi osallistua kaikin aistein. 

Luonto

Ympäristön ohella Berleant (2006, 94) nostaa esiin myös luonnon käsitteen. Mitä 

luonto on? Onko se ihmisen ulkopuolella vai sisältääkö se kaiken, myös ihmisen? 

Yleisimmin luontoa pidetään ihmisen elinpiirin ulkopuolisena sivilisaation vas-

takohtana. Varsinkin länsimainen ihminen on tottunut ajatukseen, että luonto on 

hyödynnettävissä omiin tarkoitusperiin, mutta se voi olla myös uhka ihmiselle. 
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Toinen käsitys luonnosta on Berleantin (2006, 94) mukaan rinnakkaiselo. Sen mu-

kaan luonto luo ihmiselle reunaehdot, joiden puitteissa ihmisen on toimittava luon-

to huomioon ottaen ja luontoa vaalien. Ihminen ei kuitenkaan senkään käsityksen 

mukaan ole yhtä luonnon kanssa. 

Kolmas luontosuhde Berleantin (2006, 95) mukaan on ihmisen ja luonnon täydel-

linen sulautuminen toisiinsa. Käsityksen mukaan ihminen elää luonnossa, pitää 

luontoa itseään suurempana ja kunnioittaa sen määräysvaltaa. Tämän kaltaista 

luontokäsitystä on esiintynyt monien alkuperäiskansojen keskuudessa. 

Neljäs ja viimeinen käsitys luonnosta on kaiken kattava luontokäsitys. Luonto si-

sältää kaiken, niin ihmisen toiminnan kuin luonnonmullistuksetkin. Kaiken katta-

van luontokäsityksen mukaan kaikki olemassa oleva on yhtä arvokasta. Mikään ei 

ole luonnotonta ja keinotekoista, vaan kaikki on luonnollista. Ei ole rajaa kulttuurin 

ja luonnon välillä. (Berleant 2006, 95)

Berleant (2006, 96–97) itse pitää kaiken kattavaa luontokäsitystä ”luonnon” merki-

tyksistä vaikeimpana ymmärtää, mutta käyttökelpoisimpana käsityksenä. Se ottaa 

huomioon, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ihmiset muiden olioiden kanssa käyt-

tävät yhtä maailmaa. 

Ympäristön kokeminen

Pauli Tapani Karjalainen käsittelee artikkelissaan ”Eksistentiaalinen ympäristö” 

(2006, 119–127) ympäristön kokemista. Ympäristö on hänen mukaansa meille ole-

massa vain hahmottamisen, tulkitsemisen ja nimeämisen kautta. Vieras ympäristö 

on aluksi outo ja merkityksetön. Vähitellen, kun opimme paikan kulttuuria ja eri-

tyispiirteitä, vieraasta ympäristöstä muotoutuu sellainen merkityksellinen eletty 

ympäristö, jota nimitämme paikaksi. Alamme ikään kuin elää paikkaa ja jäsentää 

sitä. Annamme sille nimiä ja teemme siihen omia jälkiämme. 

Ympäristö koetaan kaikilla aisteilla, eikä havaitessa voi erottaa eri aistimistapoja 
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toisistaan.  Aistijärjestelmän lisäksi havaintoon vaikuttavat ihmisen aiemmat koke-

mukset ja kulttuuriset vaikutteet. (Bearlant 2006, 105) 

Kollektiivinen muisti, paikan identiteetti ja perinne

Kollektiivinen muisti yhdistää tiettyä ihmisryhmää, sitä välitetään sukupolvelta toi-

selle ja se elää vain niin kauan kuin se on elävän ihmisjoukon kokemus (Teräväinen 

2006, 165). Kaisa Broner-Bauer (2006, 189) määrittelee kollektiivisen muistin aja-

tusten eläväksi kokonaisuudeksi, jonka olemuksen määrää asianosaisten ihmisten 

paikallinen kulttuuri. 

Petri J. Raivo (2004, 143) puolestaan kirjoittaa kollektiivisesta muistista näin: ”Kol-

lektiivisen muistin tarkoituksena on vahvistaa ryhmäidentiteettiä. Siten se sisältää 

sellaisia menneisyyden tapahtumiin liittyviä muistoja, jotka sopivat ryhmän yhtei-

seen menneisyyden tarinaan. Siten myös menneisyyden unohtamien on oleellinen 

osa kollektiivista muistia.” Kollektiivinen muisti viittaa menneisyyteen, mutta on 

Raivon mukaan itse asiassa nykyisyydessä uusinnettua ja tulkittua menneisyyttä.

Lähellä kollektiivista muistia on paikan identiteetti, joka kollektiivisen muistin ta-

voin rakentuu tietyn yhteisön keskuudessa ja säilyy niin kauan kuin kokemusta 

ylläpidetään. Helena Teräväisen (2006, 146) mukaan paikan identiteetti muodostuu 

kolmesta osatekijästä: fyysisistä piirteistä, toiminnoista sekä merkityksistä ja sym-

boleista. Paikalla itsellään ei voi olla identiteettiä, vaan ihmiset luovat kokemuksen. 

Ihmiset itse päättävät, mitä he haluavat muistaa ja minkälaiseksi paikan identiteetti 

muotoutuu. 

Sekä muistilla että identiteetillä on lähes aina maantieteellinen sijaintinsa. Raivo 

(2004, 143) kirjoittaa: ”Yksilö, ryhmä, yhteisö tai kansakunta muistaa itseään kos-

kevat tapahtumat, tarinat ja myytit sitomalla ne tiettyihin aikoihin ja paikkoihin”. 

Tällaiset muistin paikat ylläpitävät osaltaan kollektiivista muistia ja paikan identi-

teettiä (Raivo 2004, 144).
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Siitä, kuinka autenttisia muistin paikkojen, kuten museoiden tulisi olla, on monta 

mielipidettä. Riittääkö kopio menneisyydestä? Riittääkö, että näyttää aidolta, vai 

pitääkö kaiken olla autenttista? Tai riittääkö joskus jopa pelkkä tarina ilman fyysis-

tä merkkiä ympäristössä? Raivo viittaa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa teh-

tyihin perinnekohteiden kävijätutkimuksiin. Niissä on käynyt ilmi, että vierailijat 

eivät ole ensisijaisesti kiinnostuneita paikkojen autenttisuudesta, vaan kohteiden 

sisältämistä menneisyyden vihjeistä, jotka heijastaisivat heidän omia arvojaan ny-

kyisyydessä. (Raivo 2004, 159)

Edellisten käsitteiden lisäksi myös perinteet yhdistävät yhteisöjä.  Juhani Pallas-

maa kirjoittaa artikkelissaan ”Ihmisen paikka” (2006, 245) perinteestä näin: ”Perin-

ne on keskihakuinen voima, joka ehkäisee sekä virheiden syntymistä, että yksilöl-

listä poikkeavuutta. Se hioo fyysisten olosuhteiden, elämänmuodon ja psyykkisten 

tarpeiden vuorovaikutuskokonaisuutta kohti tasapainoa.”  

Pallasmaa (2006, 245) jatkaa: ”Perinnerakentaminen kasvaa tiedostumattomasti 

maiseman, maaperän, ilmaston, materiaalien ja kulttuurimuodon yhteisvaikutuk-

sesta. Samalla tavalla kuin lintu muovaa pesänsä omalla ruumiillaan, muovaa pe-

rinneyhteisö asuinmuotonsa yhteisen perinnemuistinsa avulla.”

Kulttuuri ja kulttuuriympäristö

Kulttuuri-sana on lähtöisin latinalaisesta sanasta cultura eli viljellä. Kulttuuri on 

jotain, mitä ihminen viljelee, tekee ja saa aikaan niin henkisesti kuin aineellises-

tikin. Kulttuuri voi olla jonkin yhteisön elämäntapa tai maailmanhahmottamisen 

tapa (Alasuutari 1999, 57). Kulttuuri myös yhdistää ihmisryhmää, jolla on saman-

tapaiset arvot ja tavat.  Hallinnonaloissa kulttuuri on usein lokeroitu suppeasti kä-

sittämään esimerkiksi teatterin, taiteen, kirjastot, museot sekä järjestö-, yhdistys-, 

ja kansalaistoiminnan. Näen itse kulttuurin kuitenkin paljon laajemmin, kaikkeen 

ihmisen toimintaan ja ihmistä koskeviin ilmiöihin ulottuvana käsitteenä. (Teräväi-

nen 2006, 13) 
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Koska kulttuuri on niin laaja käsite, siitä on myös monta määritelmää. Kaisa Bro-

ner-Bauerin (2006, 187) mukaan kulttuuri on ”arkielämää jäsennöivä symbolinen 

systeemi”.  Esimerkiksi talo on symbolinen muoto, joka kertoo asukkaistaan ja hei-

dän arvoistaan. (Broner-Bauer 2006, 188) 

Nyt päästään tämän tutkimuksen kannalta keskeisimpään käsitteeseen – kulttuu-

riympäristöön. Jos ajatellaan, että kulttuuriympäristö on se osa ympäristöä, johon 

kulttuuri on vaikuttanut, se on edellä käsittelemäni määritelmät huomioiden lähes 

käsittämätön käsite. 

Ensinnäkin, jos ihmisen ja ympäristön tai ihmisen ja luonnon välille ei voi vetää 

rajaa, miten voi vetää rajan ”luonnonympäristön” ja kulttuuriympäristön välille? 

Kulttuuriympäristön vastakohtana pidetään usein luonnonympäristöä, mikä viit-

taa siihen, että ihmistä pidetään luonnosta erillisenä tai ainakin ihmisellä on luon-

nossa erityisasema. 

Jos raja vedettäisiin siihen, että kulttuuriympäristö sisältäisi ympäristön, johon ih-

minen on vaikuttanut, käsite jäisi turhan laajaksi. Ihminen on vaikuttanut koko 

maapalloon joko suoraan tai välillisesti. Jos taas kulttuuriympäristö sisältäisi ym-

päristön, jota ihminen on selkeästi muokannut, mikä olisi tarpeeksi selkeästi? Pelto 

on selkeästi muokattua ympäristöä, mutta niinhän on myös talousmetsä, useat ve-

sistöt ja jopa luonnonsuojelualueetkin. 

Kulttuuriympäristö ihmisen muokkaamana ympäristönä on myös hyvin fyysinen 

näkökulma. Se ei sisällä ympäristön merkityssisältöjä tai muita aineettomia sisältö-

jä, kuten lakeja ja sopimuksia. Jos sekä kulttuuri että ympäristö voivat olla aineetto-

mia, myös kulttuuriympäristön pitäisi voida olla aineetonta. Ja jos ympäristön ko-

kemisessa on mukana kaikki aistit, aiemmat kokemukset ja kulttuuriset vaikutteet, 

myös kulttuuriympäristön kokemus sisältää samat ulottuvuudet. 

 Ympäristöhallintomme on rajannut ja määritellyt 1990-luvulla vakiintuneen kult-
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tuuriympäristön käsitteen virallisesti. Museoviraston ja ympäristöministeriön yh-

teisessä rakennusperintöportaalissa kulttuuriympäristö määritellään näin:

Kulttuuriympäristö on yleiskäsite. Sillä tarkoitetaan ympäristöä, jonka ominaispiirteet 
ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. Kulttuuriympä-
ristöön liittyy myös ihmisen suhde ympäristöönsä ennen ja nyt; sille annetut merkitykset, 
tulkinnat ja sen erilaiset nimeämiset. Tarkemmin kulttuuriympäristöä voidaan kuvata kä-
sitteillä kulttuurimaisema ja rakennettu kulttuuriympäristö.Kulttuuriympäristöön kuulu-
vat myös muinaisjäännökset ja perinnebiotoopit. (rakennusperintö.fi, viitattu 12.12.2014)

Määritelmästä käy selvästi ilmi länsimaisen ihmisen käsitys luonnon ja ihmisen 

erillisyydestä. Ihminen voi vaikuttaa luontoon ja luonto ihmiseen, mutta ihminen 

ei sisälly saumattomasti luontoon. Valtion ympäristöhallinnon yhteisessä verkko-

palvelussa kulttuuriympäristöstä kerrotaan puolestaan näin:

Kulttuuriympäristö on tärkeä kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen voimavara. Sillä 
on keskeinen merkitys ihmisten identiteetille ja viihtyvyydelle. Kulttuuriympäristö ja sen 
ominaispiirteet luovat alueille ja paikoille omaperäisyyttä, ovat perusta paikallisyhteisön 
kehitykselle sekä tarjoavat mahdollisuuksia elinkeinoelämän toiminnalle. 

Kulttuuriympäristöllä käsitetään ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä, ku-
ten kulttuurimaisemia maaseuduilla, metsissä, taajamissa ja kaupungeissa, arkeologisia 
kiinteitä rakenteita maassa ja vesistöissä, eri-ikäisiä rakennuksia ja rakennettuja ympäris-
töjä, siltoja, teitä, sähkölinjoja ja teollisuus- ja satama-alueita. 

Kulttuuriympäristö on toisaalta uusiutumaton voimavara, toisaalta se uusiutuu ja kehit-
tyy jatkuvasti. Arvokkaita kulttuuriympäristöjä muutettaessa ja kehitettäessä sekä uusia 
kulttuuriympäristön osia tai kokonaisuuksia tuotettaessa on hyvä pitää lähtökohtana 
olemassa olevan ympäristön arvot. Se mikä kulttuuriympäristöstä on kerran hävinnyt, on 
kadonnut ainiaaksi. (ymparisto.fi, viitattu 12.12.2014)

Rakennusperintöportaalin määritelmässä on mukana merkitykset, tulkinnat ja 

nimeämiset, mutta ympäristöhallinnon määritelmässä kulttuuriympäristöllä tar-

koitetaan vain fyysistä ympäristöä ja maisemaa. Toiminta ja muut kuin näköaisti 

jäävät vähälle huomiolle. 

Ympäristön arvot ympäristöhallinnon määritelmässä kuitenkin huomioidaan. 

Määritelmä on arvolatautunut. Se ei tuo esille, että kulttuuriympäristöön kuului-

sivat myös niin sanotut köyhät kulttuuriympäristöt. Todellisuudessahan kaikki 

kulttuuriympäristöt eivät välttämättä luo alueille omaperäisyyttä, eivätkä ole sosi-

aalisia, kulttuurisia ja taloudellisia voimavaroja. Vaikeiksi molemmat määritelmät 

tekee myös se, että ihmisen toiminnan tuloksena syntynyttä ympäristöä on vaikea 

rajata. 
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1.4. Tehtäväalueen rajaus, tutkimuksen tarkoitus ja tutkimus-
kysymykset

Tässä tutkimuksessa pyrin suhtautumaan kulttuuriympäristön käsitteeseen mah-

dollisimman laajassa merkityksessä. Ajattelen, että kulttuuriympäristö sisältää kai-

ken, mihin ihminen on vaikuttanut. Se sisältää ympäristön toiminnot, merkitykset 

sekä kaikin aistein koettavan fyysisen ympäristön. 

Läheskään kaikkia kulttuuriympäristön ulottuvuuksia en pysty resurssien rajalli-

suuden vuoksi ottamaan mukaan tähän tutkimukseen, eikä se olisi mahdollista-

kaan. Rajaan tutkimusalueeni käsittämään fyysisesti Hauhon kirkonkylän taajaman 

– saman alueen kuin tutkimuksessa ”Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun 

lopussa”. Siinä tutkittiin kymmeniä suomalaisia maaseututaajamia ja yksi niistä oli 

Hauhon kirkonkylä. Tässä tutkimuksessa vertaan 2010-luvun tilannetta 1970-lu-

vun lopun tilanteeseen niiltä osin, mitä edellisessä tutkimuksessakin tutkittiin. 

Koska mikään paikka ei ole kuplassa, vaan vastavuoroisessa suhteessa ympäris-

töönsä, lähestyn tutkimusaluettani myös kauempaa katsottuna ja tutkin, miten 

Kanta-Hämeen kulttuuriympäristö on kehittynyt. Mikä on Kanta-Hämeen kulttuu-

riympäristölle omalaatuista ja miten Hauhon kirkonkylä liittyy siihen?  

Alani on maisema-arkkitehtuuri, joten keskityn kulttuuriympäristön tutkimises-

sa eniten fyysiseen ympäristöön. Koska kaikki vaikuttaa kaikkeen, tutkin myös 

Hauhon kirkonkylän toiminnallista ja merkitysympäristöä, yhteisön kollektiivista 

muistia, perinteitä sekä paikan identiteettiä. Olen kiinnostunut siitä, mikä on johta-

nut mihinkin ja mitä asukkaat kokevat. 

Aika on tärkeässä osassa tutkimustani. Tutkin Hauhon kirkonkylän kulttuuriym-

päristön kehitystä koko sen olemassaolon ajalta, mutta pääpaino on ajanjaksossa, 

joka ulottuu 1970-luvun lopusta 2010-luvulle. Suurin tavoitteeni on selvittää, mikä 

Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön tilanne on 2010-luvulla sekä miten ja 
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miksi siihen on päädytty. Sen vuoksi selvitän historiaa pitkältä aikaväliltä. 

Tutkimuksen pohjimmainen tarkoitus on maaseututaajamien asukkaiden ja osal-

listen hyvinvoinnin sekä ympäristön parantaminen. Tarkoitus on myös tuoda esiin 

maaseututaajaman kulttuuriympäristön haasteita ja edistäjiä sekä antaa eväitä 

käytäntöjen parantamiselle ja mahdolliselle jatkotutkimukselle. Hyödynsaajia ovat 

maaseudun asukkaat ja muut osalliset, kulttuuriympäristön parissa työskentele-

vät, paikallinen ja seudullinen hallinto sekä alan tutkimus. 

Tutkimuskysymykseni ovat:

Millainen on Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö 2010-luvulla?

Miksi kulttuuriympäristö on kehittynyt sellaiseksi kuin se on 2010-luvulla?

Mitkä tekijät ovat vähentäneet tai edistäneet kulttuuriympäristön omaleimaisuutta? 

1.5. Tutkimusmenetelmät ja näkökulmat

Tutkimuksen metodiksi valikoitui kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kva-

litatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, jossa 

suositaan ihmisiä tiedon keruun välineinä. Tutkija luottaa omiin havaintoihinsa ja 

keskusteluihin tutkittaviensa kanssa. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odotta-

mattomia seikkoja. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluu myös tutkimussuunni-

telman eläminen tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi ym. 2005, 155–156)

Tapaani tutkia ympäristöä vaikuttaa vahvasti ainakin maisema-arkkitehtuurikou-

lutus. Taustalla vaikuttavat myös omat arvoni. Vaikka nykyisin asun kaupungin 

laitamilla, olen suurimman osan elämästäni asunut maalla, pienessä kylässä Kaak-

kois-Suomessa ja ollut paljon kosketuksissa maaseututaajamien kanssa. Maaseu-

dulla asuminen ja maaseudun kulttuurit ovat jättäneet jälkensä arvoihini. Myös 

luonnonarvot, ympäristön estetiikka, perinteet ja liikunta ovat tärkeitä arvojani. 

Ennen tätä tutkimusta en tiennyt Hauhon kirkonkylästä muuta kuin sen, mitä olin 
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valtatietä pitkin sitä ohittaessani nähnyt.  

Tutkimuksessa käytän kahta näkökulmaa. Pyrin selvittämään faktanäkökulmasta, 

miten Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö on todellisuudessa kehittynyt ja 

minkälainen se on tänä päivänä. Faktanäkökulman mukaisesti tutkimusmateriaa-

lin täytyy olla todenmukaista ja rehellistä ja tutkimustulosten virheettömiä. Toinen 

näkökulmani on näytenäkökulma. Näytenäkökulmaa käytän, kun selviten ihmis-

ten kokemuksia ympäristöstään. Näytenäkökulmasta katsottuna tutkimusmate-

riaali ei välttämättä ole todenmukaista, vaan näyte todellisuudesta. Näyte ei voi 

tarjota väärää tietoa eikä valehdella. Kokemus ei voi olla väärä tai oikea. Näytenä-

kökulmassa totuudenmukaisuus ja rehellisyys eivät siis ole relevantteja käsitteitä, 

vaan aineisto kelpaa tutkimuskohteeksi sellaisenaan. (Alasuutari 1994, 114).

Sovellan tutkimuksessa kolmea analyysimenetelmää: asiantuntijahavainnointia, 

arkistoja sekä kvalitatiivista teemahaastattelua.  Asiantuntijahavainnointiin kuu-

luu omat aistihavaintoni taajamasta, jotka tein liikkumalla Hauhon kirkonkylässä. 

Laitoin havaintojani muistiin kirjoittamalla ja sanelemalla sekä tekemällä muistiin-

panoja peruskarttapohjalle. Lisäksi valokuvasin ja videokuvasin tutkimusaluetta. 

Koen omiin aistihavaintoihin perustuvan tutkimusmenetelmän tässä tutkimukses-

sa välttämättömäksi. Täysin objektiivisesti en pysty havaintoja tekemään, vaan ha-

vainnoissani välittyvät aiemmat kokemukseni ja kulttuuriset vaikutteet.

Tutkin myös arkistoja ja aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Käytin vanhoja valokuvia 

ja karttoja, kuten pitäjän- ja kihlakunnan karttaa sekä maaperä- ja kallioperäkart-

taa. Tutkin vanhoja kaavakarttoja ja selostuksia sekä Hauhon kirkonkylästä tehtyjä 

suunnitelmia ja selvityksiä. Sain käsiini myös vanhoja ilmakuvia, historiikkeja ja 

tilastoja. Koen, että myös arkistot, kirjallisuus ja historiallinen tutkimus ovat lähes 

välttämättömiä menetelmiä kulttuuriympäristön muutoksen tutkimisessa. Ilman 

taustatietoja kulttuuriympäristöön ei pääse ”sisään”, vaan se jää pinnalliseksi ja 

etäiseksi. 
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Koska tutkimuskohteeni on kulttuuriympäristö, koin tärkeänä ottaa tutkimukseen 

mukaan ihmisiä. Halusin selvittää, miten asukkaat ja osalliset itse kokevat kulttuu-

riympäristönsä? Voihan olla, että teen omien havaintojeni perusteella päinvastaisia 

johtopäätöksiä kuin mitä paikalliset asukkaat itse kokevat. 

Valitsin haastateltavikseni kaksi aktiivista asukasta, yhden yrittäjän sekä kaksi 

kunnan virkamiestä, joilla on läheinen suhde Hauhon kirkonkylään. Haastatelta-

vat valikoituivat sillä perusteella, mitä minulle kaupungilta suositeltiin, ja kenellä 

arvelin olevan runsaasti tietoa Hauhon kirkonkylän kehityksestä. Sen vuoksi haas-

tateltavien keski-ikä on korkea, yli eläkerajan. Yhtä lukuun ottamatta kaikki haasta-

teltavat ovat asuneet Hauholla useita vuosikymmeniä. En paljasta haastateltavien 

nimiä, mutta erottelen heidät käyttämällä nimityksiä ”virkamies1”, ”virkamies2”, 

”asukas1”, ”asukas2” sekä ”yrittäjä”. 

Haastattelumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Nauhoitin haastattelut ja käy-

tin apunani kysymysrunkoa ja karttaa tutkimusalueesta. Keskustelut rönsyilivät 

myös etukäteen suunniteltujen teemojen ulkopuolelle. Lyhyin haastattelu kesti 

tunnin ja pisin kaksi tuntia. Litteroin haastattelut, jaottelin vastaukset teemojen 

mukaan, pelkistin havainnot ja tein niistä johtopäätöksiä. 

1.6. Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakautuu kahdeksaan lukuun johdantoluku mukaan lukien. Toisessa lu-

vussa käsittelen Hauhon reitin vesistö- ja viljelymaisemien luontoa: sen maisema-

kuvaa ja maisemarakennetta. Luonnonymmärrys luo pohjan kolmannelle luvulle, 

jossa selvitän Kanta-Hämeen kulttuuriympäristön ”juuret” ja miten kantahämäläi-

nen kulttuuriympäristö on vuosisatojen saatossa kehittynyt.

Neljännessä luvussa pääsen itse asiaan ja kuvaan Hauhon kirkonkylän kulttuuri-

ympäristön kehitystä sen varhaisimmista ajoista 2000-luvun taitteeseen. Esittelen 
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käännekohtia ja muita merkittäviä kehitysvaiheita. Lisäksi selvitän, mitä ilmiöitä 

kehityksen takana on ja miten ihmiset ovat muutokset kokeneet. 

Viidennessä luvussa pureudun vielä tarkemmin 2000-luvun ja varsinkin 2010-lu-

vun Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön tilaan ja vertaan sitä 1970-luvun 

lopun tilanteeseen. Kuudennessa luvussa paneudun Hauhon kirkonkylän merki-

tysympäristöön eli otan selvää, miten haastattelemani informantit kokevat kulttuu-

riympäristönsä ja sen muutokset. 

Seitsemännessä luvussa esittelen tutkimuksen johtopäätökset ja kokoan vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Kahdeksannessa luvussa arvioin tutkimusta ja annan jatko-

tutkimusehdotuksia. 
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2. Hauhon seudun luonto

Hauhon kirkonkylä sijaitsee entisessä Hauhon pitäjässä, nykyisin Hämeenlinnan 

kaupungissa Lahden ja Tampereen välillä kulkevan valtatie 12:n varrella. Hauhon 

pitäjä on vanhaa hämäläistä maaseutukulttuuriympäristöä, jonka maisema on piir-

tynyt monen suomalaisen mieliin muun muassa Valentin Vaalan Niskavuori-sarjan 

elokuvista sekä Frans Emil Sillanpään romaaniin perustuvasta Ihmiset suviyössä 

filmatisoinnista (Salomäki & Hirvonen 2004, 2).

Hauhon kirkonkylän maisemarakenteessa, maisemakuvassa ja kulttuuriympäris-

tössä toistuvat samat elementit kuin muuallakin Kanta-Hämeessä. Siksi lähestyn 

Hauhon kirkonkylän ympäristöä laajemmasta näkökulmasta. 

Pyrin seuraavassa hahmottamaan ensinnäkin sen, mikä on tunnusomaista sille 

maisema-alueelle, johon Hauhon kirkonkylä sijoittuu ja toiseksi sen, miten Kanta-

Hämeen kulttuuriympäristö on syntynyt ja kehittynyt. Haluan selvittää, miten ih-

minen on asettunut Kanta-Hämeeseen ja miten ihminen on rakentanut luontoon 

ikään kuin oman ”kerrostuman”, kulttuuriympäristön. 

Maisemarakennetta tarkastelen alueelta, jota kutsun tässä tutkimuksessa Hauhon 

seuduksi. Hauhon seutu ei ole virallinen määritelmä, vaan käytän sitä lyhennelmä-

nä Hauhon reitin vesistö- ja viljelymaisemien maisema-alueesta. 
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2.1. Hauhon seudun maisemakuva

Harjulta avautuva talvinen maisema. Kuva Wanha raitti ry.

Hauhon kirkonkylä sijoittuu valtakunnallisen maisemamaakuntajaottelun mukaan 

Hämeen viljely- ja järvimaihin ja tarkennettuna Keski-Hämeen viljely- ja järviseu-

tuun (Ympäristöministeriö, 1993). Maisematyypittelyä on edelleen jatkettu Hämeen 

maakunnan tasolla ja sen mukaan Hauhon kirkonkylä kuuluu Hauhon reitin vesis-

tö- ja viljelymaisemiin (Somerpalo & Luppi, 2003). Ei siis liene epäselvyyttä, mistä 

aineksista Hauhon seudun maisema ainakin koostuu – järvistä ja viljelyksistä. 

Monet hämäläisen maiseman peruselementit ovat syntyneet jääkauden kulutus- ja 

sulamisprosessien seurauksena.  Maisemalle ovat tyypillisiä järvilaaksot sokkeloi-

sine niemineen ja lahtineen sekä järvistä ja laaksoista nousevat loivasti kumpuile-

vat pellot. Avarat järvi- tai peltomaisemat rajautuvat taustalla häämöttäviin metsäi-

siin harjuihin tai moreeniselänteisiin. 
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Hauhon kirkonkylä
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2.2. Hauhon seudun maisemarakenne

Hauhon seudun maisemarakenne.  pohjakartta:  Maankamara-palvelu, Maaperä 1:20 000/1:50 000 © Geologian tutkimuskeskus
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2.2.1. Kallioperä

Hauhon seudulla kallioperä on voimakkaasti lohkoutunutta, mikä näkyy maise-

massa jyrkännereunaisina ruhjelaaksoina ja pitkittäisinä vesistöinä (Ahola ym. 

2007, 40). 

Hauhon seutu sijoittuu Keski-Suomen graniittimassiivin ja Etelä-Hämeen syvä-

kivialueen väliselle kiillegneissialueelle (Pirkanmaan ympäristökeskus 2002, 7). 

Kiillegneissille ominainen liuskesuunta näkyy maisemassa suuntautuneena oja-

verkostona ja maastonmuotoina. (gtkdata.gtk.fi/Maankamara/index.html, viitattu 

5.8.2014)

Kiillegneissin lisäksi Hauhon seudulla esiintyy vyöhykkeittäin granodioriittia, joka 

on graniittia muistuttava syväkivilaji. Syväkivet syntyvät useiden kilometrien sy-

vyydessä hitaasti kiteytyen. Granodioriitin rakeet ovat järjestäytymättömiä, min-

kä vuoksi suuntautuneisuutta ei näy myöskään maisemassa. (geologia.fi, viitattu 

5.8.2014)
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Hauhon seudun kallioperäkartta. pohjakartta: Maankamara-palvelu, Kallioperä 1:200 000 © Geologian tutkimuskeskus.
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2.2.2. Maaperä

Hauhon seudun yleisin maalaji on moreeni, joka on syntynyt jäätiköiden rouhies-

sa ja kasatessa erilaisia lajittumattomia maa-aineksia aina hienoimmasta savesta 

karkeimpiin lohkareisiin. Hauhon seudulla moreeni on yleisimmin tiivistä pohja-

moreenia ja ainekseltaan normaalikivistä hiekkamoreenia (Salomäki & Hirvonen 

2004, 3).

Suuri osa Hauhon seudun selänteistä on moreenista jään etenemisvaiheessa ka-

saantuneita drumliineja. Kalliopaljastumia Hauhon seudulla on melko vähän ja ne 

ovat pienialaisia.

Soita entisen Hauhon kunnan maapinta-alasta on 10 %. Turvemaat ovat syntyneet 

moreeniselänteiden väliköihin ja kallioperän painanteisiin, monet järvenlaskujen 

seurauksena. (Salomäki & Hirvonen 2004, 3).

Jään perääntymisvaiheessa sulamisvedet kasasivat ja lajittelivat hämäläismaise-

malle luonteenomaisia sora- ja hiekkaharjuja. Hauhon seudulla harjumuodostel-

mat ovat kapeita, katkonaisia ja usein parista kymmenestä metristä kuuteenkym-

meneen metriin ympäröivää seutua korkeampia. Hauhon kirkonkylä on syntynyt 

yli 200 kilometriä pitkälle harjujaksolle, joka alkaa Salpausselältä ja jatkuu kaakko-

luodesuuntaisesti aina Kankaanpäähän asti. 

Hienoimmat maalajit ovat kerrostuneet alavimmille seuduille. Hauhon seudulla 

järvi- ja jokilaaksot koostuvat hiesusta, hiedasta ja savesta. Varsinkin pitkittäis-

harjujen liepeille pohjaveden purkautumisalueille on kerrostunut laajojakin hie-

taesiintymiä, jollaiselle muun muassa Hauhon kirkonkylä on 1900-luvulta alkaen 

levittäytynyt. (Rautamäki 1992, 19–25)
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Hauhon seudun maaperäkartta. pohjakartta: Maankamara-palvelu, Maaperä 1:20 000/1:50 000 © Geologian tutkimuskeskus.
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2.2.3. Vesistöt 

Vesistöillä on suuri merkitys kantahämäläiselle maisemalle, jolle ovat tyypillisiä 

suuret reittivedet ja pienet harjujärvet. Esimerkiksi Hauhonselän, Ilmoilanselän, 

Iso-Roineen, Pyhäjärven ja Vuolujoen vesistöalueista koostuvan Hauhon alueen 

pinta-alasta noin 17 % on vettä. Hauho kuuluu Hauhon reitiksi kutsuttuun valuma-

alueeseen, jonka vesistöt ulottuvat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja 

Keski-Suomen maakuntiin. Hauhon reitin valuma-alueen vedet laskevat Kokemä-

enjokeen ja siitä edelleen Pohjanlahteen.  (Pirkanmaan ympäristökeskus 2002, 3)

Hauhon kirkonkylän kupeessa sijaitseva pohjavesivaikutteinen Hauhonselkä ke-

rää vetensä Vuolujoen valuma-alueelta, Vuorenselän, Kirrisen ja Hyvikkälän jär-

vistä sekä muista Hauhonselkään laskevista pienistä puroista ja ojista. Hauhonse-

lästä vedet laskevat edelleen Ilmoilanselkään, jonne laskevat myös kirkasvetisen 

ja vähähumuksisen Iso-Roineen vedet.  Hauhonselän ekologinen tila on kuitenkin 

Iso-Roinetta huonompi. (Alajoki 2014, 2)

Hauhonselkä kärsii Hauhonselän ravinnekuormitusselvityksen (Alajoki 2014) mu-

kaan rehevöitymisestä ja sen ekologinen tila on tyydyttävä. Veden laatu muuttui 

selkeästi heikommalle tasolle 1990-luvun loppupuolella, jolloin järven ravinne-

pitoisuuden lisäksi kasvoi myös sen humuspitoisuus. Syy äkilliseen muutokseen 

saattoi liittyä Vuolujoen valuma-alueella käynnistettyyn turvetuotantoon ja ojituk-

siin. Lisäksi rehevöitymiskehitykseen on vaikuttanut Hauhonselän ja sen yläpuoli-

sen Vuolujoen valuma-alueen maatalouspainotteinen maankäyttö. 

Hauhonselän veden laatu ei harppauksen jälkeen ole heikentynyt merkittävästi, 

mutta ei myöskään palautunut ennalleen. Kuormituspiikin jälkeen Hauhonselän 

ravinnekuormituksen sietokyky muuttui siten, että se ei kestä nykyistä ravinne-

kuormitusta. Ravinnekuormitus on myös saattanut käynnistää sisäisiä, rehevyys-

tasoa ylläpitäviä prosesseja. (Alajoki 2014, 42–43)
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Pintavesien lisäksi vesi liikkuu maanpinnan alapuolella. Hauhon seudun lukuisat 

hiekka- ja soraharjut ovat tärkeitä pohjaveden muodostuksen kannalta.

Hauhon reitin osavaluma-alueet, pohjavesialueet ja valumasuunnat.. pohjakartta: Maankamara-palvelu, Maaperä 1:20 000/1:50 000 © Geo-
logian tutkimuskeskus ja Pirkanmaan ympäristökeskus/ Maanmittauslaitos.
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2.2.4. Ilmasto

Hauhon seutu kuuluu lämpötilan ja sademäärän huomioon ottavan Koppenin il-

mastoluokituksen mukaan eteläboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Eteläboreaa-

lisella vyöhykkeellä maa ehtii kesällä kuivua ja lämmetä melko hyvin, joten soita 

on vain laaksoissa. Puusto koostuu niin havu- kuin lehtipuista, mikä viittaa sijain-

tiin havumetsävyöhykkeen eteläreunalla. Puusto eteläboreaalisella vyöhykkeellä 

on runsasta, joten se vaikuttaa voimakkaasti ilmastoon. (ilmatieteenlaitos.fi, viitat-

tu 6.8.2014)

Suomi on jaettu kasvukauden pituuden ja talviolosuhteet huomioon ottaen kah-

deksaan kasvuvyöhykkeeseen lähtien etelärannikon ykkösestä päätyen Pohjois-

Lapin tuntureiden kahdeksanteen vyöhykkeeseen. Hauhon seutu kuuluu tässä 

luokittelussa kakkosvyöhykkeeseen. Kasvuvyöhykekartasta selviää, että Hauhon 

seutu ja Kanta-Hämeen järviseudut muodostavat ympäröiviä alueita lämpimäm-

män saarekkeen. Ilmiö johtuu siitä, että Kanta-Hämeen järviseuduilla on runsaasti 

järviä, jotka leudontavat ilmastoa ja karkottavat kukkimisaikojen halloja. (ilmatie-

teenlaitos.fi, viitattu 6.8.2014)  

Lämmittävä vaikutus pienilmastoon on myös pinnanmuodoilla. Kylmä ilma va-

luu syviin laaksoihin, kun taas mäkien laet jäävät ympäristöään lämpimämmiksi. 

Hallaa Hauhon seudulla esiintyy harvakseltaan – kesäaikana keskimäärin yhdestä 

viiteen hallayötä vuotta kohti (ilmasto-opas.fi, viitattu 6.8.2014). 

Hauhon seudulla tuulet puhaltavat yleisimmin lounaasta. Tuulisuus kasvaa jär-

venselillä tai peltoaukeilla ja heikkenee kohdatessaan tiheää kasvillisuutta ja har-

janteita. 

Oman lisänsä hämäläiseen pienilmastoon tuovat lukuisat harjut, joilla ilmasto on 

ympäröivää aluetta edullisempi. Ensinnäkin harjujen karkea sora-ja hiekkamaa 

lämpiää nopeammin kuin hienojakoiset maalajit. Lisäksi harjut tasoittavat lämpö-
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tilaeroja, sillä ne varastoivat lämpöä päivisin ja luovuttavat sitä öisin. (Rautamäki 

1992)

Pienilmastoon vaikuttaa myös rinteen suunta. Eniten säteilyä saavat kaakkois-, ete-

lä- ja lounaisrinteet. Tästä syystä pitkittäisharjujen lounaisrinteet ovat melko ihan-

teellisia lämpötilan kannalta. 

Ilmastosta puhuttaessa on ilmastonmuutoskin otettava huomioon. Tutkijoiden mu-

kaan ilman lämpötila on kohonnut Hämeessä viimeisen 50 vuoden aikana 0,3-0,4 

astetta vuosikymmenessä. 2030-luvulla lämpötilan on arvioitu olevan 1–2 astetta 

korkeampi kuin vertailujaksolla 1971–2000. Se tulee näkymään muun muassa sa-

demäärien kasvuna, järvien jääpeitteisen ajan lyhenemisenä sekä kasvillisuuden 

muutoksina. (ilmatieteenlaitos.fi, viitattu 6.8.2014)

2.2.5. Kasvillisuus

Kasvillisuus muuttuu koko ajan dynaamisesti ja siihen vaikuttavat niin elolliset 

kuin elottomatkin tekijät. Myös kasvillisuus itse vaikuttaa kasvupaikkansa kas-

villisuuteen esimerkiksi varjostamalla tai luomalla tietyntyyppistä kasvualustaa. 

Kulttuurihistoriallisesti vanhasta Kanta-Hämeestä ei löydy enää kolkkaa, jonka 

kasvillisuuteen ihminen ei olisi koskenut. Toki ihminen vaikuttaa myös elottomaan 

luontoon, mutta kasvillisuudessa kulttuurin vaikutus näkyy ehkä kaikkein selvim-

min. 

Olen jakanut Hauhon seudun kasvillisuuden neljään tyyppiin: lehtokasvillisuu-

teen, harjukasvillisuuteen, moreenimaiden kasvillisuuteen sekä kulttuurikasvilli-

suuteen. Lehto-, harju- ja moreenimaiden kasvillisuutta esiintyisi ilman ihmistäkin. 

Sen sijaan kulttuurikasvillisuudessa näkyy vahvasti ihmisen käden jälki.

Hauhon seutu kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeen Lounaismaahan, 

jonka metsät ovat pääosin tuoreita (MT) ja lehtomaisia (OMT) kankaita. Hauhon 
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seudun lehtokasvillisuus selittyy sillä, että Hämeen ydinalueet kuuluvat Etelä-Hä-

meen lehtokeskukseen. Lehtomaisten kankaiden ja lehtojen kasvualusta on tuorei-

ta kankaita runsasravinteisempaa ja vähemmän hapanta, joten niiden kasvillisuus 

on myös rehevämpää. 

Lehtokasvillisuus

Lehdot ja lehtomaiset kankaat esiintyvät pääasiassa valoisilla kasvupaikoilla har-

jujen ja selänteiden rinteillä ja juurilla. Varsinaisia lehtoja (OMT) esiintyy runsaasti, 

mutta ne ovat pienialaisia. Niillä esiintyy tavallisten metsäpuiden lisäksi runsaasti 

jaloja lehtipuita, pensaita, sekä ruohoja ja heiniä. Järvet Hauhon seudulla edustavat 

järviruokotyyppiä, jolle ovat tyypillisiä muun muassa järviruoko, järvikorte, järvi-

kaisla ja ulpukka.  (Salomäki & Hirvonen 2004, 4–5)

Lehtokasvillisuutta Hauhon kirkonkylällä. 
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Harjukasvillisuus

Hauhon seudun harjuille on tyypillistä, että siellä kasvaa hyvin kuivuutta kestä-

vien lajien lisäksi tuoreempienkin paikkojen kasveja. Kanta-Hämeen harjuja voisi 

kuvailla reheviksi. Harjujen lakialueilla kasvaa yleensä tuoreen ja kuivan kankaan 

kasvillisuutta, kuten sammaleita, varpuja ja heiniä. Pääpuulaji on mänty, mutta 

joukossa alikasvoksena esiintyy myös kuusta ja lehtipuita, kuten koivua ja pihla-

jaa. Harjun rinnettä alaspäin mentäessä kasvillisuus muuttuu lehtomaisemmaksi.

Hauhon kirkonkylän harjukasvillisuutta.

Moreenimaiden kasvillisuus

Eniten Hauhon seudulla esiintyy moreenimaiden tuoreen kankaan kasvillisuut-

ta. Kuusivaltainen rehevä, tiheä ja vaikeakulkuinen sekametsä on Kanta-Hämettä 

tyypillisimmillään. Aluskasvillisuutta on runsaasti ja se koostuu muun muassa 

saniaisista, vadelmasta, heinistä, varvuista ja ruohoista. Selänteiden korkeimmilla 

kohdilla, peruskallion ollessa lähellä maanpintaa, kasvillisuus voi olla karumpaa 

kuivan kankaan kasvillisuutta. 

Moreenimaiden kasvillisuutta Hauhon kirkonkylällä. 
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Kulttuurikasvillisuus

Hauhon seudun kulttuurikasvillisuus on syntynyt ihmisen toiminnan ja luonnon 

vuorovaikutuksesta. Esimerkiksi pitkäaikainen karjanlaidunnus on synnyttänyt 

hämäläismaisemalle tyypillisiä katajaketoja, niittyjä, hakamaita, metsälaitumia ja 

rantaniittyjä, joille on kehittynyt rikas ja monipuolinen eliölajisto. Valitettavasti 

nämä perinnebiotoopit ovat monessa paikassa laiduntamisen lakattua kadonneet 

lähes kokonaan.

Hauhon kirkonkylän kulttuurikasvillisuutta.

Kulttuurikasvillisuutta ovat myös peltojen viljelykasvit ja viljelyjäänteet. Hämees-

sä on pitkät viljelyperinteet, joten samoja peltoja on saatettu viljellä useita satoja 

vuosia. Ennen nykyajan suurilla koneilla toteutettua maanviljelyä pellot olivat kui-

tenkin pienipiirteisempiä, sillä avo-ojia ja metsäsaarekkeita oli tiheämmin. (Salo-

mäki & Hirvonen 2004, 4)

Kulttuurikasvillisuuteen kuuluu lisäksi pihojen ja julkisten ulkotilojen kasvilli-

suus. 1900-luvun alkupuolelle saakka kylien kasvillisuus oli matalaa ja niukkaa, 

koska pihojen kasvistoa käytettiin karjan rehuksi ja lähialueiden puita rakennus- ja 

lämmitystarpeisiin. Koristepuutarhoja oli vain kartanoissa. (Ahola ym. 2007, 17)

Kylien kasvillisuus alkoi kuitenkin rehevöityä hyötykäytön vähenemisen myötä 

1900-luvulla, ja nykyään 2010-luvulla Hauhon seudun kylien ja taajamien vanhin 
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kasvillisuus on jo herkullisen rehevää, jopa niin rehevää, että se peittää arvokkai-

ta näkymiä. Vapaassa järjestyksessä kasvavat piha- ja taajamapuut, kuten koivu, 

vaahtera, kuusi ja mänty, pihlaja ja hopeapaju, ovat valoisassa kasvupaikassa ja 

hyvässä maaperässä saaneet rauhassa kasvaa pituutta ja leveyttä. Jokaisella puulla 

on ikään kuin oma luonteensa.

Rehevyyttä ja tilan tuntua lisäävät istutetut pensasaidat ja -aidanteet. Esimerkiksi 

Hauhon kirkonkylän Vanhalla raitilla pensaat reunustavat kiinteästi teitä ja polku-

ja, mikä tekee kulkuväylien ilmeestä intiimin ja rehevän.

Kulttuurikasvillisuuteen kuuluvat myös koriste- ja hyötykasvit, kuten perennat, 

marjapensaat, vihannekset ja hedelmäpuut. Vaikka perinteiset pihat ovat moni-

muotoisia ja vaihtelevia, niitä yhdistää kuitenkin samat kasvivalinnat ja istutusta-

vat. 

1900-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvulla perustettujen pihojen, katutilojen ja 

muiden julkisten ulkotilojen kasvillisuus eroaa vanhasta perinteisestä tyylistä. Se 

on funktionaalisemman näköistä, mittakaavaltaan suurpiirteisempää ja siinä nä-

kyy koneiden hyödyntäminen. Maata on muokattu tasaisemmaksi tai jotakin tek-

nistä tavoitetta palvelevaksi. Nurmi on yleisin valinta katujen varsilla, puistoissa ja 

pihoissa. Taajamiin on istutettu puita, kuten lehmuksia, koivuja ja jalostettuja piha-

puita. Jos katutilaa on rajattu kasvillisuudella, se on tehty suorilla ja säännöllisillä 

puuriveillä tai pensasaidoilla. 

Yksityisillä pihoilla näkyy omistajan henkilökohtaiset mieltymykset, koska vaihto-

ehtoja on aikaisempaa runsaammin. Ääritapauksissa pihat ovat jääneet kokonaan 

vaille hoitoa. Niissä saattaa kasvaa vain nurmikko ja pari erillistä koristekasvia. 

Toisessa ääripäässä ovat viimeisen päälle hoidetut pihat, joissa kasvaa mitä eri-

laisimpia jalostettuja koriste- ja hyötykasveja ja pihat, joihin on saatettu kopioida 

tyylejä ulkomailta. 
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3. Kantahämäläisen kulttuuriympäristön 
kehittyminen

3.1. Varhaiset asuinpaikat

Kantahämäläinen luonto alkoi muuttua monimuotoisemmaksi, kun ihminen alkoi 

muokata sitä asuinympäristökseen. Ensimmäiset ihmiset saapuivat Kokemäen ve-

sistöä seuraten kivikaudella, mutta vakiintuneeksi asutus muuttui rautakaudella. 

Samoilla rautakautisilla asuinpaikoilla sijaitsee yhä asuttuja kyliä. 

Hämäläinen vanha kulttuurihistoria näkyy maisemassa kerroksellisuutena ja eri-

laisten arvojen tiivistymisenä samoille alueille (Seppänen 2003, 28). Monessa pai-

kassa voi aistia vuosisatoja vanhan kulttuurin vaikutuksen ympäristöön. Vanhat 

kivikirkot, kartanot, linnat, kylät ja pellot ovat näkyvimpiä merkkejä pitkään jatku-

neesta maankäytöstä. 

Varhaisten asuinpaikkojen kriteerit

Ensimmäiset hämäläiset asuinpaikat perustettiin mahdollisimman suotuisille pai-

koille. Varhaisille asuinpaikoille on tyypillistä hyvien ja helppokulkuisten kulku-

reittien läheisyys, rakentamiselle helposti muokattava maa, läheltä löytyvä elanto, 

lämmin pienilmasto sekä hyvät näkymät. (Seppänen 2003, 27)

Vanhimmat asuinpaikat rakentuivat vesistöjen äärelle; olivathan vesistöt ennen tie-

verkostoa tärkeimpiä kulkureittejä. Myös harjujen liepeitä suosittiin. Niiden routi-

maton ja lämmin maaperä sopi hyvin rakentamiselle, ja pohjavettä muodostavien 

harjujen alarinteiden lähteistä sai puhdasta vettä. Lisäksi harjut soveltuivat help-

pokulkuisina maaliikenteen tarpeisiin. Ei ole sattumaa, että ensimmäiset maantiet 

rakennettiin kulkemaan osin harjuja myötäillen. Monet vanhimmista maantielin-

joista ovat yhä käytössä. (Seppänen 2003; 25,28)
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Vesistön ja harjujen hyvien ominaisuuksien vuoksi suurin osa kantahämäläisistä 

kylistä rakentui harjun ja vesistön leikkauskohtaan. Tällaisissa maiseman solmu-

kohdissa yhdistyi monta vaikuttavaa luonnon elementtiä. Solmukohdista löytyy 

yhä monta keskiaikaista kivikirkkoa, jotka ovat säilyneet maamerkkeinä 2010-lu-

vulle saakka. 

Harjujen ja vesistön lisäksi oli tärkeää, että läheltä löytyi metsästysmaita sekä vil-

jelyyn soveltuvaa pehmeää ja ravinteikasta maata. Rautakaudelta lähtien Kanta-

Hämeessä on harjoitettu maanviljelyä vesistöjä ympäröivillä alavilla hieta-, hiesu- 

ja savimailla. 

Asuinpaikat valittiin yleensä etelärinteiden hiekka- tai hietamailta. Kantatilat ja 

kartanot sen sijaan löysivät usein paikkansa laakeiden viljelymaiden keskeltä, hie-

man ympäristöään korkeammilta moreenikumpareilta. Asutus ja maatilat sijoit-

tuivat lähelle vesistöjä. Järvien väleissä sijaitsevat moreeniselännealueet jätettiin 

asuttamatta vaikeasti käyttöön otettavan maan takia. Vain yksinäistaloja ja torppia 

saatettiin perustaa karummille ylänköalueille, jotka valjastettiin myöhemmin met-

sätalouden käyttöön. (Putkonen 2003a, 38) 

Moreeniylänköjen lisäksi alavimmat savilaaksot jätettiin asuttamatta. Niille ei ollut 

helppo perustaa kestäviä rakennuksia, eikä pienilmastokaan ollut edullinen asumi-

sen kannalta. Sen sijaan laaksot soveltuivat hyvin viljelyyn ja karjankasvatukseen.
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3.2. Sääty-yhteiskunnan moni-ilmeinen rakennuskulttuuri

Ryhmäkylät 

Kanta-Hämeen hajanaisista ja epäsäännöllisistä kylistä alkoi keskiajan loppupuo-

lella rakentua tiiviitä tienvarsiryhmäkyliä. Kehitys oli seurausta 1300–1500-luvuilla 

kruunun aloitteesta suoritetusta sarkajaosta, jonka mukaan kylän pelto- ja niittyalat 

jaettiin talojen verolukujen mukaisiin kapeisiin sarkoihin. Sarkajako vaati tilallisil-

ta läheistä yhteistoimintaa, joten asutus tiivistyi kirkon ympärille kylän yhteiselle 

tonttimaalle peltojen keskelle. Kanta-Hämeessä kylät olivat tiheimmillään kuiten-

kin vasta 1800-luvulla. (Tulonen 2000, 40)

Maattoman väestön pienet tuvat

Vanhimmissa hämäläiskylissä näkyy edelleen Ruotsin vallan aikaisen sääty-yhteis-

kunnan jälkiä. Säätyaika jatkui läpi Venäjän vallan ajan aina Suomen itsenäistymi-

sen ja kansalaissodan aikoihin saakka. Vuokralla asuvan ja vuokramailla viljelevän 

tilattoman väestön asuinrakennukset olivat vaatimattomia. Lampuotien, torppa-

reiden, mäkitupalaisten ja itsellisten pienet tuvat piharakennuksineen ja suojaisi-

ne sisäpihoineen reunustavat vielä 2010-luvullakin monen kantahämäläisen kylän 

raittia. Pienet tuvat ovat myös haluttuja vapaa-ajanasuntoja. 

Maanomistajien talot

Tilattoman väestön pienten tupien lisäksi kylissä oli maata omistavien taloja, kuten 

talonpoikaistiloja sekä papiston ja sotilaiden virkataloja. 1700-luvulta lähtien nii-

den malliksi yleistyi paritupa ja 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa mittakaavaltaan 

suurempi sydänseinäinen rakennustyyppi. Tilanomistajien talot olivat prameam-

pia ja suurempia kuin tilattoman väestön vuokratilat. Ne sijaitsivat kylän keskel-

lä, kun taas tilattoman väestön mökit rykelmänä hieman syrjemmällä. Esimerkiksi 

Hauhon kirkonkylän komea pappila on rakennettu kirkon viereen kylän parhaim-
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malle paikalle. Sillä on oma suuri puutarha, ja hyvät näkymät molemmin puolin 

harjua. (Tulonen 2000; 40, 47)

Kulkuväylät

Kyliä yhdisti maaston mukaan kehittyneet kulkuväylät. Aluksi niitä tallattiin ja ajet-

tiin hevoskärryillä. Vähitellen kulkuväylistä muodostui maanteitä, joiden varsille 

ja risteyskohtiin kylät alkoivat rakentua. Vaikka vesitiet olivat tärkeimpiä liiken-

teen väyliä 1800-luvulle saakka, rakennettiin Hämeeseen jo Kustaa Vaasan aikoihin 

poliittisella päätöksellä maanteitä. Maanteiden tarkoituksena oli yhdistää pitäjät 

linnalääninsä keskukseen ja edelleen linnaläänien keskukset toisiinsa. Hämeessä 

Hämeenlinna oli linnaläänin keskus. (Tulonen 2000, 60) 

Maanjakojen vaikutukset ryhmäkyliin

1700-luvulta lähtien toimeenpantu isojako ja 1900-luvulla sitä täydentävä uusjako 

vaikuttivat ryhmäkylien rakenteeseen, kun tehottomiksi koetut kapeat peltosarat 

pyrittiin yhdistämään suuremmiksi lohkoiksi. Jakojen avulla haluttiin uudistaa 

vanhanaikaista maanviljelyä, lopettaa yhteisomistus sekä lisätä väestön määrää. 

Metsien jaolla pyrittiin lopettamaan metsien yhteisomistus, koska yhteisomistus 

oli johtanut metsien tuhlailevaan ja kestämättömään käyttöön. (Salomäki & Hirvo-

nen 2004, 8)

Taloja alkoi muuttaa pois ryhmäkylistä lähelle omia tiluksiaan ja sen seuraukse-

na ryhmäkylärakenne alkoi hajaantua, mikä näkyy maaseudun haja-asutuksena 

tänäkin päivänä. Muuttoliikkeen lisäksi pihojen umpinainen luonne alkoi muut-

tua väljemmäksi. Hämäläiskylistä monet, kuten Hauhon Hyömäki, Alvettula ja 

Kirkonkylä, kuitenkin säilyttivät ryhmäkylärakenteensa, ja vielä 2010-luvullakin 

Kanta-Hämeessä on kyliä, joiden rakenne perustuu vanhaan sarkajakoon. (Tulonen 

2000, 40)
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Kartanot

Tiiviin kylärakenteen ulkopuolelle perustettiin Kanta-Hämeen kulttuuriympäris-

töä edelleen rikastuttavia kartanoita. Pelkästään Hauholla oli useita kartanoita, 

kuten Hahkialan ja Wuolteen kartanot sekä Hovinkartano, joissa toiminta jatkuu 

yhä – joskin nykyään toiminnan pääpaino on majoitus-, kokous- ja juhlapalveluis-

sa. Näiden suurtilojen rakennuskanta koostui komeista päärakennuksista, työväen 

asuinrakennuksista sekä talous- ja ulkorakennuksista. Kartanot rakennettiin tyy-

pillisesti matalille moreenikumpareille, joiden ympärillä oli hyvät viljely- ja karjan-

laidunnusmaat. (Ahola ym. 2007, 12). 

Kartanoiden arkkitehtuurissa ja puutarhoissa näkyy kunkin ajan kansainväliset 

ihanteet ja tyylisuunnat, joita jäljiteltiin myös talonpoikaisessa rakentamisessa 

(Ahola ym. 2007, 13). Hämäläiskartanoiden kirjo yltää taitekattoisista kaksiker-

roksisista puukartanoista klassistisiin ja empirekartanoihin. Puutarhoissa suosit-

tiin niin barokkipuutarhoja kuin englantilaisia maisemapuutarhojakin. (Putkonen 

2003a, 39–41). Nykyään kartanoiden sijainnin voi arvata jo kaukaa niitä lähestyttä-

essä, sillä tyypillisesti kartanoiden päärakennuksiin johtaa avoimen peltoaukean 

lävistävä puukujanne, ja metsikön takaa pilkistävät kartanopuutarhan korkeim-

mat puunlatvat. 

Sääty-yhteiskunnan aikainen kantahämäläinen rakennuskulttuuri oli moni-ilmeis-

tä. Käsin rakennettu ja ilman kaavaa rakentunut kylä oli vaihteleva. Samassa pi-

hapiirissä oli monia rakennuksia, jotka ympäröivät sisäpihaa ja joilla jokaisella oli 

oma tarkoituksensa. Palovaaran vuoksi erilleen kylän muista rakennuksista sijoi-

tettiin riihet, vilja- ja ruoka-aitat ja joskus saunatkin.  Moni-ilmeisyyttä lisäsi vie-

lä se, että eri säätyä edustavien kansalaisten rakennukset poikkesivat toisistaan. 

Rakennuksen ulkoasu viestitti, kuka siinä asuu tai mitä varten se on rakennettu. 

(Salomäki & Hirvonen 2004, 7)
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3.3. Maatalousyhteiskunnasta kohti teollisuusyhteiskuntaa

Teollistuminen 

1800-luvun loppupuolella Hämeessä alkoi voimakkaan taloudellisen nousun aika. 

Maatalous kehittyi ja tehostui. Karja siirtyi metsälaitumilta hakamaille, ja karjan 

ravinnoksi alettiin käyttää lehdeksien ja luonnonniittykasvien sijaan rehukasveja, 

joita varten alettiin rakentaa pelloille latoja. Myös teollisuus kehittyi pitkin askelin 

samalla, kun kulkuyhteydet ja rautatieverkostot kehittyivät. Ensimmäinen ratayh-

teys rakennettiin Helsingin ja Hämeenlinnan välille vuonna 1862. (Ahola ym. 2007, 

24)

Myllyt, sahat ja meijerit alkoivat saada rinnalleen uudentyyppistä teollisuutta. 

Hämeen kaupunkeihin ja kirkonkyliin syntyi erityisesti tekstiili-, paperi-, tiili- ja 

lasiteollisuutta sekä meijereitä. Lisäksi asukaskeskittymien ulkopuolelle syntyi sel-

laista vesivoimaa hyödyntävää teollisuutta, joka synnytti ympärilleen kokonaan 

uusia kyliä. 

Teollistumisen seurauksena väkeä alkoi muuttaa maaseudulta kaupunkeihin ja kir-

konkyliin, joissa työväki asutettiin tehtaiden lähistöille rakennetuille asuinalueille 

(Putkonen 2003a, 44). Näistä teollisuuden ympärille rakentuneista ympäristöistä 

– aivan kuten maatalousympäristöistäkin – kehittyi vuosikymmenien saatossa ar-

vokkaita kulttuuriympäristöjä, joihin tiivistyy yhä monia merkityksiä ja paikallisen 

identiteetin rakennuspalikoita. Viime vuosikymmeninä vanhoja tehdasrakennuk-

sia ja teollisuusympäristöjä on haluttu säilyttää muuttamalla niitä esimerkiksi kult-

tuuri- ja yritysympäristöiksi.

Kaupankäynti maaseudulla

Maatalouden ja teollisuuden lisäksi kehittyi kaupankäynti. Aiemmin kaupankäyn-

ti oli luvallista vain kaupungeissa, mutta 1800-luvun loppupuolella se tuli luval-
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liseksi myös maaseudulla. Maaseudun kylien keskustoihin alkoi syntyä pieniä 

kauppoja asuinrakennuksien yhteyteen, joissa kauppias palveli henkilökohtaisesti 

asiakkaitaan. Vasta 1900-luvun puolella yleistyivät itsepalveluun perustuvat kau-

pat ja muut palveluita myyneet laitokset, jotka vaikuttivat myöhemmin merkittä-

västi maankäyttöön.  (Tulonen 2000, 53)

Koulu- ja hallinto- ja palvelurakennusten rakennusbuumi

1800-luvun puolen välin jälkeen toimeenpantiin myös kunnallisuudistus, joka erot-

ti kunnat seurakunnista. Aiemmin seurakuntien, yksityisten suurmaanomistajien 

ja teollisuusyhtiöiden vastuulla olleet koulutus sekä köyhäin- ja terveydenhuolto 

siirtyivät kuntien tehtäviksi, mikä aiheutti vuosisadan vaihteessa uusien koulu- ja 

palvelurakennusten rakennusbuumin. (Ahola ym. 2007, 17)

Kouluja perustettiin kantahämäläisiin maalaiskyliin pikkuhiljaa. Ensimmäiset kou-

lut noudattivat arkkitehtuuriltaan maaseudun asuinarkkitehtuuria, mutta 1900-lu-

vun vaihteessa koulujen rakentamisessa alettiin käyttää tyyppipiirustuksia, jotka 

perustuivat aikansa arkkitehtuuri-ihanteisiin. Esimerkiksi 1950-luvulla yleistyivät 

rapatut, monikerroksiset ja harjakattoiset tiilikoulut.  (Putkonen 2003a, 53–54)

Koulujen lisäksi kirkonkylien keskuksiin rakennettiin muitakin julkisia rakennuk-

sia, kuten kunnantupia, kunnantaloja, pitäjänmakasiineja ja hoitolaitoksia. Niiden 

arkkitehtuurissa näkyi 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun ulottuva kertaustyy-

lien ihannointi. 1930-luvulla kertaustyylien rinnalle tuli funktionalismi, jonka mu-

kaisia liikerakennuksia löytyy edelleen hämäläistaajamista. (Ahola ym. 2007, 28)
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3.4. Sääty-yhteiskunnasta kohti kansalaisyhteiskuntaa

Kansallisvaltio syntyy

1800-luvun loppu oli Suomessa murrosaikaa, jonka merkit näkyvät yhä Kanta-Hä-

meen kulttuuriympäristössä. Sääty-yhteiskunta alkoi muuttua kohti kansalaisyh-

teiskuntaa. Demokratia alkoi nostaa päätään, ja keisarin hallitsemista alamaisista 

tuli kansalaisia. Alemmat kansanryhmät alkoivat vaatia oikeuksiaan, minkä seu-

rauksena syvään uurtuneet jaot säätyläisten ja rahvaan välillä alkoivat rikkoutua. 

Samalla perinteinen kartanokulttuuri hiipui.

Alkoi suomalaisen kansallisvaltion ja kansallisuusaatteen esiinmarssi, mikä näkyi 

järjestäytymisenä erilaisten aatteiden alle. Kanta-Hämeeseen alkoi nousta käyttö-

tarkoitustaan ilmentäviä työväentaloja, suojeluskuntataloja, vapaapalokuntia ja 

seurojen taloja, joista monet ovat säilyneet 2010-luvulle saakka. (Ahola ym. 2007, 

25–26)

Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi, mutta kahtiajakautunut yhteiskunta ei pystynyt 

sopimaan uudesta itsenäisestä suunnasta, vaan ajautui sisällissotaan. Sodan jäl-

keen torpparilaitos lopetettiin, mikä oikeutti mäkitupalaisten, torppareiden ja lam-

puotien lunastamaan vuokramaansa. (Tulonen 2000, 41)

Jälleenrakennuskausi sotien jälkeen

Sisällissodan lisäksi myös toinen maailmansota kosketti Kanta-Hämettä. Sodasta 

muistuttavat tarinoiden, sankarihautojen ja muistojen lisäksi jälleenrakennuskau-

den rintamamiestalot, joita rakennettiin lukuisten mallipiirustusten mukaan. 

Silloiseen Hämeen lääniin perustettiin sodan jälkeen enemmän uusia tiloja kuin 

mihinkään muuhun lääniin. Asutus tapahtui maaseudulla niin, että valtio lunasti 

suurimmilta tiloilta maata pika-asutuslain ja maanhankintalain nojalla. Uudet tilat 
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eivät aina saaneet kovin suotuisia paikkoja, vaan rintamamiestaloja ja peltoja pe-

rustettiin kylien reunoille, metsämaille ja jopa soille. Taajamiin ja kaupunkeihin sen 

sijaan kaavoitettiin tiiviitä rintamamiestaloalueita.  (Ahola ym. 2007, 30–31)

Tyyppipiirustuksia ei tehty pelkästään rintamamiestaloille, vaan myös hyöty- ja 

käyttöpuutarhoille. Tyyppipiirustusten mukaan rakennettuun puutarhaan sisäl-

tyi yleensä pihaa ympäröivä pensasaita, sisääntuloa kehystäviä epäsymmetrises-

ti istutettuja puita sekä runsaasti hyötykasveja. Rintamamiestaloalueista kehittyi 

katua rajaavien pensasaitojen ja etupihojen istutusten ansioista kodikkaita ja veh-

reitä puutarhakaupunkimaisia alueita, jotka ovat nykyään haluttuja asuinalueita. 

(Heininen-Blomstedt 2013, 237–259)

3.5. Kohti kaavoituksen ja rationalismin aikaa

Vielä 1950-luvulla Suomessa näkyi sodanjälkeinen niukkuus, joka pyrittiin ahke-

rasti jättämään taakse. Sodanaikainen omavaraistalous ja perinteet alettiin nähdä 

jopa hävettävinä muistoina menneestä (Aarrevaara 2009, 187). Sen sijaan katseet 

siirrettiin tulevaisuuteen. 

Rationaalinen asuinrakentaminen

Uudistuksen kulmakiviksi nousivat taloudellisuus, rationaalisuus ja tehokkuus. 

Esimerkiksi asuinrakentamisessa karsittiin kaikki turha pois ja keskityttiin tehok-

kaaseen mitoitukseen. Siihen kuvaan ei sopinut, että eri toiminnoille olisi entiseen 

tapaan omat rakennuksensa. Sen sijaan eri toiminnot pyrittiin yhdistämään saman 

katon alle. Myöskään rakennusten ulkonäöllä ja sopivuudella maisemaan ei ollut 

enää niin suurta merkitystä kuin aikaisemmin. (Aarrevaara 2009; 176–178, 187, 

209) Alettiin siirtyä rintamamiestaloista aiempaa matalampiin, loivaharjaisem-

piin ja pohja-alaltaan laajempiin talotyyppeihin, jotka edelsivät 1960–1970-luvun 

elementtirakenteisia ajasta ja paikasta riippumattomia matalia tiilitaloja (Tulonen 

2000; 41,47). 
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Muuttuva maatalous ja kaupungistuminen

Maataloudessa muutos oli hurja. Maatalouden koneellistuminen, tehostuminen ja 

maatalouspolitiikka johtivat suurtilojen suosimiseen pientilojen kustannuksella. 

Viljelykasvit yksipuolistuivat, ja kotieläimet vähenivät, minkä seurauksena perin-

nebiotoopit alkoivat harvinaistua. Myös pihapiirit muuttuivat, kun vanhojen, pie-

nien ja tarpeettomiksi jääneiden talousrakennusten tilalle tuli suuria talousraken-

nuksia. (Tulonen 2000, 41)

Maatalouden muutoksen seurauksena tilaluku väheni 1960-luvulla radikaalisti. 

Tiloja jäi tyhjilleen tai hoitamatta ja maaseutu alkoi autioitua, kun väkeä muutti 

kaupunkeihin. Alettiin ihailla uutta, edistyksellistä ja modernia kaupunkilaista elä-

mäntapaa. 

Kaupunkien lisäksi myös maaseudun asutuskeskittymiin eli maaseututaajamiin 

alkoi virrata väkeä. Jotta väki saatiin asutettua, alettiin taajamia kaavoittaa kau-

punkimaiseen tyyliin, mikä johti yhtenäisien vanhasta poikkeavien asuinalueiden 

syntymineen. (Tulonen 2000, 47)

Autoliikenteen kasvu ja kaupan rakennemuutos

Kaavoituksen lisäksi autoilun ja maantieliikenteen suuri kasvu muutti ympäristöä 

nopeasti. Linja-autoliikenne vilkastui, rakennettiin linja-autoasemia ja -pysäkke-

jä, huoltoasemia ja parkkipaikkoja. Tiet levenivät ja niiden rakentaminen muuttui 

maisemaa kohtaan kovakouraisemmaksi, koska maastoesteitä ei tarvinnut enää 

koneilla tehtävän työn vuoksi kiertää. (Tulonen 2000,61) 

Autoilu oli yhteydessä myös kaupan rakennemuutokseen. Entisen palveluun pe-

rustuvan kaupan sijaan siirryttiin tehokkaaseen itsepalveluun.  Autoilevia asiakkai-

ta haluttiin palvella rakentamalla heille parkkipaikat hallimaisten kauppojen eteen.  

Tämän nopean kehityksen tuoksinassa ei pelätty ympäristöongelmia tai vanhan 
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perinteen rikkoutumista. Vasta 1970-luvun energiakriisi ja tietoisuus ekokatastro-

fista herättivät keskustelua siitä, mitä ympäristölle voi käydä ja miten vanhaa pe-

rinnettä pitäisi vaalia. (Aarrevaara 2009, 209)

Lopuksi

Edellä olen selvittänyt Hauhon seudun maisemakuvaa ja -rakennetta sekä Kanta-

Hämeen kulttuuriympäristön kehitystä keskiajalta 1970-luvulle. Halusin selvittää 

kulttuuriympäristöön vaikuttaneita ilmiöitä pitkältä ajalta, koska ilman historian 

tuntemusta ei voi ymmärtää nykyisyyttä. Monet ilmiöt ovat koskeneet koko Suo-

mea, mutta samalla lailla niiden vaikutus on koskettanut myös Kanta-Hämettä ja 

Hauhon kirkonkylää.  

4. Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön 
kehittyminen

4.1. Kirkonkylä syntyy 

Hauhon kirkonkylän pysyvä asutus juontaa juurensa rautakaudelle, 500-luvun 

tienoille. Ensimmäinen seurakuntakirkko rakennettiin mahdollisesti jo 1220-lu-

vulla. Sen arvellaan olleen samalla paikalla kuin nykyinen 1400-luvun lopussa 

tai 1500-luvun alussa rakennettu kirkko. Sen ympärille alkoi muodostua alkujaan 

Sullittulan nimellä tunnettu Hauhon kirkonkylä. Nykyään hyvin säilynyttä kirkon 

ympäristöä kutsutaan Vanhaksi raitiksi, ja se on valittu valtakunnallisesti arvok-

kaaksi kulttuuriympäristöksi. (Huuhka 2012, 18)
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Kirkonkylän sijainti maisemarakenteessa

Suhteessa maisemarakenteeseen Hauhon kirkonkylä alkoi rakentua maisemalli-

sesti vaikuttavaan solmukohtaan, jossa harjujakson satula ja järvi kohtaavat. Kirk-

ko rakennettiin harjujakson satulakohtaan. Kirkolla ja Hauhon reitin päättävällä 

kirkkorannalla oli perustavanlaatuinen rooli kylän varhaishistoriassa. Kylän kes-

kipiste oli kirkon ympärillä, mistä kylä alkoi levitä Kirkonkylänlahdesta nousevaa 

sorarinnettä molempiin suuntiin ja lopulta harjun laen pohjoispuolelle tasaisem-

malle hietamaalle.

Asuinpaikkana Kotkonharjun ja Vuorenharjun liepeet ovat edullisia monella ta-

paa. Ensinnäkin vesistö on vieressä. Harjujen reunustamaa Hauhonselkää pitkin 

pääsee Hauhon reitille, joka on Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla sijaitseva laaja 

reittivesistö. Lisäksi Hauhonselkään laskeva lounaisrinne saa paljon valoa ja läm-

pösäteilyä. Harjuilta aukeaa myös komeat näköalat Hauhonselälle.

Jäätikköjokien muodostamien harjujen soramaa on hyvin vettä läpäisevää ja poh-

javettä muodostavaa, mikä on mahdollistanut puhtaan veden saannin harjujen 

rinteiden lähteistä. Soramaille on myös edullista rakentaa soran kantavuuden ja 

routimattomuuden vuoksi. Siksi maantiet ja teitä seuraava asutus ovat alun perin 

syntyneet harjuja seuraamaan.  

Myös viljelyn kannalta Hauhon kirkonkylä on rakentunut sopivaan paikkaan. Har-

jujaksoon kiinnittyvät ja vesistöistä nousevat alavat ja laakeasti kumpuilevat hieta- 

ja savimaat tarjoavat maataloudelle sopivat puitteet.
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Hauhon kirkonkylän suhde maisemarakenteeseen.

Hauhonselkä

Kirkonkylänlahti

Vihniönmäki

Vuorenharju

Kotkonharju

Harjujakson kirkonkylät ja kaupungit

Hauhon kanssa samaan harjujaksoon on syntynyt muitakin kirkonkyliä. Esimer-

kiksi Hauhosta luoteeseen päin mentäessä Pälkäne, Kangasala ja Tampere ovat 

alun perin kaikki syntyneet vastaaviin paikkoihin Hauhon kirkonkylän kanssa – 

hyvien vesistöreittien äärelle, harjujakson satulakohtaan. Harjujaksoa kaakkoon 

päin seurattaessa vastaan tulevat vanhat kirkonkylät: Sairiala, Lammi ja Hämeen-

koski, mutta ne sijaitsevat pienempien järvien rannoilla, ja niissä harjujen ja vesis-

tön suhde ei ole yhtä vahva ja läheinen kuin Hauhon kirkonkylällä.
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Harjujakson kirkonkylät ovat syntyneet maisemaraken-
teellisesti samankaltaisiin paikkoihin.
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Maaseututaajamien rakennetta muovanneet tekijät

Hauhon kirkonkylän syntytapa ja rakenne eivät ole tyypiltään ainutlaatuisia suh-

teessa muihin vanhoihin suomalaisiin maaseututaajamiin. Maija Rautamäki ja 

Heikki Kukkonen tuovat esille raportissa ”Suomalainen maaseututaajama 1970-lu-

vun lopussa” maaseututaajamien rakennetta muovanneita tekijöitä. Samat tekijät 

ovat muovanneet myös Hauhon Vanhan raitin rakennetta.  

Ensinnäkin suomalaisten maaseututaajamien perusmuoto on perinteisesti ollut 

keskeisrakenne eli yhdestä pisteestä ulospäin leviävä ja harveneva.  Kasvu on ta-

pahtunut vähitellen sekä taajaman reunoille että taajaman sisään. Sen vuoksi eri 

aikakausien rakennukset ovat sekoittuneet keskenään ja muodostaneet taajamalle 

vaihtelevan ja moniulotteisen ilmeen. (Kukkonen & Rautamäki 1980, 18)

Keskeisrakenteen lisäksi suomalaisten maaseututaajamien rakennetta ovat muo-

kanneet maastonmuodot. Varsinkin ennen kaavoituksen aikaa luonnollisesti le-

vinneet taajamat alistuivat sijaintipaikkansa maastonmuotoihin siten että vältettiin 

selänteiden lakia, alavia peltomaita ja muita rajoittavia tekijöitä. (sama, s.18)

Kolmas maaseututaajamien rakennetta muovannut tekijä on tieverkosto. Taajamat 

ovat perinteisesti levinneet teiden varsia pitkin, joten tieverkosto vaikuttaa taaja-

man kokonaismuotoon. Tieverkosto on määrittänyt myös taajaman keskipisteen 

sijainnin, joka on lähes poikkeuksetta pääristeyksessä. Jos pääristeyksen paikka on 

muuttunut esimerkiksi ohitustien rakentamisen seurauksena, on taajaman keski-

pistekin muuttanut sen mukana. (sama, s.18)

Neljäs maaseututaajamien rakennetta muovannut tekijä on viljelykset. Perinteises-

ti pelloiksi soveltuvat alavat maat on jätetty rakentamatta ja asutus on sijoittunut 

niiden reunoille, asumiselle edullisille paikoille. Jos taajama on lähtenyt leviämään 

peltoalueille, on taajaman sisään voinut jäädä isojakin peltokaistaleita. Taajaman 

sisäiset pellon osat parantavat taajaman hahmottamista ja avaavat näkymiä. (sama, 

s.18, 55)
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Viides taajamien rakennetta merkittävästi muovannut tekijä on vesistöt. Koska 

vesistöt ovat tarjonneet sekä kulkuväylän että monia muita hyötyjä, suurin osa 

vanhoista taajamista on sijoittunut vesistöjen äärelle. Vesistöt rajaavat taajamaa 

jyrkästi, mutta samanlainen vaikutus on voinut olla myös viljelyksillä ja jyrkillä 

maastonmuodoilla. Muissa suunnissa taajamien rajat ovat ulospäin harvenevan ra-

kenteen vuoksi olleet epäselvempiä. (sama, s.18)

4.2. Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö 1600-luvulta 
vuosituhannen vaihteeseen

4.2.1. Kirkonkylä kasvaa käsityökeskukseksi ja tiheäksi ryhmäkyläksi

Hauholla oli 1600-1800-luvuilla useita peltojen ympäröimiä ryhmäkyliä, kuten Al-

vettula, Hyömäki, Tuittula, Matkantaka ja Hauhon kirkonkylä. Ryhmäkylien sään-

nötön tonttijako ja rakennusten sijoittelu olivat ilmeisesti peräisin keskiajalta saak-

ka. (Huuhka 2012, 18)

Suhteessa kulkureitteihin, Hauhon kirkonkylä sijoittui tiiviisti vesireittien äärelle. 

Maalla päätie oli kylän lävistävä Hämeenlinnantie, joka oli osa Ylisestä Viipurinties-

tä haarautuvaa tieyhteyttä. Tie kulki monen kylän läpi Hauhon kautta Pälkäneelle 

ja seurasi harjun rinnettä loivasti mutkitellen. Kirkonkylän kohdalla tie muuttui 

rakennusten reunustamaksi raitiksi, jota kutsutaan nykyisin Vanhaksi raitiksi. Kir-

kon kohdalla raitista haarautui tie kohti Lahtea ja Viipuria. Tähän risteyskohtaan 

muodostui Hauhon kirkonkylän keskipiste. (Tulonen 2000, 60)

Hauhon harmaakivikirkosta ja vuonna 1864 rakennetusta tapulista tuli kylän 

tärkein maamerkki, joka näkyi kauas läpi järvenselän ja avointen peltoaukeiden. 

Kirkon vieressä sijaitsi kirkkoranta, joka toimii yhä edelleen kylän venesatamana. 

(Putkonen 2003b, 84)
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Ote Hauhon kihlakunnan kartasta vuodelta 1878. ©  051/MML/2015

 Hauhon kirkonkylä vuonna 1800.  Lähde: (Kukkonen, Lievonen & Rautamäki  1982, 44) 

©  051/MML/2015

Hämeenlinnaan  ->

<- Pälkäneelle  

Lahteen  
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Kirkkoon liittyi myös aidattu kirkkomaa, joka palveli kylän hautausmaana ennen 

vuotta 1851, jolloin vajaan kolmen kilometrin päähän, harjun juureen, rakennettiin 

uusi hautausmaa. (hameenlinnanseurakunnat.fi, viitattu 6.9.2014) 

Rakennuskulttuuri Hauhon kirkonkylällä oli 1600–1800-luvuilla sääty-yhteiskun-

nan värittämää. Varakkain tilallinen väestö asui parhailla ja tasaisimmilla paikoilla 

raitin varrella. Maata omistavia taloja, rustholleja ja pappiloita oli parhaimmillaan 

vajaa kymmenen kappaletta. Niiden yhteyteen perustettiin kaupan vapautumisen 

jälkeen 1800-luvun loppupuolella lukuisia myymälöitä. Viimeiset kaupat Vanhalta 

raitilta katosivat 1900-luvun lopussa. (Huuhka 2012, 18; Kirjokallio 2000, 7)

Käsityöläisten ja muun tilattoman väestön, kuten piikojen ja renkien, mäkitupalais-

asutus rakentui pääasiassa järveen viettävään sorarinteeseen. Mäkitupalaisasutus 

oli poikkeuksellisen laajaa ja tiheää.  Alueella asui muun muassa suutareita, räätä-

leitä, seppiä, nahkureita ja modisteja, jotka hankkivat elantonsa käsitöiden lisäk-

si viereisestä järvestä ja pienissä karjasuojissa pitämistään kotieläimistä. Kesäisin 

moni sai lisäansioita tukinuitosta. (Kirjokallio 2000, 5, 40; Putkonen 2003b, 84)

”Keväällä kun jäät aukes, ni Lammilta lähti uitot käyntiin. Syksyllä ne oli Porissa ne puut.” 
asukas1

Vanhan raitin alue ja harjut sen lähettyvillä olivat maatalousyhteiskunnan aikana 

paljon nykyistä avoimempia, koska kaikki kylää ympäröivät tasaiset maat olivat 

viljely- tai laidunkäytössä, ja kylän alueella karjan ja ihmisten aiheuttama maan 

kulutus pitivät kasvillisuuden matalana. Lisäksi harjumetsiä hyödynnettiin raken-

nusmateriaalien ja polttopuiden hankintaan, joten metsänpohja pysyi puhtaana. 
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Pappilan suunnalta otettu valokuva talousrakennuksista ja aitauk-
sista. Kuva: Hauhon Wanha Raitti ry.

Raitti kauppakatuna. Kuva: Hauhon Wanha Raitti ry.

Ranta-aittoja ja kapea kinttupolku, jollaisia kulki talojen väleissä. 
Kuva: Hauhon Wanha Raitti ry.

Tukkirantaa. Kuvan oikeassa laidassa Vuorenharjun laelle 1920-lu-
vulla rakennettu työväentalo ja puustosta avoin harju. Kuva: Hau-
hon Wanha Raitti ry.
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Hauho 3.8.1935. Kuvan ottamisen aikoihin on juuri rakennettu  uusi ohitustie, joka näkyy kuvan oikeassa laidassa. Kylän 
keskusta sijaitsee kuitenkin vielä kirkon ympäristössä Vanhalla raitilla. Kuvassa näkyy hyvin kylän sijoittuminen harjulle 
ja viljelylaakso, jota halkoo Hämeenlinnasta Pälkäneelle johtava maantie. Kuva: Veljekset Karhumäki Oy:n kokoelmat.  

Kirkon tapulista otettu valokuva hyvin tiiviistä ryhmäkylästä 1900-luvun alkupuolelta. Vasemmassa laidassa Vanha rait-
ti. Kuva: Hauhon Wanha Raitti ry.
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4.2.2. Keskustan siirtymisen ensiaskeleet 1900-luvun vaihteessa 

Hauhon kirkonkylän toiminnallinen keskus säilyi kirkon ympärillä Vanhalla rai-

tilla vähän sotien jälkeenkin.  Se alkoi kuitenkin siirtyä laidun- ja peltoaukealle, 

nykyisen keskustan ympäristöön jo 1800-luvun lopulla, kun Hauhon kunnan pe-

rustamisen jälkeen vuonna 1875 rakennettiin Hauhon kansakoulu kirkolta Lahteen 

vievän tien varteen, noin kolmesataa metriä kirkolta itään päin. 

1900-luvun alussa koulu sai viereensä muutamia muitakin rakennuksia, kuten 

kunnantalon ja meijerin. Lisäksi yleisen oppivelvollisuuslain säätämisen jälkeen 

vanha koulu sai rinnalleen uuden kansakoulurakennuksen vuonna 1923. Molem-

mat koulurakennukset ovat säilyneet 2010-luvulle, mutta niiden käyttötarkoitus on 

muuttunut. Myös meijeri on osittain pystyssä, mutta kunnantalon ulkojulkisivu 

muuttui 1950-luvulla totaalisesti. (Markkula 2000, 77; Kirjokallio 2000, 154)

Koulu ja muut uudet rakennukset eivät sijainneet kaukana vanhasta kyläkeskustas-

ta, mutta kuitenkin erillään vanhasta kylärakenteesta. Uutta oli myös rakennusten 

suhde maisemarakenteeseen. Rakennettiinhan ne peltoaukean keskelle, tasaiselle 

hietamaalle, jonka taustalla häämötti nykyisin taloja täynnä oleva, silloin metsää 

kasvava Vihniönmäki. Rakennuspaikkoja ei siis valittu maisemarakenteellisin tai 

maisemakuvallisin perustein, vaan ainakin koulun kohdalla sieltä, mistä kunta sat-

tui saamaan kohtuuhintaista tonttimaata (Markkula 2000, 77). 

4.2.3. Sisällissodan vaikutukset kulttuuriympäristöön

1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun kulttuuriympäristöä muokkasi myös uuden-

laisen yhdistystoiminnan ja järjestäytymisen lisääntyminen sekä kansallisuusaat-

teen voimistuminen. Perustettiin muun muassa Hauhon WPK, nuorisoseuraliike 

sekä työväenyhdistys ja suojeluskunta. Sisällissodan aikaan vuonna 1918 Hauho 

oli runsaan maattoman väestön vuoksi Suomen punaisimpia alueita, joten punaiset 
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hallitsivat pitkään Kirkonkylää ennen kuin joutuivat antautumaan valkoisille. 

Kulttuuriympäristössä sisällissota näkyi varsinkin Suojeluskunnan ja Työväenyh-

distyksen rakentamien talojen muodossa. Suojeluskunnan Suojamäki rakennettiin 

vuonna 1928 tonttimaalle, joka saatiin lahjoituksena kunnallisneuvokselta. Komea 

talo syntyi keskelle avaraa peltoaukeaa, hiukan muusta kylärakenteesta sivuun, 

joten siitä tuli näkyvä maamerkki varsinkin Hämeenlinnan suunnasta saapuville. 

Suojamäestä tuli maamerkki myös toiminnan kannalta, sillä se toimi paikkakun-

nan kulttuuri- ja harrastustoiminnan sekä urheilukentän rakentamisen myötä ur-

heilun keskipisteenä pitkälle 1930-luvulle saakka. (Kirjokallio 2000, 157–158) 

Suojeluskunnan Suojamäki rakennet-
tiin keskelle peltoaukeaa. Kuva: Hauhon 
Wanha Raitti ry.

Suojamäen tapaan hallitsevalle paikalle maisemassa syntyi myös vuonna 1908 

Vuorenharjun laelle rakennettu Työväentalo. Talo toimi yhdistyksen toiminnan 

lisäksi huvitilaisuuksien paikkana ja sisällissodan jälkeen punakaartiin kuulunei-

den vankilana, mikä on varmasti aiheuttanut ristiriitoja kyläläisten keskuudessa. 

Työväentalo tontteineen myytiin ja purettiin pientalojen tieltä 1970-luvun alussa, 

Vihniön toveripatsas paikalla, johon on 
haudattu Hauholla surmattuja punaisia.
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mutta Suojeluskunnan puinen, 2,5 kerroksinen vaalea Suojamäki on yhä pystyssä 

Hauhontien varressa, ja sitä on toimintansa lakkauttamisen jälkeen käytetty muun 

muassa keskikouluna ja opistojen tiloina. (Kirjokallio 2000; 118, 148).

Sodan jälkeen Hauholle ja Kirkonkylään perustettiin useita muistomerkkejä – kir-

kon viereen valkoisten muistomerkki ja Vihniöön punaisten teloitettujen hauta-

muistomerkki. Paikallinen Hauho-Seura ylläpitää muistoa järjestämällä suosittuja 

kapinakierroksia, joissa tutustutaan sisällissodan tapahtumapaikkoihin. (Itkonen, 

viitattu 20.8.2014)

Sisällissota loi latautunutta ja merkityksellistä kulttuuriympäristöä, jonka arvolata-

us ei enää ole yhtä voimakas kuin se oli heti sodan jälkeen. Aikaisemmin ei esimer-

kiksi ollut yhdentekevää, mistä suvusta puoliso valittiin. Puhekielessä arvolataus 

näkyy kuitenkin edelleen. Varsinkin vanhemman väestön keskuudessa sisällisso-

taa kutsutaan kapinaksi. Sisällissota on myös koettu toisen maailmansodan tavoin 

historian käännepisteeksi. 

”Se oli ennen kapinaa, vähän jälkeen kapinan, se oli ennen sotaa, sodan aikana, sodan 
jälkeen. Nää on tämmösiä ajan rytmityksiä ihmisillä.” asukas1

4.2.4. Ensimmäisen ohitustien vaikutukset kulttuuriympäristöön

Valtaosa Hauhon kirkonkylän uusista julkisista rakennuksista rakennettiin 1900-lu-

vun vaihteesta alkaen Vanhan raitin ulkopuolelle. Kehitystä edesauttoi 1930-luvul-

la rakennettu ensimmäinen ohitustie, joka rakennettiin sujuvoittamaan Hämeen-

linnan ja Tampereen välisen maantien liikennettä. Vanha keskusraitti oli käynyt 

ahtaaksi linja- ja kuorma-autoliikenteelle, joka oli syrjäyttämässä laivaliikenteen. 

(Lehtonen 2000, 90)

Ohitustie rakennettiin kirkonkylän peltojen ja laidunmaiden läpi, mutta vain parin 

sadan metrin päähän Vanhasta raitista. Sen vuoksi Vanhan raitin alue säilyi lähei-

sessä yhteydessä uudeksi keskustaksi muotoutuvan alueen kanssa. Maanomistajat 
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olisivat halunneet tien vielä kauemmas Vanhasta raitista, mutta siihen ei suostuttu. 

Sen sijaan maa lunastettiin maanomistajilta korvauksia vastaan. (Lehtonen 2000, 

90) 

Kaavio Hauhon kirkonkylästä ensimmäisen ohitustien 
rakentamisen jälkeen vuonna 1939. Lähde: (Kukkonen 
& Uotila 1992, 47). 

Ohitustie

0 1 2km

HAUHO 1939

Vanha keskusristeys Vanhalla raitilla. Kuva: Hauhon Wanha 
Raitti ry.

Uusi keskusristeys ohitustiellä samassa paikassa, jossa nykyinenkin 
keskusristeys sijaitsee. Kuva 1950-luvulta. Vasemmalla toinen kou-
lurakennuksista, oikealla osuusliike ja huoltoasema. Etualalla jääte-
lönmyyntipaikka. Tiet ovat vielä päällystämättömiä ja pelto työntyy 
keskusristeykseen saakka.  Kuva: Hauhon Wanha Raitti ry.

Vanha raitti
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Uuden vajaan puolen kilometrin mittaisen ohitustien myötä rakentaminen sen 

varteen lisääntyi ja Kirkonkylän uusi kilpaileva keskipiste ja kauppakatu alkoivat 

muodostua Vihniönmäen ja harjun väliin. Tien varteen alkoi nousta uudenlaisia 

liikerakennuksia. Niissä toimi muun muassa osuusliike ja kirkon luota muuttanut 

linja-autoasema (Lehtonen 2000, 90). Myös pankille rakennettiin uusi talo, joka 

tunnetaan nykyisin Apteekkitalona ja on yksi harvoista noilta ajoilta 2010-luvulle 

saakka säilyneistä rakennuksista. (Hamewiki, viitattu 20.8.2014) 

Rakentamisen myötä Hauhon kirkonkylän maisemassa alkoi näkyä 2010-luvulla-

kin ajankohtaiset ilmiöt. Peltoaukea Vanhan raitin kyljessä alkoi sulkeutua ja kylä 

haaroittua ja pyöristyä. Myös keskustan suhde vesistöön muuttui, kun kehittyvältä 

keskustalta puuttui tyystin sekä näköyhteys että toiminnallinen yhteys Hauhon-

selkään.

4.2.5. Jälleenrakennuskausi 

Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö ei säästynyt talvi- ja jatkosotien vaiku-

tuksilta. Henkisen ilmapiirin ja yhteiskunnallisen tilanteen muutosten lisäksi so-

dat näkyivät myös maankäytössä. 1940- ja 1950-lukujen jälleenrakennuskaudella 

tarvittiin nopeasti asuntoja rintamamiehille, sotaleskille, sotaorvoille ja evakoille. 

Asutusta varten säädettiin pika-asutuslaki ja maanhankintalaki, joiden mukaan ti-

lojen oli luovutettava maata sitä tarvitseville (Kirjokallio 2000, 27). Myös asutuksen 

ohjaus lisääntyi maaseudulla. Sitä varten säädettiin laki maaseudun rakentamises-

ta, joka velvoitti rakennuslautakunnan valvomaan rakentamista ja rakentajan ha-

kemaan rakennuslupaa. (Ympäristöministeriö 2012, 17)
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Taajaman fyysinen ympäristö jälleenrakennusajalla

Hauhon kirkonkylään nousi nopeasti uusia omakotitaloja tilojen luovuttamille 

maille (hamewiki.fi, viitattu 20.8.2014; Kirjokallio 2000, 27). Niitä rakennettiin pää-

teiden: Hauhontien, Vihniöntien ja Vitsiäläntien varsille, pääasiassa kylän ulkoreu-

noille. 

Taajamarakenne ja taajaman rajat seurasivat vielä pääteitä, mutta taajamaraken-

ne alkoi hajota, kun tiloja alettiin perustaa myös peltojen keskelle erillisiin saarek-

keisiin. Kylän haaroittuminen ja kasvaminen kohti peltoaukeita siis jatkui. Kylän 

reunalla olevat pellot sirpaloituivat ja kylärakenteen sisään jäi pieniä peltotilkkuja. 

Rakennuskanta oli kuitenkin edelleen tiheintä kylän keskustassa ja harveni kohti 

kylän reunoja.

 Hauhon kirkonkylä vuonna 1952. Lähde: (Kukkonen ym. 1982, 44) ©  051/MML/2015
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Uusien rakennusten sijainti suhteessa tiestöön ja toisiinsa muuttui. Rintamamies-

taloja ei enää rakennettu tiehen kiinni, vaan keskemmälle tonttia. Niiden etäisyys 

toisiinsa nähden kasvoi verrattuna ryhmäkylän kylki kyljessä oleviin rakennuk-

siin. Maatalous oli vielä tärkeä elinkeino, joten varsinkin maataloudesta elantonsa 

saaneiden pihapiirit koostuivat kuitenkin edelleen monista pihapiiriä rajaavista 

rakennuksista. 

Kylän uusi keskusta ohitustien varrella kasvoi entisestään. Entisille pelto- ja lai-

dunmaille rakennettiin uusia pankki- ja postirakennuksia sekä terveystalo, Esson 

tyyppirakennus ja mylly. Koulun vieressä sijaitsevia kunnantaloa ja osuusmeije-

riä laajennettiin. Suojamäki sen sijaan sai uuden merkityksen, kun se muutettiin 

kunnalliseksi keskikouluksi. Näistä jälleenrakennuskauden rakennuksista melkein 

kaikki ovat säilyneet nykypäiviin saakka. (Kaipainen 1987, 11–12)

Uusi keskusta oli väljä ja maaseutumainen. Tiet olivat vielä hiekkapäällysteisiä. Ai-

kaisemmin julkiset rakennukset oli rakennettu puusta, mutta 1940- ja 1950-luvuilla 

alettiin suosia funkis-tyylisiä rapattuja kivitaloja, jotka toivat Hauhon kirkonkylän 

rakennuskulttuuriin omanlaisensa kerroksen. Harjakatot pitivät kuitenkin vielä 

pintansa.

Jälleenrakennuskaudella lisääntyi rakentamisen lisäksi myös kunnallisten palve-

lujen tarve. 

”Kunnallislaki oli annettu vuonna 49 ja kunnillehan tuli siinä velvotteita, sosiaalihuollon 
virkoja ja kaikkia, mitä silloin oli.” asukas2

Alettiin rakentaa laitosrakennuksia, joista ensimmäisiä oli kylärakenteen reunalle, 

Vihniönmäestä erkanevalle pienelle kukkulalle rakennettu vanhainkoti. Myöhem-

min yksi vanhainkodin rakennuksista muutettiin kirjastoksi (Putkonen 2003b, 84). 

Julkisten palvelujen sijoittaminen keskustan ja kylärakenteen ulkopuolelle ei ol-

lut uusi ilmiö. Muun muassa Hauhon kansakoulut, lastenkoti ja hautausmaa sekä 

kappeli olivat kaikki rakennettu kylän reunoille tai ulkopuolelle. 
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Jälleenrakennuskaudelta säilyneitä rakennuksia Hauhon kirkonkylällä. Ylhäältä alas: omakotitalo, 
liikerakennus, kirjasto, vanha kunnantalo ja vanha vanhainkoti. 
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Jälleenrakennuskauden toiminnallinen ympäristö

Hauhon kirkonkylän toiminnallisessa ympäristössä tapahtui, kun muun muassa 

urheiluseura Hauhon sisu ry, nuorisoseura ja kotiseutuyhdistys Hauho-Seura pe-

rustettiin. Hauho-Seuran tehtävänä oli ”työskennellä kotiseudulla sen arvokkaan 

kansanperinteen esiinvetämiseksi, vaalimiseksi ja kehittämiseksi” sekä ”esittää toi-

menpiteitä Hauhon luonnonsuojelun hyväksi” (Leppälä 2000, 52). 

Seura perusti kirkon viereen vanhaan lainajyvämakasiiniin esinemuseon ja Kot-

konharjulle lähelle pappilaa talomuseoalueen. Molemmissa niistä on edelleen 

toimintaa. Hauholaisten kulttuuriympäristön arvostuksesta kertoo paljon se, että 

kotiseutuyhdistys on toiminut aktiivisesti näihin päiviin saakka, ja esimerkiksi 

talomuseoalueella järjestetään edelleen perinteisiä tapahtumia ja juhlia. (Leppälä 

2000, 54–55)

Hauhon sisu ry:n perustamisen jälkeen Hauhon urheilutoiminta ja varsinkin yleis-

urheilu nousivat kukoistukseensa. Vuorenharjulla sijaitsevan ison supan pohjalle 

rakennettiin uusi keskusurheilukenttä ja sen ympärille kuntoilureittejä (hauhonsi-

su.fi, viitattu 19.8.2014). 

Kyläläisten kokoontumis- ja huvittelupaikkana toimi nykyisin Hauhotalona tun-

nettu seuratalo, jossa järjestettiin tansseja, iltamia sekä eri seurojen kokoontumisia. 

Lainajyvämakasiiniin perustettu Hauhoseuran ylläpitämä Hauhon museo ja rehevän kasvillisuuden 
ympäröimä urheilukenttä.  
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Muutos maisemassa

Muutos tuntuu jälleenrakennuskaudella olleen nopeaa ja toiminta Hauhon kunnan 

ja Kirkonkylän sisällä vilkasta. Vanha keskusta Vanhalla raitilla menetti merkitys-

tään toiminnallisena keskuksena ja jäi hiukan sivuun uudesta keskipisteestä. Siitä 

huolimatta Vanhalle raitille rakennettiin läpi 1900-luvun uusia taloja vanhan raken-

nuskannan väleihin ja purettujen rakennusten tiloille. 

Hauhon kirkonkylän suhde maisemarakenteeseen ei ollut jälleenrakennuskauden 

jälkeen enää yhtä selkeä kuin aikaisemmin. Kylä laskeutui harjun rinteiltä alas 

pellolle ja aloitti varovaisesti kipuamisensa Vihniönrinteeseen. Kuitenkin rakenta-

minen oli vielä maanläheistä, ja maankäytön suunnittelussa viivoitin tuntui oleva 

vieras työväline.

4.2.6. Kulttuuriympäristö kaupungistumisen ja teollisuusyhteiskun-
nan aikana

Tyyntä myrskyn edellä

1950-luvulta 1960-luvun alkuun saakka Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö 

ei kokenut suuria muutoksia. Uusia aluevaltauksia ei tehty kuin yksittäistapauksis-

sa. Uudet rakennetut alueet sijoitettiin pääasiassa vanhan rakennuskannan sekaan 

ja jatkeeksi. Uusia katujakaan ei juuri rakennettu. Liikenne kylän keskustassa oli 

vielä vilkasta, koska Lahden ja Tampereen välinen liikenne kulki keskustan läpi.

Omakotitaloja rakennettiin maisema- ja kylärakenteeseen luonnollisesti sopiviin 

paikkoihin Vuorenharjun koillisrinteelle, Vanhan raitin rakennuskannan sekaan 

sekä 1950-luvulla alkaneen peltoasutuksen jatkeeksi kylän pohjoispuolelle. Uusia 

kaupan ja palveluiden rakennuksia nousi Hauhontien varteen, uuden keskusriste-

yksen lähistölle.  
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lmavalokuva Hauhon kirkonkylästä vuodelta 1964. Keskellä kuvaa 1930-luvulla rakennettu ohitustie sekä ohitustien ja Vih-
niöntien risteykseen rakentunut uusi keskusta. Alalaidassa Suojamäki ja sen pihalla vanha urheilukenttä, jonka päälle ra-
kennettiin seuraavalla vuosikymmenellä kerrostaloja.  Taajama-alue on lähtenyt levittäytymään teiden varsia pitkin pellolle, 
mutta sen sisään on jäänyt peltotilkkuja. Kylän ulkolaidoilla on harvakseltaan jälleenrakennuskauden rintamamiestaloja 
pihapiireineen.  Kuva: Veljekset Karhumäki Oy:n kokoelmat.

Hauho 1962. Lähde: ( Kukkonen ym. 1982, 45.) ©  051/MML/2015
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1960-luvun loppua kohden tilanne muuttui, kun muuttoliike kaupunkeihin ja taa-

jamiin alkoi. Pertti Rannikko selvittää artikkelissaan ”Ympäristöristiriidat” (1995, 

145–156) syitä taajamien nopeaan kehitykseen 1970- ja 1980-luvuilla. Yksi keskei-

sistä syistä oli terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja opetustoimen sektoreilla ta-

pahtuneet uudistukset 1970- ja 1980-luvuilla. Esimerkiksi peruskoulu-uudistus, 

kansanterveyslaki ja lasten päivähoidon järjestäminen synnyttivät runsaasti uusia 

työpaikkoja kunnallisissa palveluissa. Uudet työpaikat sijaitsivat lähes poikkeuk-

setta kuntakeskuksissa ja taajamissa, minkä seurauksena taajamiin muutti maaseu-

dulta runsaasti väkeä.

Vielä 1960-luvulla Hauhon kunnan väkiluku oli suurimmillaan, mutta se laski vuo-

sikymmenessä radikaalisti lähes kuudesta tuhannesta 4500:n. Kirkonkylän väkilu-

ku puolestaan lähti nousuun. Se lisääntyi pikku hiljaa 1960-luvun alle tuhannesta 

2000-luvun huippulukemiinsa tuhanteen kahteensataan. (Huuhka 2012;3,9)

Muuttoliikettä hallitsemaan oli jo vuonna 1958 säädetty rakennuslaki ja raken-

nusasetus, minkä seurauksena maaseudun rakentamisen ohjaus lisääntyi huo-

mattavasti. Lakiin ja asetukseen koottiin aikaisemmat rakentamista ja kaavoitusta 

koskevat säännökset. Uutuutena suunnittelujärjestelmään tulivat seutukaava ja 

yleiskaava sekä taaja-asutuksen määritelmä. Alettiin puhua taajamista.

Lain myötä suunnittelematonta taaja-asutusta ei enää sallittu, vaan rakentamista 

varten vaadittiin joko asema- tai rakennuskaava tai viranomaisen myöntämä poik-

keuslupa. (Ympäristöministeriö 2012,18)

Kaavoituksen vaikutukset Hauhon kirkonkylään

Kaavoitusta edeltäviä ja toisaalta sitä seuraavia karttoja verrattaessa huomaa sel-

keästi, kuinka kaavoitus vaikutti Hauhon kirkonkylän maankäyttöön. Aiemmin 

epäsymmetrisesti teiden varsia pitkin levittäytyvä kylä sai ikään kuin uuden tason 

entisen päälle. Uutuutena tulivat suorat, leveät ja korotetut tiet, suorat kulmat ja 
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tasavälein symmetrisesti rakennetut kerros-, rivi- ja omakotitalot. Vanha maisema-

rakenteeseen tukeutuva rakentamistapa sai rinnalleen kaavamaisen rakentamista-

van. 

”Muutos oli aika nopeeta, kun vertaa mitä se oli 60-luvulla.” virkamies1

Suhteessa maisemarakenteeseen taajama jatkoi kasvuaan peltojen kustannuksella. 

Osa uusista taloista rakennettiin vanhojen rakennusten ja vanhan urheilukentän 

paikoille, osa taas uusille alueille pääteiden välejä täyttämään. Uusi rakentaminen 

ei tukeutunut ainakaan maisemarakenteeseen, vaan pikemminkin liikennetehok-

kuuteen. 

Hauhon kirkonkylä vuonna 1978. Kartassa näkyy jo uusi ohitustie. Lähde: (Kukkonen ym. 1982, 45)      
©  051/MML/2015

1. Vihniöntie
2. Hauhontie
3. Vitsiäläntie
4. kunnalliskoti
5. kunnantalo

11. uusi asuinalue
12. paloasema
13. terveysasema
14. Norpen teollisuushalli

6. oppikoulu
7. kansakoulu
8. linja-autoasema
9. kauppa
10. kirkko

1

2
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Raportissa ”Näkökohtia maaseututaajamien suunnitteluun” kritisoidaan Hauhon 

1960- ja 1970-luvulla rakennettujen koulu- ja teollisuusrakennusten sijoittamista, 

koska ne tukkivat kylän läpi kulkevan pitkän purolaakson. Raportissa todetaan 

myös, että uudet kerrostalot ja liikenneväylät häiritsevät maisemarakenteen ja ky-

län suhteen hahmottamista. (Kukkonen ym. 1982, 42)

Ajalle oli tyypillistä, että teollisuushallit rakennettiin taajaman reunalle lähelle taa-

jaman keskustaa. Myös Hauhon kirkonkylällä Vihniöntien varteen rakennettiin 

suuri Norpen teollisuushalli, josta tuli kirkonkylälle merkittävä työllistäjä.

”Norpe teki kylmäkalusteita. Toinen piste oli Helsingin päässä ja toinen Hauholla. Sehän 
on tavallaan lähteny tän kylän kasvattamaan sillon 70-luvulla. Se toimi 90-luvun puolen 
väliin saakka. Sitten kunta vuokras sitä. Sitte yksityinen osti sen hallin. Nyt siinä on pieniä 
yrityksiä.” virkamies2

Se, miksi rakennuspaikat valittiin pääasiassa pellolta, johtui haastattelemieni kun-

nan virkamiesten ja asukkaiden mukaan maapoliittisista syistä ja aikakauden hen-

gestä. Väkimäärän lisäännyttyä tarvittiin maata rakentamiseen. Ensin kaavoitettiin 

kunnan omistamat maat. Sen jälkeen maat, joita saatiin ostettua yksityisiltä maan-

omistajilta. 

”Kyllä siellä varmaan taustalla osittain on se, että ei se maanhankinta oo välttämättä ollut 
niin yksiselitteistä ja helppoo sitä rakentamista varten. Sitä maata on ostettu siltä isän-
nältä, joka sen on suostunu myymään. Että mitään järeempiä keinoja ei kuitenkaan ollu 
käytettävissä ja kateus vie kalatkin vedestä. Jos jollekin maksetaan paljon, nii kateelliset 
kyläläiset on sitä mieltä, että saa niin helkutin paljo rahaa, että rikastuu. Kyllä siinä on vä-
hän semmonenkin tälläsessä kylämiljöössä vastassa.[- -] On katottu, että tos on semmo-
nen paikka, mihin voi rakentaa. Ei sillon kauheesti alettu miettiin sitä että sopiiks se siihen 
vai eiks se sovi siihen.” virkamies1

1970-luvun rakennuskanta

Rannikon (1995, 150) mukaan kirkonkylien kaavoitustyöhön haettiin 60- ja 70-lu-

vuilla ideoita modernismin lähiömallista, joka oli kehitetty Euroopassa suurkau-

punkien ongelmien ratkaisemiseksi. Samoja ratkaisuja käytettiin niin pienissä 

maaseututaajamissa kuin suurkaupungeissakin. Rannikko toteaa myös, että mo-

derneilla keskustoilla haluttiin houkutella uusia yrityksiä ja sivukylien asukkaita. 
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1960- ja 1970-luvuilla omakotitalot mataloituivat ja harjakatot loivenivat lopulta ta-

sakatoiksi. Uutuutena alettiin rakentaa täysin vanhasta poikkeavia laatikkomaisia 

elementtirivi- ja kerrostaloja, joita monistettiin monta vierekkäin. Vastaavia raken-

nettiin niin maaseudun taajamissa kuin kaupungeissakin ympäri Suomea. Tasakat-

toiset punatiiliset kerrostalot ja rivitalot olivat 1970-luvulla rakennettua Hauhon 

kirkonkylää tyypillisimmillään.

Rivi- ja kerrostaloja rakennettiin Hauhontien varteen, puolen kilometrin säteelle 

keskusristeyksestä. Syntyi myös ensimmäinen asuinkatu, jonka varteen kaavoi-

tettiin tasavälein samanmuotoisia ja -kokoisia omakotitaloja. Rakennukset eivät 

muodostaneet enää sisäpihamaisia tiloja, vaan ne sijaitsivat keskellä tonttia. Sama 

kehitys oli tosin alkanut jo vuosikymmeniä aiemmin. 

Vaikka uusi rakentamistyyli poikkesi vanhasta, asukkaat ottivat sen vastaan melko 

neutraalisti. 

”Se oli sen ajan rakentamista. Silloin niitä kerrostaloja rakennettiin tämmösiin pikkukyliin-
kin. Siellä täytyy olla ne kerrostalot. Nythän niistä on jotain tullut, että mitä varten ne on 
pitänyt tänne rakentaa, mutta on niissä kauppa käyny. [- -] Nythän ne on monet vanhem-
malla väellä ja ne on hissejä laittanu niihin.” virkamies2

Aikansa tyyliä noudattivat myös 1970-luvun taitteessa valmistuneet oppikoulu ja 

seurakuntatalo sekä vuosikymmenen lopussa kirkon viereiselle pellolle rakennet-

tu valtion virastotalo. Oppikoulu, joka muuttui vähän ajan kuluttua yläasteeksi, 

rakennettiin Hauhontien varteen kylän ulkolaidalle.  Seurakuntatalo puolestaan 

rakennettiin Vanhan raitin alueelle entisen pikkupappilan paikalle. Kirkon vieres-

sä seurakuntatalon tasakattoinen tiiliarkkitehtuuri poikkeaa täysin Vanhan raitin 

muusta arkkitehtuurista.

Seurakuntatalosta on oltu montaa mieltä. Toiset pitävät sitä kauniina, toiset paik-

kaan sopimattomana. 

”Se on seurakunnan oma hanke ollut. Toki sekin olis voinu olla jonkun muun näkönen, niin 
se olis voinu olla ihan hyvä – parempi vielä kun nykynen. Mut siihen aikaan kun se on tehty, 
ni ei ehkä osattu kiinnittää huomioo semmosiin asioihin. Arkkitehti suunnitteli vaan sille 
tontille. Ei se kattonu ulospäin.” virkamies1
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 Norpen teollisuushalli.

1970-luvulla rakennettu asuinkatu vuonna 2014. 

1970-luvun vaihteessa rakennettu oppikoulu, nykyinen yhtenäiskoulu. 

Seurakuntatalo kirkon vieressä.
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Taajaman keskusta 

Keskusristeyksen alueelle oli jo 1960-luvulla rakennettu muutamia uusia liikera-

kennuksia. 1970-luvun vaihteessa keskusristeyksen alue muuttui vielä siltä osin, 

että sen kylkeen rakennettiin harmaa kolmikerroksinen betonirakennus, jonka ala-

kerrokset toimivat liiketiloina ja yläkerrokset asuntoina. 

Kaikkien 1960-luvulta lähtien rakennettujen julkisten rakennusten eteen jätettiin ti-

laa parkkipaikoille. Tapa oli käytännöllinen, mutta ympäristön estetiikan kannalta 

se ei ollut paras mahdollinen. Karut asfalttiparkkipaikat etäännyttivät rakennukset 

kauemmas teistä ja vähensivät tiiviin katutilan tuntua. Lisäksi autot rakennusten 

edessä peittivät rakennusten julkisivuja. 

Raportissa ”Näkökohtia maaseututaajamien suunnitteluun” Hauhon kirkonkylän 

uusi keskusta saa tylyn tuomion: ”Siltä puuttuu yksilöllinen luonne: rakennukset 

ja tilanmuodostus ovat mitäänsanomattomat.” Raportissa kuvaillaan myös, että 

”kerrostalojen pihakaistat liittyvät suoraan peltoihin. Miljöö on aukea, tuulinen ja 

suojaton.” (Kukkonen ym. 1982, 43)

Uusien taajamanosien kasvillisuus

1970-luvulla rakennettujen Kirkonkylän uusien osien kasvillisuus oli pitkään ma-

talaa, koska uudet osat rakennettiin pääosin pellolle. (Kukkonen ym. 1982, 43). Is-

Hauhon kirkonkylän keskusristeys 1970-luvun lopussa. Kuva raportista ”Suomalainen maaseututaajama 1970-luvun lopussa” ja 
suora lainaus sen kuvatekstistä: ”Tyypillisen keskisuuren, hyvinvoivan kirkonkylän keskusta. Rakennuskanta monen ikäistä, uusin 
suoraan kaupungeista. Ajotiet maantienomaisia ja maantien geometrialla tehtyjä. [- -] Puusto varsinaisessa keskustassa on niuk-
kaa, mutta taajenee heti edempänä. ” (Kukkonen & Rautamäki 1980, 123)
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tutetuissa kasveissa suosittiin maltillista kasvivalikoimaa, kuten suuria pihapuita, 

nurmea ja pensaita. Leveät tiet rajautuivat nurmeen tai heinikkoon, joten Vanhan 

raitin pensasaidanteiden reunustamista kujista ei näkynyt merkkiäkään. Julkisiin 

ulkotiloihin ei pyritty luomaan rajattuja tiloja kasvillisuudella, vaan tilat saivat jat-

kua vapaasti soljuen ilman rajoja. Tehokkuus ja yksinkertaisuus näyttävät olleen 

ihanteena myös kasvillisuudessa ja julkisissa ulkotiloissa.

Toisen ohitustien vaikutukset Kirkonkylään

Tieverkostossa tapahtui vuonna 1968 suuri muutos, kun 700:n metrin etäisyydelle 

keskustasta avattiin uusi ohitustie. Valtatie 12 nopeutti liikennettä Tampereen ja 

Lahden välillä, kun ohikulkuliikenne ei enää kulkenut Hauhon kirkonkylän läpi. 

Uusi valtatie jätti keskustan syrjään, mutta ei toisaalta aiheuttanut samanlaista 

ilmiötä kuin monissa muissa suomalaisissa taajamissa; palvelut eivät siirtyneet 

huoltoasemaa lukuun ottamatta valtatien varteen, vaan ovat näihin päiviin saakka 

säilyneet vanhan keskusristeyksen ja Hauhontien varressa. 

Yhdystie, joka yhdisti valtatien Hauhontiehen, rakennettiin viivasuorasti kirkkoa 

kohti osoittamaan. Kirkkonäkymä on siis otettu huomioon yhdystien suunnitte-

lussa. Sen sijaan peltomaisemaa uusi valtatie ja yhdystie eivät kohdelleet kovin 

hienovaraisesti, vaan peltomaisema rikkoutui keskelle peltoja rakennettujen teiden 

vuoksi. Toisaalta tiet kulkivat ennen ohitustien rakentamistakin peltojen keskellä, 

joten mistään uudesta ilmiöstä ei ollut kyse. 

Valtatien rakentaminen on vaikuttanut Kirkonkylään monella tapaa. Ensinnäkin 

taajama on lähtenyt leviämään sitä kohti. Toisaalta tie on myös rajannut taajamaa, 

koska sen toiselle puolelle ei ole rakennettu eikä kaavoitettu uusia alueita. Lisäksi 

valtatien tulo hiljensi taajamaa, kun liikenne ei enää kulkenut keskustan kautta, ei-

vätkä ohikulkevat autoilijat pysähtyneet keskustassa entiseen tapaan. Jotkut asuk-

kaat ja yrittäjät ovat olleet näreissään valtatien risteyksessä olevasta kyltistä, jossa 
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lukee ”Hauho 1”. 

”Miksei vaan lue et Hauho tai keskusta. Siin on moni sanonu et ei viititty tulla, kun joutuu 
viel menemään yks kilometri, vaikka tää ei oo edes kilometrii, mut ku se on pyöristetty suu-
rempaan.” yrittäjä

Sitä ei tiedä, kuinka kyltin tekstin muuttaminen oikeasti vaikuttaisi keskustan vi-

reyteen. Kirkonkylän palvelut ovat joka tapauksessa säilyneet samoilla vanhoilla 

paikoillaan keskustassa.

Muutama yritys palvelujen siirtymiseen kohti uutta valtatien risteystä on vuosien 

saatossa kuitenkin esiintynyt. Edellisen laman aikoihin 1990-luvun alussa risteyk-

seen oli liikekeskusvaraus, mutta suunnitelma jäi toteutumatta. 2010-luvun tait-

teessa valtatien risteykseen perustettiin ABC-kylmäasema, jonka matalasta tornista 

on tullut kilpaileva maamerkki kirkon tornille. Varsinkin Kirkonkylän valtatietä 

pitkin pimeän vuodenajan aikaan ohittavalle autoilijalle se voi olla Kirkonkylän 

näkyvin ja mieleenpainuvin kohde. 

Ohitusteiden vaikutukset Kirkonkylään.  Lähde: (Kukkonen & Uotila 1992, 47-48)
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Vanhan kulttuuriympäristön säilyminen Vanhalla raitilla

Uusista melko rajuistakin tie- ja rakennustapamuutoksista huolimatta Hauhon 

kirkonkylällä ei merkittävästi tuhottu vanhaa kulttuuriympäristöä, kuten monessa 

suomalaisessa taajamassa kävi 1960- ja 1970-luvuilla. Vanha raitti säilyi perinteisen 

hengen mukaisena asuinalueena ja muu osa harjua vehreänä lähivirkistys- ja urhei-

lualueena (Kukkonen ym. 1982, 43). Ehkä aikakauden trendit, kuten uutuuden vie-

hätys ja vanhan säilyttämisen vähempi arvostus, näkyivät Vanhalla raitilla puuston 

rämettymisenä, vanhaa kunnioittamattomina korjaustapoina sekä kaavamerkintöi-

nä, jotka eivät edesauttaneet Vanhan raitin säilymistä (Kukkonen ym. 1982, 42).

Haastattelemieni asukkaiden mukaan Vanha raitin aluetta ei juuri arvostettu 1960- 

ja 1970-luvuilla: 

”Täähän oli semmonen vähän niin kun Sörkka – elikkä vähäväkisen asuntoaluetta. Kun 
60-luvun puolen välin paikkailla eläkkeelle jäämässä oleva kunnanlääkäri osti tontin 
täältä lahdenpohjasta, nii Hauhon isännät sano, että oishan Hauholla parempiakin ra-
kennuspaikkoja ollu. Tää oli vähän semmonen toisen luokan kansalaisten asuntoaluetta.” 
asukas1

”Sieltähän on hirveen paljon hävitetty ennen kuin sitte yhteiskunta pääsi hätiin. Hauhon 
kuntaahan tää ei kiinnostanut yhtään. Tääl oli köyhiä ihmisiä. Täält ei tullu verokertymää. 
Niitä ei kiinnostanut pätkääkään.” asukas2

Pelastukseksi Vanhalle raitille koitui alueen ”unohtamisen” lisäksi varmasti aina-

kin se, että keskusta oli siirtynyt siitä pari sataa metriä sivuun, ja suurimmat muu-

tospaineet koskivat uutta keskustaa. Kylään ei myöskään muuttanut niin paljon 

uutta väestöä, että uudisrakentamista olisi tarvittu kovin mittavasti. 

Toisaalta maisemarakenteen ja vanhan kylärakenteen kannalta olisi ollut luonte-

vampaa laajentaa kylää harjun liepeille, Vanhan raitin jatkeeksi. Harjuille rakenta-

mista suuressa määrin ei kuitenkaan pidetty vaihtoehtona, koska Vanha raitti oli 

jo täyteen rakennettu, harjujen jyrkille rinteille olisi ollut hankalaa rakentaa inf-

rastruktuuria ja harjumetsät olivat yksityisten omistuksessa tai virkistyskäytössä. 

Yhteenvetona kulttuuriympäristön säilymisestä voisi todeta, että rakentamisen 
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keskittäminen keskustan lähelle säästi Vanhan raitin kulttuuriympäristöä, mutta 

häivytti peltomaisemaa ja kylän suhdetta maisemarakenteeseen

4.2.7. 1980-luvun hyvinvointivaltiosta kohti lamaa

Yhteiskunta ja suhtautuminen ympäristöön

Maatalousyhteiskunta oli jo vuosisadan puolessa välissä muuttunut teollisuus-

yhteiskunnaksi, jossa teollisuus ja palvelut työllistivät eniten väkeä. 1980-luvulle 

tultaessa elintaso nousi ja kulutus lisääntyi. Teollisuuden ja kulutuksen lisääntymi-

nen aiheuttivat haasteita ympäristölle.  Jo edellisinä vuosikymmeninä oli sattunut 

pahoja ympäristökatastrofeja, mutta 1980-luvulla tunnustettiin yleisesti ympäristö-

ongelmien ja kehityksen riippuvuus toisistaan. (Ympäristöministeriö 2003, 20–28)

Vuonna 1983 Suomeen perustettiin ympäristöministeriö, jonka toimialana oli ym-

päristönsuojelu, luonnonsuojelu, ulkoilu, luonnon virkistyskäyttö sekä vesiensuo-

jelu. Lisäksi lääninhallituksiin perustettiin ympäristönsuojelutoimistoja. Ympä-

ristönsuojelulla pyrittiin torjumaan paikallisia ympäristöongelmia, mutta myös 

globaaleja ympäristöongelmia, kuten ilmastonmuutosta, otsonikerroksen ohene-

mista ja biodiversiteetin vähenemistä. (Ympäristöministetiö 2003, 3–28)

Ympäristöön alettiin kiinnittää entistä enemmän huomiota myös kaavoittamisessa 

ja rakentamisessa. Esimerkiksi vuonna 1985 astui voimaan rakennussuojelulaki, 

jolla suojeltiin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja rakennusryhmiä. 

(Ympäristöministeriö 2003, 25–27)

Hauhon kirkonkylän kaltaisessa pienessä maaseututaajamassa on suhtauduttu 

ympäristöön melko käytännönläheisesti. Lisääntynyt kiinnostus ympäristöä koh-

taan näkyi kuitenkin myös Hauholla. Kaavaselostuksissa on mainintoja maiseman 

ja ympäristön huomioonottamisesta. Lisäksi Kirkonkylälle tehtiin taajamatutkimus 

(Kukkonen & Rautamäki 1980) sekä oppilastöinä kyläkuvatutkimus (Kaipiainen 
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1987) ja ympäristösuunnitelma (Normo 1980). Käytäntöön tutkimukset ja suunni-

telma eivät kuitenkaan suuremmin vaikuttaneet. 

Toimintojen eriytyminen

Hauhon kirkonkylän uusissa osissa näkyi yhä selvemmin asumisen, toimeentulon 

ja palveluiden eriytyminen toisistaan. Uusille asuntoalueille ei perustettu palvelu-

ja, vaan ne löytyivät taajaman keskustasta. Asunnot olivat asumista varten. Töissä 

käytiin kodin ulkopuolella ja ruoka hankittiin kaupasta. Kerros-, rivi- ja omakotita-

lojen pihoihin istutettiin hyötykasvien sijaan koristekasveja. 

Asukkaat

1980-luvulta 1990-luvulle asukasluku Hauhon kirkonkylässä kasvoi hiukan edelli-

siä vuosikymmeniä nopeammin. Väestömäärä lisääntyi muutamalla sadalla koko 

historiansa huippulukemiin eli tuhanteen kahteensataan, jossa se pysytteli 2000-lu-

vun puoleen väliin saakka (Huuhka 2012, 3). Väestön lisääntymisen seurauksena 

myös taajaman pinta-ala kasvoi aikaisempaan kehitykseen verrattuna nopeasti. 

Noina vuosikymmeninä rakennetut taajaman osat vievät edelleen kuudesosan 

koko rakennetun taajaman pinta-alasta. 

Uusien asukkaiden joukossa oli sekä syrjäkyliltä muuttaneita että paluumuuttajia:

”Suurin osa on semmosia, jotka on tullu syrjäkyliltä. [- -] Monella asuminen on ollu se pää-
asia ja työpaikka on saattanu olla sitte noin 50 kilometrin säteellä. Et kyllä se 80-luku oli 
sitä aikaa, kun ihmiset palasivat noista kaupungeista, niin ku Hämeenlinnastakin tänne 
juurilleen. Sitä joukkoo musta tuntuu, et tos kirkonkylässäkin on aika paljon.” virkamies1  

Väestön lisääntyminen näkyi kylällä monella tapaa. Terveyskeskusta ja keskuskou-

lua laajennettiin. Norpen tehdashallin viereen rakennettiin uusi rautakauppa. Uusi 

väestö muutti myös kylän sosiaalista ympäristöä:

”Tuli uusia naamoja. Nää vanhat asukkaat sano, ettei tunne puoliakaan kaupassakävi-
jöistä enää.”  virkamies2

”Vaikka siellä ei työpaikkoja ollu kovin paljon, ni se oli sitä aikaa kun ihmiset rupes pende-
löimään entistä enemmän.” virkamies1
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Taajaman suhde maisemarakenteeseen

1980-luvulla taajama jatkoi kurottumistaan Hauhontien varresta kohti uutta Tam-

pereen valtatietä. Kun edellisinä vuosikymmeninä Kirkonkylä oli suuntautunut 

suurin piirtein harjun suuntaisesti, niin 1980-luvulla se alkoi levitä maltillisesti 

kohti pohjoista ja voimakkaasti kohti itää – ensin tasaiselle peltoaukealle ja sen 

jälkeen Vihniönmäen länsirinteeseen. 

Moreeniselänteelle rakentaminen rakennuspaikkana ei ollut aiemmin ollut tyy-

pillistä hämäläiselle rakentamiskulttuurille eikä Hauhon kirkonkylälle, mutta nyt 

otettiin uuden rakennuskulttuurin ensimmäinen askel. Asumista ohjattiin korkeus-

tasolta toiselle kohti Vihniönmäen huippua ja toisaalta pellolle taajamarakenteen 

sisään ja reunoille, vähäisessä määrin myös Vanhalle raitille. Kirkon viereiselle pel-

lolle kaavoitettiin alue kahdeksalle uudelle rivitalolle, mutta suurin osa niistä jäi 

rakentamatta. (Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983b, 3–4)

Miksi taajama levisi Vihniönrinteeseen?

Kuten 1900-luvulla oli tapana, kunta kaavoitti alueita, jotka se omisti tai jotka se 

sai ostettua yksityisiltä maanomistajilta. Arvokasta peltomaata ei hevillä myyty. 

Sen sijaan Vihniönrinteestä kunta sai hankittua sen verran maata, että sinne saattoi 

kaavoittaa uusia asuinalueita.  

”Kunta on ostanut näitä yksitysiltä. Mettäkaistoja palasia ja kaavottanu pikku hiljaa. [- -] 
Kunta on ostanu sen, mitä se on saanu ja tehny siihen kaavan. On tullu monta kertaa sella-
nen tilanne, että sinne tulee sellasia satelliittipalasia ja sitte ne on yhdistetty, kun on saatu 
välistä ostaa sitten vasta.” virkamies2

Myös luottamushenkilöt ovat vaikuttaneet taajaman kehitykseen:

”Tiedän sen, että ketä silloin luottamushenkilöinä oli kunnassa, ohjas aika pitkälle myös 
virkamiesten toimintaa. Jos se homma ei menny eteenpäin, ni se ei menny eteenpäin. Sitä 
sitten vaihdettiin. Mentiin toisen isännän puoleen. Kysyttiin, voisitko myydä maata.” vir-
kamies1

Vaikka taajama kehittyi voimakkaasti Vihniönrinteeseen, esiintyi 1980-luvun puo-

livälissä ja myöhemmin 2000-luvun vaihteessa suunnitelmia myös Vuorenharjun 
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Hauhon kirkonkylä 1990-luvun taitteessa. ©  051/MML/2015

laelle rakennettavasta ”ökykylästä”. Ökykylän asukkaat olisivat saaneet Vanhan 

raitin vierestä hulppeat järvinäköalat. Noususuhdanteiden aikaiset grynderien 

suunnitelmat kuitenkin torpattiin:

”Se jäi kaavavaiheeseen ihan alkuvaiheeseen. Se on toi harjumaisema ja tää säilyvyys. Se-
hän ois menny rikki. Harjuhan ois hajonnut siihen. Sehän ois muuttanut sen maiseman.” 
virkamies2

Maiseman, maisemarakenteen ja näkymien huomioon ottaminen kaavoissa

Maisema, maisemarakenne ja näkymät eivät olleet Hauhon kirkonkylän maankäy-

tön suunnittelussa tärkeimpiä arvoja 1980-luvulla, eikä tulevinakaan vuosikymme-

ninä. Tärkeintä oli veronmaksajien saaminen kuntaan sekä keskustan kasvattami-

nen.

Vihniönmäki

Hauhontie

Vanha raitti

Vihniöntie

Vitsiäläntie

100 200 500m0
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Kaavat laati läpi 1980- ja 1990-lukujen maanmittausinsinööri, joka Kirkonkylän 

ohella kaavoitti muitakin Kanta-Hämeen taajamia. Insinööritaustaisia olivat myös 

muut maankäyttöön vaikuttaneet virkamiehet, joten suunnittelijoiden koulutus-

taustan huomioon ottaen maisema ja kokonaisvaltainen ympäristön huomioonot-

taminen eivät välttämättä olleet suunnittelussa ykkösprioriteetteina. 

Maisema, näkymät ja maisemarakenne on kuitenkin jollain tavalla huomioitu. Esi-

merkiksi Vihniönrinteen rakennuskaavan selostuksessa kerrotaan, että asuminen 

sijoitetaan edulliselle lounaisrinteelle ja teollisuus valtatien varteen luoteisrinteelle. 

Näkymiä pyrittiin parantamaan esimerkiksi teiden varsille istutettujen puurivistö-

jen avulla. Lisäksi pyrittiin säilyttämään luonnonpuita ja suojapuustoa. (Hämeen-

linnan maanmittaustoimisto 1983a; 3,5)

Havainnekuva sisääntulotieltä Kirkonkylän rakennuskaavan muutoksen selostuksessa. Rivitaloja ei 
toteutettu kuin muutama ja kirkon eteen jäi pieni peltokaistale. Suureksi kasvaneet koivut peittävät 
nykyään näkymiä kirkolle. Lähde: (Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983b)
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Myös Kirkonkylän rakennuskaavan muutosselostuksessa esiintyy mainintoja mai-

seman ja näkymien huomioon ottamisesta. Kirkon läheisyydestä johtuen rakennus-

kaavassa pyrittiin säilyttämään ympäristön arvokkuus. Arvokkuuden säilyttämi-

seksi rakennukset haluttiin pitää matalina ja niiden pintamateriaalit ympäristöön 

sointuvina. Lisäksi pidettiin tärkeänä, ettei näkymä kirkolle peittyisi, joten kirkon 

eteen ei suositeltu korkeita puita. (Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983b, 3–5) 

Muutamat rivitalot, jotka kirkon lähelle loppujen lopuksi rakennettiin, ovat kui-

tenkin samanlaisia tiilirivitaloja kuin muutkin sen aikaiset rivitalot ja ne peittävät 

jonkin verran näkymiä kirkolle. Eniten näkymiä kirkolle peittää nykypäivänä kui-

tenkin puusto ja koivurivistö, joka on istutettu Vitsiäläntien ja Hauhontien varteen.  

Suunnistettavuus, muoto ja tiestö

Kirkonkylän levitessä ja pyöristyessä sekä uusien risteilevien katujen myötä sen 

suunnistettavuus heikkeni verrattuna aikaan, jolloin kirkonkylä suuntautui harjun 

suuntaisesti. Asutus ei enää seuraillut pelkästään pääteitä, vaan myös asuinalueita 

varten rakennettuja katuja. 

1980-luvun uutuus tieverkostossa olivat kokoojatiet, joita suunniteltiin Vihniönrin-

teeseen. Siellä asuinalueen ulkolaidoilla kiertää kaksi itä-länsisuuntaista kokooja-

tietä, joita yhdistävät niiden välissä kulkevat asuinkadut. Kokoojatiet ja asuinkadut 

muodostavat tehokkaan tikapuusysteemin, jota on helppo jatkaa sitä mukaa, kun 

asuinalue kasvaa rinnettä ylöspäin. (Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983a, 4)

Tiestöstä ei kuitenkaan rakennettu 1970-luvun tapaan viivasuoraa, vaan se noudat-

taa rinteen muotoja:

”Onhan tässä siinä mielessä ollu, että kaavottajalla ei ole pelkkää viivotinta ollu käytössä. 
Et tänne on vähä tämmöstä luovivaa tielinjaa vedetty. Tasasel alueel tost noin vaa.” virka-
mies1
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Tiheys

Kirkonkylän uusissa osissa rakennustiheys poikkesi perinteisestä tyylistä. Kun ai-

kaisemmin rakennustiheys harveni keskustasta pois päin mentäessä, niin uusilla 

kaavoitetuilla asuinalueilla rakennustiheys pysyi samana huolimatta etäisyydestä 

taajaman keskustaan. Tämä heikensi osaltaan taajaman suunnistettavuutta ja kes-

kipistettä kohti tihenevän taajaman logiikkaa. Toisaalta Hauhon kirkonkylän pal-

velut säilyivät edelleen keskusristeyksen ympärillä, joten keskustan toiminnot ja 

maisema säilyivät suurin piirtein ennallaan. 

Taajaman rajat ja yhtenäisyys

Kaavoituksen yhtenä valtakunnallisena tavoitteena oli pyrkimys välttää hallitse-

matonta hajarakentamista taajamien liepeille, ja siinä onnistuttiin ainakin Hauhon 

kirkonkylässä. Kaavoitus tuotti selvärajaista ja kiinteää taajamaa. Ei hajarakentami-

selle tosin ole ollut Hauholla suurta painettakaan. 

1980- luvulla alkunsa saanut tiestön tikapuusysteemi Vihniönrinteessä. ©  051/MML/2015
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Taajamanrajat olivat 1980-luvun Kirkonkylällä selvät. Ne muodostuivat pääasiassa 

asuinrakennuksista. Tosin uudet taajaman rajat eivät muodostaneet sellaista maas-

tonmuotoja mukailevaa rintamaa kuin vanhan kylärakenteen rajat. Merkittävänä 

erona aiempaan ”luonnollisen” kirkonkylän kehitykseen olivat epälooginen ja 

maisemarakenteeseen perustumaton rakentaminen pellolle. 

Uutta oli myös kunkin aikakauden rakennusten selkeä erottuminen vanhasta kylä-

rakenteesta. Ennen kaavoituksen aikaa eri aikakausien rakennukset ja kasvillisuus 

olivat sekoittuneet keskenään ja luoneet siten kerroksellisempaa miljöötä. 

Rakennuskanta

Omakotitalot

1980-luvun rakennuksissa luovuttiin tasakatoista ja palattiin harjakattoihin. Tiili 

piti pintansa rakennusmateriaalina, mutta se sai rinnalleen myös puuta. Yksityis-

kohdat lisääntyivät ja vaikutteita haettiin kansainvälistymisen orastaessa espanja-

laisista talotyypeistä. Toisaalta vaikutteita oli aiemminkin haettu ulkomailta, joten 

kopioiminen ei ollut mikään uusi ilmiö. Omakotitaloissa suosittiin matalaa harja-

kattoa ja taloon integroituja autotalleja. Pylväät ja kaaret koristivat kuisteja. Pinta-

materiaaleissa käytettiin tiiltä ja ikkunankarmeissa tummaa puuta. 

Omakotitalot rakennettiin 1980-luvulla edelleen keskelle tonttia, joten piha ympä-

röi taloa joka puolelta. Varsinkin talojen sivuille saattoi muodostua vähälle käytölle 

jäävää hukkatilaa. Pitkiä näkymiä 1980-luvun taloista ei useinkaan avaudu, kos-

ka rakennuspaikat on valittu Vihniönrinteen metsästä, ja tonttien yksityisyyttä on 

suojattu kasvillisuudella.

”Se on sen ajan mukaista. Täällähän ei mitään tarkkaa kaavaa ole. Täs on asemakaava, 
mut se ei oo mikään määräävä. Tääl ei oo rakennustapaohjeita eikä mitään täällä. Se on 
silti pysyny tommosena kuin se siellä on.” virkamies2
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1980-luvulle tyypillistä omakotitaloaluetta Hauhon kirkonkylällä. 

Rivitalot

1980-luvulla Hauhon kirkonkylälle ei enää rakennettu kerrostaloja, mutta rivitaloja 

sitäkin enemmän. Suurin osa rivitaloista rakennettiin edelleen yksikerroksisiksi, 

mutta lisäksi ne saivat rinnalleen joitakin kaksikerroksisia ja parvekkeellisia talo-

ja. Rakennuskaavoissa suositeltiin, että rivitalot rakennettaisiin sopivina ryhminä, 

joilla olisi samanlainen julkisivuväri, julkisivumateriaali, kattoväri ja kattokulma. 

(Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983a, 4–5)

”Se on sen ajan rakennustyyliä, mitä se rakennustyyli on ollut. Rivitaloja teki paikallinen 
urakoitsija. Kun oli näitä Arava-rakenteisia rivitaloja, niin niitä kävi joku muu firma joskus 
tekemässä.” virkamies2

Rivitalojen pihapiirit

Asuntojen yksityispihat erotettiin toisistaan puu- tai pensasaidoilla. Toisissa talois-

sa yksityisyyttä oli enemmän, toisissa olemattoman vähän.

Rivitalojen yhteispihoille rakennettiin pitkiä autotalleja ja -katoksia sekä pieniä va-

rastoja. Sen vuoksi 1980-luvun rivitalojen pihapiirit ovat tiloiltaan vaihtelevampia 

kuin 1970-luvun pihapiirit. Yhteispihat ovat kuitenkin jääneet vähälle käytölle las-

ten leikkipaikkoja lukuun ottamatta. Ne toimivat pikemminkin kulkuväylinä, joita 

rytmittävät tasavälein sijoitetut sisäänkäynnit ja ulkovajat. Tällaisen säännöllisyy-

den ja liikenneteknisen lähestymistavan huonoksi puoleksi voi koitua yksitoikkoi-

suus, ankeus ja omaleimaisuuden puute. 

Kaavoissa rivitalojen pihapiireihin puututtiin vain vähän. Niihin suositeltiin istu-
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Tyypillisiä rivitaloja 1980-luvulta.

tettavaksi yksi puu rakennuspaikan sataa neliömetriä kohden. Lisäksi määrättiin 

jättämään suojapuistovyöhykkeitä teollisuusalueiden ja asuntoalueiden väliin sekä 

perustamaan virkistysalueita asuntokortteleiden yhteyteen. Käytännössä virkis-

tysalueet ovat Hauhon kirkonkylällä olleet metsää. (Hämeenlinnan maanmittaus-

toimisto 1983a, 4; Hämeenlinnan maanmittaustoimisto 1983b, 5)

1980-luvulla suosittiin rivitalojen pihapiireissä säännöllisyyttä ja liikenneteknistä lähestymistapaa

Elementtirakentaminen

1970-luvulla yleistyneet elementtirakentaminen ja liukuhihnakulttuuri saivat jatkoa 

1980-luvulla. Liukuhihnakulttuuri näkyi varsinkin rivitaloalueilla, joissa saman-

laisista rivitaloista koostuvaa ryhmää seurasi toinen, vähän erinäköisistä taloista 

koostuva ryhmä. Enää toisistaan eivät erottuneet yksittäiset talot, vaan taloryhmät. 

Liukuhihnakulttuuri vähensi taajaman omaleimaisuutta – varsinkin, kun saman-

laisia ratkaisuja käytettiin muissakin taajamissa ja kaupungeissa. 
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4.2.8. 1990-luvun lamavuosista kohti uutta nousua

Yhteiskunnan tila

1990-luvun alkupuoliskolla Suomi ajautui lamaan, mutta ainakaan Hauhon raken-

tamiseen lama ei suuremmin vaikuttanut:

”Isommat rakentamiset jäi, mutta normaaliin rakentamiseen lamat ei oo Hauholla kos-
kaan vaikuttanu. Se on aina rakennettu, koska siellä on maatilaa ja sitte siel on mökkiläi-
set.” virkamies2

Myöskään lamaa seurannut nousukausi ei Hauhon kehitystä mullistanut. Hauho 

on ollut vakaa maatalouspitäjä ja kunnan yritykset pienyrityksiä, joista suurin osa 

on keskittynyt paikallisten asukkaiden palvelemiseen.

EU-jäsenyys

Vuonna 1995 Suomi liittyi Euroopan unioniin. Jäsenyyden myötä Suomi kansain-

välistyi ja läheni muita unionin jäsenmaita, koska ihmisten liikkuminen ja kaupan-

käynti jäsenmaiden välillä vapautui ja jäsenmaita sitoivat yhteiset lait, sopimukset 

ja ohjelmat. 

EU-jäsenyys vaikutti Suomen kulttuuriympäristöön muun muassa tiukentuvalla 

ympäristölainsäädännöllä ja lisääntyvällä maatalouden valvonnalla ja byrokratial-

la (Ympäristöministeriö 2003, 14). EU-jäsenyyden myötä maatilat ja niiden tuotan-

torakennukset kasvoivat entistä suuremmiksi ja pientilojen määrä laski. 2000-luvun 

lopulla enää neljä prosenttia työvoimasta sai elantonsa maatalouden palveluksesta. 

(Ahola ym. 2007, 32)

Maatalous Hauholla on kehityksestä huolimatta säilyttänyt asemansa. Kirkonkylää 

ympäröi edelleen viljellyt pellot ja laidunniityt.

”Jos Suomessa maataloutta on, niin missä sitä sitten on, jos ei täällä rintamailla. Se on sitte 
eri juttu, jos maatalous ajetaan kokonaan alas. Kyllähän nää vainiot sijainniltaan hyvässä 
paikassa on ja hyvää maata kaiken kaikkiaan.”  virkamies1
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Ympäristönsuojelu

1990-luvun ympäristönsuojelussa jatkettiin kestävän kehityksen teemaa. Allekirjoi-

tettiin tärkeitä kansainvälisiä ympäristösopimuksia, ja ympäristönsuojelu pyrittiin 

ulottamaan kaikkeen toimintaan läpäisyperiaatteella.  Kaavojen yhteyteen alettiin 

vaatia ympäristövaikutusten arviointia ja rantavyöhykkeelle rantakaavaa. (Ympä-

ristöministeriö 2003, 36)

Ympäristönsuojelun ohella niin alueidenkäytössä kuin kaikessa muussakin pyrit-

tiin kustannustehokkuuteen. Ympäristönsuojelu- ja kustannustehokkuusnäkökul-

ma yhdistyivät eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun periaatteessa. (Sihvonen, Mo-

nonen & Sairinen 2013, 15–17)

Yhä 2010-luvullakin ajankohtaisella eheyttävällä yhdyskuntasuunnittelulla pyrit-

tiin täydentämään yhdyskuntarakennetta sekä tehostamaan energian ja luonnon-

varojen käyttöä. Sillä haluttiin myös lisätä joukkoliikenteen käyttöä sekä kävelyä ja 

pyöräilyä henkilöautoliikenteen sijaan. Lisäksi eheyttävään yhdyskuntasuunnitte-

luun kuului laadun kriteeri eli elinympäristöistä haluttiin suunnitella laadukkaita.  

(Sihvonen ym. 2013, 15–17)

Hauhon kirkonkylässä kestävän kehityksen ja eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun 

periaatteet näkyivät pieninä pilkahduksina. Esimerkiksi kaavaselostuksiin ilmestyi 

ilmauksia luonnonvaraisten alueiden säilyttämisestä ja alueen viihtyisyydestä. Li-

säksi selostuksissa esiintyi mainintoja lihasvoimin tapahtuvan työpaikkaliikenteen 

edistämisestä sekä kaavoituksen vaikutuksista luonnonarvoihin. (Kaavatalo Kiva-

tekno 1997, 5–6)
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Rakentaminen Hauhon kirkonkylällä 1990-luvulla

Hauhon kirkonkylän asukasmäärä jatkoi 1990-luvulla maltillista kasvuaan parilla 

sadalla, kun taas koko kunnan asukasmäärä laski, joskin hitaammin kuin maalta-

muuton kulta-aikoina 1960- ja 1970-luvuilla. Samalla koko kunnan ja Kirkonkylän 

väestön ikärakenteen painopiste alkoi vanhentua. (Huuhka 2012; 3,9) 

Väestönkasvu näkyi Kirkonkylällä uusien asuinalueiden rakentamisena. Kaavoit-

taja ja taajaman kasvusuunnat säilyivät samoina kuin 1980-luvulla. Vihniönrinteen 

rakentamista jatkettiin ylöspäin siitä, mihin edellisellä vuosikymmenellä jäätiin, ja 

keskustan ja valtatien väliseltä peltoaukealta haukattiin pieniä palasia. Pääpaino 

asuinrakentamisessa oli rivi- ja omakotitaloissa.

Hauhon palveluissa ja taajaman keskustassa ei 1990-luvulla tapahtunut juurikaan 

muutoksia. 1980-luvun puolessa välissä oli laajennettu terveyskeskusta ja purettu 

S-kaupan yhteydestä viljavaraston torni, mutta 1990-luvulla keskusta säilyi kuta-

kuinkin ennallaan (Normo 1980, 12). Kaupat säilyivät edelleen keskustassa. 

Tieympäristöjen parantaminen

Tieympäristöjen ulkonäköön alettiin 1990-luvulla kiinnittää hieman aiempaa 

enemmän huomiota. Niitä elävöitettiin nurmi- ja pensasistutuksilla sekä pienillä 

koristepuilla. Sisääntuloteiden varsille istutettiin koivurivejä (hamewiki.fi, viitattu 

20.8.2014). Kasvillisuus- ja istutusratkaisut toivat viihtyisyyttä ja vehreyttä asfaltti-

ympäristöihin, mutta niiden standardinomaisuus ei lisännyt taajaman omaleimai-

suutta. 

Istutusten lisäksi parannettiin 1990-luvun alussa kevyenliikenteen turvallisuutta, 

kun Hauhontien ja Vihniöntien varteen rakennettiin kevyenliikenteenväylät. Ai-

kaisemmin kevyt liikenne kulki teiden varsilla. 
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1990-luvulla rakennettiin kevyenlii-
kenteen väyliä ja istutettiin koivu-
rivistöjä sisääntuloteiden varsille. 
Kuvassa Vihniöntie. 

Rakennuskanta

Hauhon kirkonkylään rakennettiin 1990-luvulla tyypillisesti lautaverhoiltuja ja 

harjakattoisia pakettiomakotitaloja, joiden sisäänkäyntejä korostettiin harjakattoi-

silla avokuisteilla. 

Uusissa rivitaloissa oli samoja piirteitä. Ne olivat yleensä vaaleita ja niiden julki-

sivuissa käytettiin sekä puuta että tiiltä. Muuten rivitalot muistuttivat hyvin pal-

jon 1980-luvun rivitaloja. Myös rivitalojen pihaympäristöissä toistuivat 1980-luvun 

ratkaisut, kuten nurmi, pensasryhmät, aidat, pienet pihapuut sekä hiekkakulku-

väylät. 

Asuinrakennusten lisäksi taajamaan rakennettiin teollisuus-, huolto- ja varastora-

kennuksia.  Kunnalla oli tavoitteena houkutella Kirkonkylään uusia yrityksiä, joten 

se kaavoitti jo 1980-luvun puolella Vihniönrinteen asuinalueen ja valtatien väliin 

teollisuus- ja varastoalueen. 

Käytännössä muutamasta kymmenestä rakennuspaikasta ei kuitenkaan rakennet-

tu kuin muutama. Niissä tyydyttiin hallimaiseen arkkitehtuuriin sekä käytännölli-

siin hiekkakenttä- tai asfalttipihoihin. Maiseman kannalta teollisuusalueelle valit-

tiin hyvä paikka, koska valtatien vieressä suojavyöhykkeiden ympäröimänä se ei 

juuri häiritse maisemaa eikä asukkaita. (Kaavatalo Kivatekno 1997; 4,6)
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Kulttuuriympäristöselvitykset

1990-luvun alussa alettiin valtakunnan tasolla kiinnittää entistä enemmän huomio-

ta kulttuuriympäristöön ja sen suojeluun. Museovirasto oli aiemmin rekisteröinyt 

muinaisjäännöksiä, mutta 1990-luvun taitteessa alettiin urakalla inventoida ympä-

ristöjä ja maisemia, joilla nähtiin olevan erityisiä arvoja koko maan näkökulmasta. 

Nimettiin 27 kansallismaisemaa ja 150 arvokasta maisema-aluetta maaseudun kult-

tuurimaisemista. Julkistettiin myös listaus valtakunnallisesti merkittävistä kulttuu-

rihistoriallisista ympäristöistä (rky.fi, viitattu 10.7.2014). Lisäksi alettiin myöntää 

1990-luvun rakennuskantaa vuonna 2014 kuvat-
tuna. 



93

avustuksia maisemien ja ympäristöjen säilyttämistä varten. (Ympäristöministeriö 

2003, 33–41)

Kulttuuriympäristön tuotteistaminen ja vaaliminen Hauhon kirkonkylällä

Ilmiö kulttuuriympäristön arvonnoususta ulottui myös Hauhon kirkonkylään. 

Enemmän kuin kunnan päätöksissä, se ilmeni asukkaiden toiminnassa. Varsinkin 

Vanhan raitin arvostus nousi edellisistä vuosikymmenistä. Se alettiin nähdä Hau-

hon kirkonkylän identiteettiä määrittävänä kulttuurihistoriallisena kohteena ja säi-

lyttämisen arvoisena helmenä modernin arkiympäristön sisällä. Kun sitä aiemmin 

oli verrattu alentavasti Helsingin Sörkkaan, nyt siitä alettiin puhua pikku-Pispala-

na, viitaten positiivisessa mielessä Tampereen Pispalaan. 

Vuonna 1990 perustettiin asukasyhdistys Hauhon Wanha Raitti ry, joka alkoi jär-

jestää toimintaa ja talkoita Vanhan raitin kulttuurimiljöön säilyttämiseksi. Vanhan 

raitin alueessa alettiin nähdä myös kaupallista potentiaalia, jota olisi mahdollista 

hyödyntää esimerkiksi matkailussa, elokuvaprojekteissa ja tapahtumissa. (Hauhon 

Wanha Raitti ry. 2005, 4)

Ympärivuotisesti Vanhalla raitilla ei enää asunut monikaan, koska alueelta puut-

tuivat vesihuolto ja talvikunnossapito. Sen sijaan Vanhasta raitista kehittyi pääasi-

assa ulkopaikkakuntalaisten omistama vapaa-ajan asuntoalue. Vanha raitti erottui 

fyysisesti muusta Kirkonkylästä, mutta toisaalta se yhdisti henkisesti hauholaisia. 

(Huuhka 2012; 8,20)

Myös kunta osallistui Vanhan raitin ylläpitoon muun muassa ostamalla Hauhota-

lon omistukseensa. Vanha maatilan päärakennus oli tarjonnut toimitilat 1900-lu-

vun saatossa monelle seuralle ja yhdistykselle, joten siihen sisältyi asukkaille tär-

keitä muistoja ja merkityksiä. Taloa pyrittiin korjaamaan ja laajentamaan Vanhan 

raitin perinteitä kunnioittaen ja paikallista osaamista hyödyntäen. 
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Hauholaisten kokoontumispaikkaa Hauhotaloa laajennettiin 1990-luvulla perinteitä ja paikallisuutta 
kunnioittaen.

Hauhon kirkonkylän valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt

Hauhon kirkonkylä on huomioitu useissa valtakunnallisesti merkittävien ympäris-

töjen inventoinneissa. Hauhon harmaakivikirkko, kirkkoherran pappila ja Kapa-

kan tilan päärakennuksen paikalla ollut hautapaikka on merkitty Museoviraston 

muinaisjäännösrekisteriin (nba.fi, viitattu 27.12.2014).  

Museovirasto määritteli vuonna 1993 Hauhon kirkon ympäristön valtakunnalli-

sesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi. Inventoinnit uusittiin 

vuonna 2009, mutta Vanhan raitin alue säilytti asemansa listalla. Merkittävän kult-

tuuriympäristön titteli ei pakota suojeluun, mutta suosittelee kaikilla kaavatasoilla 

säilyttämään rakennukset, rakenteet ja ympäristön mahdollisimman hyvin kult-

tuuriympäristöarvojen mukaisina. Jos tehdään uudistuksia, ne täytyy tehdä kult-

tuuriympäristön ominaisluonteeseen sopien. (rky.fi, viitattu 10.7.2014)

Seuraava tunnustus Kirkonkylän kulttuuriympäristölle tuli vuonna 1995, kun Ym-

päristöministeriö määritteli Hauhonselän kulttuurimaisemat valtakunnallisesti ar-

vokkaaksi maisema-alueeksi. Valinta arvokkaaksi maisema-alueeksi merkitsi sitä, 

että Hauhonselän kulttuurimaisemat tuli siitä lähtien ottaa huomioon alueiden 

käytössä. Alue käsittää Kirkonkylän harjut, Vanhan raitin sekä kirkon ja valtatie 

12:n välillä olevan peltoalueen. (ymparisto.fi, viitattu 19.7.2014)

Arvokkaasta maisema-alueesta huolimatta Kirkonkylän arvokas peltomaisema 

kirkon ja valtatien välissä ei ole säästynyt rakentamiselta. Peltoja on kaavoitettu ja 
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rakennettu pikku hiljaa umpeen. Haluja pellon kaavoittamiseen kunnalla olisi ol-

lut vielä nykyistä enemmän, mutta sekä ympäristökeskus että maanomistajat ovat 

tulleet yritysten tielle.

”Siitä olis haluttu lähteä täyttämään tätä väliä, mutta ympäristökeskus ei antanut kaavot-
taa. Se täytyy säilyttää tää peltomaisema tässä reunalla. Ihan hyvä, et se on säilyny noin.” 
virkamies2

”Tässä on näitä maataloja, jotka ei oo halunnu myydä näitä peltojaan kunnalle, ni ne on 
jääny väkisin semmoseks maisemalliseks pelloks.” virkamies2

Jos ei peltomaisemaa ole ylisuojeltu, niin ei myöskään kulttuurihistoriallisesti arvo-

kasta Vanhan raitin ympäristöä. 1990-luvun alun asemakaavoissa ja vuoden 1995 

Kirkonkylän osayleiskaavassa Vanha raitti merkittiin samalla pientaloalueen mer-

kinnällä kuin uudet asuinalueetkin. Vain Kapakan kortteli ja Hauhotalo merkittiin 

säilyttämismerkinnällä (Huuhka 2012,13, 20). Vanha raitti on säilyttänyt ominais-

luonteensa pitkälti asukkaiden aktiivisuuden ja kiinnostuksen ansiosta. 

Valtakunnallisesti merkittävät ympäristöt.  ©  051/MML/2015

Muinais-
jäännös

Valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu 
kulttuuriympäristö

Valtakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue

Maakunnallisesti arvo-
kas maisema-alue
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5. 2000-luvulla itsenäisestä kunnasta osaksi 
Hämeenlinnaa

5.1. Hauhon kirkonkylän väestökehitys ja elinkeinot

2000-luvulle tultaessa Suomessa elettiin taloudellista nousukautta ja kaupungis-

tuminen jatkui. Suurimmat kaupunkiseudut alkoivat vetää yhä enemmän väkeä 

maaseudun kustannuksella. 

Vetovoimaiset kaupunkiseudut ovat vaikuttaneet myös pienten kaupunkien ja taa-

jamien väestönkehitykseen. Monet kaupunkien reuna-alueilla sijaitsevat taajamat 

ovat kasvaneet, kun niihin on muuttanut väljää ja edullista asumista arvostavia 

lapsiperheitä (Rönkkö 2012, 17). Sen sijaan kaukana vetovoimaisista kaupungeista 

sijaitsevat taajamat ovat monessa tapauksessa menettäneet väkeä, koska työpaikat 

ja palvelut keskittyvät yhä enemmän suurimpiin kaupunkeihin. 

Hauhon kirkonkylän väestökehitykseen on 2000- ja 2010-luvuilla vaikuttanut aina-

kin kolme seikkaa. Ensinnäkin sen sijainti on hieman sivussa kasvavista kaupun-

kiseuduista ja liikenneyhteyksistä. Helsingistä Hämeenlinnan kautta Tampereelle 

ulottuvan kehityskäytävän merkitys kasvaa jatkuvasti ja alueelle sijoittuu jo kol-

mannes koko maan väestöstä (Hämeen liitto 2014, 5). 

Hauhon kirkonkylän sijainti ei ole kehityskäytävistä kaukana. Tampereelle ja Lah-

teen on tunnin ajomatkat ja Hämeenlinnan keskustaan puolen tunnin ajomatka. 

Kuitenkin esimerkiksi raideliikenne puuttuu ja linja-autoliikenne kulkee melko 

harvoin.  

Toinen Hauhon kirkonkylän väestökehitykseen vaikuttanut tekijä on sodan jälkeen 

syntyneiden suurten ikäluokkien vanheneminen. Kirkonkylään on muuttanut run-

saasti eläkeläisiä kylää ympäröiviltä maatiloilta. 
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”Aikasemmin oli suuntausta että kun sukupolvenvaihdoksia tiloille tuli, ni edellinen suku-
polvi tuli sitten tohon kirkonkylälle asumaan ja osti siitä sitten rivitalonpätkää taikka ker-
rostalohuoneistoo tai muuta vastaavaa.” virkamies1

Toinen ryhmä, joka on eläkkeelle päästyään muuttanut Kirkonkylään, on muualta 

kotoisin olevat mökkiläiset, jotka ovat halunneet jäädä Hauholle asumaan. 

”Noi mökit, mitä Hauholla on, ne on pitkälti helsinkiläisten. Ei ne oo tamperelaisten. Siel on 
omat vesistöt Tampereen ympäristössä.” virkamies2

Kolmas Kirkonkylän väestökehitykseen vaikuttanut tekijä on elinkeinorakenteen 

muutos. Hauho on ollut perinteinen maatalouspitäjä, jonka palvelut ovat keskitty-

neet Hauhon kirkonkylään. Kun maatalouden tarjoamat työpaikat ovat vähenty-

neet, on työikäisten ollut pakko muuttaa työ- ja opiskelupaikkojen perässä muualle.

Hauhon kirkonkylän asukasmäärä kasvoi 2000-luvun puoleen väliin saakka. Par-

haimmillaan asukasluku oli reilu 1200, mutta sen jälkeen lasku on ollut jatkuvaa 

(Huuhka 2012,9). Kirkonkylä ei ole pystynyt houkuttelemaan uusia asukkaita, var-

sinkaan lapsiperheitä, vaan väestö on hitaasti vähentynyt ja ikääntynyt. Vuonna 

2012 Hauhon kirkonkylän asukkaista 33 % oli eläkeläisiä ja 16 % alaikäisiä eli huol-

tosuhde on melko huono. (Huuhka 2012, 4) 

Elinkeinot

Suurin toimiala Kirkonkylällä on sosiaali- ja terveysala lähes 40 %:n osuudella. Li-

säksi Kirkonkylällä työllistävät kunnan työpaikat, pienteollisuus ja pienyritykset, 

mutta erityisesti teollisuuden alalla käydään töissä kylän ulkopuolella. Kirkonky-

län työssäkäyvistä 43 % työskentelee kylällä, 26 % Hämeenlinnan keskustassa ja 12 

% muualla Hauhon pitäjässä. (Huuhka 2012, 9)

Väkikadon ja 2000-luvun lopun taantuman takia Kirkonkylään ei ole rakennettu 

yhtä paljon kuin edellisinä vuosikymmeninä. Esimerkiksi uusia omakotitaloja ra-

kennettiin 2000-luvulla kolmen talon vuosivauhdilla (Huuhka 2012, 10). Väestön 

vähenemisestä huolimatta taloja ei ole vielä jäänyt tyhjiksi. 
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”Ei meillä noita kaavallisia asioita kauheesti ollut. Jotenkin tuntuu, et se rakentaminen Kir-
konkylään jostain syystä jämähti. Se, mitä Hauholle tehtiin, oli melkein tässä Eteläisissä.” 
virkamies1

5.2. Kuntaliitos

Vastaliikkeeksi väestön vähenemiseen Hauhon kunta alkoi 2000-luvun alussa 

houkutella Hämeenlinnassa työssäkäyviä lapsiperheitä kunnan toiseen kyläkes-

kukseen Eteläisiin, joka sijaitsee lähempänä Hämeenlinnan kantakaupunkia kuin 

Kirkonkylä.  Eteläinen alkoikin vetää nuorta väkeä, sen asukasmäärä kääntyi nou-

suun ja ikärakenne muuttui nuoremmaksi, päinvastoin kuin muissa Hauhon kylis-

sä. (Huuhka 2012, 4)

Vaikka asumisen keskus alkoi siirtyä Eteläisiin, säilyivät kunnalliset palvelut edel-

leen Hauhon kirkonkylässä, joten Hauhon kunta ja Kirkonkylän palvelut hyötyivät 

taloudellisesti Eteläisten kasvusta (Huuhka 2012, 4). Tilanne kääntyi kuitenkin toi-

seen suuntaan, kun Hauhon kunta vuonna 2009 liittyi neljän muun kunnan kanssa 

Hämeenlinnan kaupunkiin. 

Kuntaliitoksia syntyi samaan aikaan runsaasti muuallakin Suomessa. Ilmiö liittyi 

vuonna 2005 käynnistettyyn kunta- ja palvelurakenneuudistukseen eli Paras-hank-

keeseen, jonka tavoitteena oli saada Suomeen vahvoihin peruskuntiin pohjautuva 

kuntarakenne. 

Uudessa mallissa tavoiteltiin peruskuntia, jotka muodostuvat luonnollisesta työs-

säkäyntialueesta, ja jotka pystyvät vastaamaan peruspalveluistaan. Hankkeen 

etuna pidettiin muun muassa sitä, että maankäytön, liikenteen ja elinkeinoelämän 

suunnittelu olisi tehokkaampaa yhden kunnan sisällä kuin monen pienen kunnan 

sopiessa keskenään. Uudistuksella pyrittiin myös takaamaan laadukkaat palvelut 

koko maahan. (kunnat.net, viitattu 21.8.2014)



99

0 5 10 km

2010-luvulla Paras-hanke on saanut jatkoa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-

kenneuudistuksesta, eli sote-uudistuksesta, jonka vaikutuksista Hauhon kirkonky-

lään ei vielä ole tietoa. 

Hämeenlinnan kaupunki kuntaliitoksen jälkeen. 

Hauhon 
kirkonkylä

Tuulos Lammi

Hämeenlinna

Renko

Kalvola

Helsinki-Tampere 

moottoritie
Tampereen 

valtatie

Eteläinen

Kuntaliitoksen vaikutukset Kirkonkylään

Vastustustakin saanut kuntaliitos vaikutti kylään monella tapaa, varsinkin henki-

sesti. Ainakin kylän hankkeet pysähtyivät:

”Mut kylhän sen tiesi, kun tämmöseen isoon kaupunkiin liitty, et kyllähän nää pikkukylät 
ja tämmöset – se kehitys pysähtyy tavallaan niin kun hetkeks, ennen kuin pääsee sisään 
sinne.” virkamies2 
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Lisäksi kylän keskusta hiljeni:

”Toki kyllähän toi kuntaliitos hiljensi ton keskustan ja vähensi varmaan keskustan vetovoi-
maakin jollain muotoo.” virkamies1

Haastattelujen perusteella kuntaliitos on aiheuttanut kunnan asukkaille ja virka-

miehille voimattomuuden ja ulkopuolisuuden tunnetta. Monet kokevat, että he ei-

vät voi vaikuttaa omiin asioihinsa yhtä paljon kuin ennen. Aikaisemmin kunnan 

virkamiesten puheille oli päässyt helpommin ja päättäjät tunnettiin paremmin kuin 

kuntaliitoksen jälkeen. Kommunikointi oli välittömämpää. Asukkaat ovat myös ko-

keneet että heitä ei arvosteta, heidät on unohdettu ja heitä pidetään ”tärähtäneinä”.  

”Johonkin aikaa täällä oli joku kokous. Kaupunki sen oli kutsunut tohon Hauhotaloon 
koolle. Sillon oltiin oltu jo liitoskunta pari kolme vuotta. Kyllä mua sillon pikkasen suutut-
ti. Hyvä etten suuttunut, kun puheenjohtaja, oliks se kaupunginvaltuuston vai hallituksen 
puheenjohtaja, sanoi olevansa ensimmäistä kertaa Hauholla. Mä en olis kehdannu sem-
mosta sanoon.” asukas2

Tulevaisuuden suhteen monet kokevat epätietoisuutta ja jopa pessimismiä:

”Ne tavotteet rupes häipyy siinä vaiheessa kun rupes kuntaliitos häämöttää. Suoranaiset 
semmoset tavotteet, koska ei sitä itte voi enää semmosta realismia, tai ei sitä voi enää 
toteuttaa ite, että se on muista kiinni.” virkamies1

Toisaalta eivät kaikki asiat ole menneet huonompaan suuntaan kuntaliitoksen jäl-

keen. Palveluiden säilymiseen ollaan tyytyväisiä, vaikka esimerkiksi terveyskeskus 

oli lakkautusuhan alla.

”Ne uhkas terveysaseman hävittämisellä, mut mehän nostettiin nii hirvee meteli ettei oo 
tosikaan.” asukas2

Kuntaliitos on pistänyt hauholaiset puolustamaan palvelujaan ja ehkä jopa yhdistä-

nyt entisen kunnan asukkaita. Hauholaiset kokevat edelleen olevansa hauholaisia, 

vaikka liittyivätkin Hämeenlinnaan. On syntynyt omaehtoista toimintaa ja hank-

keita esimerkiksi Hauhon kirkonkylän kehittämisestä yhdessä kaupungin kanssa.  

 ”Kyllä se siitä lähtee taas kehittymään lisää. Katotaan, miten se tosta lähtee sitten.” virka-
mies2

”Kunnasta me ei enää tiedetä mitään. Me ollaan sopeuduttu tähän kuntaliitosjuttuun 
mielestäni aika hyvin, mutta kyllä me meteliä vähän täällä pidettiin. Meittiä sitten aika 
hyvin onneksi kuunneltiin. Mä en ainakaan keksi mitään valittamista” asukas2
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Palvelut kuntaliitoksen jälkeen

Kuntaliitoksen myötä Hauhon kirkonkylän asema palvelukeskuksena ei ole enää 

yhtä ilmeinen kuin itsenäisen kunnan aikoihin. Kuntaliitoksen jälkeen hallinnol-

liset elimet siirtyivät Hämeenlinnan kantakaupunkiin, ja sitä myötä kunnallisten 

palvelujen sijainti ei ole enää sidoksissa Hauhon entiseen kuntakeskukseen. 

Hauhon pitäjän asukkaat käyvät yhä enemmän asioimassa Hämeenlinnan kanta-

kaupungissa ja jonkin verran Tuulosen kauppakeskuksessa. Hauhon kirkonkylä 

onkin muuttunut kuntaliitoksen myötä kuntakeskustasta yhdeksi taajamaksi mui-

den Hämeenlinnan taajamien joukossa. (Huuhka 2012, 4)

”Hauho on iät ajat ollut kesäasukkaiden keskus. Ilman kesäasukkaita sillä ei olis sitäkään 
palvelutarjontaa, kun sillä on tällä hetkellä. Vielä syksylläkin, kun lauantaina menee tonne 
kylälle, ni kyl siellä on sillon kaupassa väkeä, mut keskellä viikkoo on hiljasta.” virkamies1

Monet päivittäisessä elämässä tarvittavat palvelut ovat kuitenkin säilyneet Kirkon-

kylällä, mistä voi suurelta osin kiittää loma-asutusta. Kaksi ruokakauppaa, Alko, 

pankit, posti, apteekki ja matkahuolto löytyvät keskustasta. Erikoiskauppoja sen 

sijaan on vain vähän. ABC-kylmähuoltoasema löytyy valtatien risteyksestä. Myös 

kirjasto, terveysasema, neuvola ja hammashoitola ovat säilyneet.  Lääkäriin pääsee 

jopa nopeammin kuin kantakaupungissa. Löytyy myös päiväkoti ja yhtenäiskoulu 

peruskoulun oppilaille. Sen sijaan toisen asteen koulutusta Kirkonkylällä ei ole 

koskaan ollutkaan. 

Vanhusten suuren määrän takia palveluasumiseen on panostettu. Kuntaliitoksen 

jälkeen vanha 1950-luvulla rakennettu Mäntykoto lakkautettiin, koska sen saneera-

us olisi tullut liian kalliiksi. Sitä korvaamaan rakennettiin 2000-luvun lopulla uusi 

kunnallinen palvelutalo Koivukoto Savikon alueelle, lähelle yhdystietä. Koivuko-

don viereen rakennettiin myös yksityinen hoivakoti. Mäntykoto ja samaa vuosi-

kymmentä edustava vanha kunnantalo ovat nyt myynnissä. On sääli, jos niin hie-

not rakennukset jäävät tyhjilleen. 

”Siellähän se nököttää edelleen. Varmaan se on kaupungin myyntilistalla, jos sen joku os-
tas, mut ei kai sitä kukaan osta” virkamies1
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2000-luvulla Hauhon kirkonkylältä on lakkautettu muun muassa verotoimisto, po-

liisi ja K-kauppa. Myös linja-autoliikenne on heikentynyt. Hämeenlinnaan, Tam-

pereelle ja Lahteen kulkee linja-autoja arkisin ja kouluaikoina noin tunnin välein 

alkuiltaan asti. Se on kuitenkin asukkaiden mielestä liian vähän. Varsinkin Hä-

meenlinnan linja-autovuorot perustuvat lähinnä koulukyyteihin, joten loma-aikoi-

na vuorot heikkenevät.  Matkat voivat myös kestää reilusti pitempään kuin henki-

löautolla, joten useimmiten henkilöauto vie voiton joukkoliikenteestä. 

Palvelut, joista halutaan pitää kiinni

Hauhon kirkonkylän palvelukehitystä 2000-luvulla voisi kuvailla olemassa olevan 

puolustamiseksi. Suuria visioita Kirkonkylän kasvusta ei ole. Sen sijaan olemassa 

olevista palveluista halutaan pitää tiukasti kiinni.

Haastateltavieni vastauksista käy ilmi, kuinka tärkeitä palvelut ovat varsinkin tun-

netasolla. Monella palvelulla on yhteisölle tärkeä henkinen merkitys, joka saattaa 

kuitenkin jäädä taloudellisen näkökulman varjoon siinä vaiheessa, kun palveluista 

ollaan päättämässä.  

Tärkeimpiä säilyttämisen arvoisia palveluita haastattelemilleni asukkaille ovat 

kaupat, koulu, linja-autoliikenne, kirjasto, seurakunta, pankit ja terveydenhuol-

to. Linja-autoliikenne koetaan hyvin tärkeäksi siitä huolimatta, että sen käyttö on 

vähentynyt. Yli 30 % Kirkonkylän talouksista on autottomia, mikä selittyy pitkäl-

ti vanhusten suurella määrällä ja toisaalta taajaman kompaktilla koolla (Huuhka 

2012, 9).

Koivukodon palvelutalo rakennettiin Mäntykodon lakkauttamisen jälkeen 2000-luvun lopulla
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Pankit koetaan tärkeiksi, koska Kirkonkylällä asuu paljon eläkeläisiä, joilla ei ole 

nettipankkia. Kirjastolla taas nähdään olevan lainausmahdollisuuden lisäksi ko-

koontumispaikan arvo:

”Kyllä kirjastoa paljon käytetään. Kirjasto on ollut semmonen mukava rupattelupaikka. 
Saa tietää paljon. Eikä siellä naapurin rouvista puhuta, vaan asioista.” asukas2

Hyvin tärkeänä koetaan myös terveydenhuollon löytyminen omasta taajamasta. 

Se tuo sekä henkistä turvaa, että hyötyjä taajaman muille palveluille, sillä ympäri 

pitäjää saapuvat terveyspalvelujen asiakkaat käyttävät asiointimatkoillaan myös 

muita taajaman palveluja. 

”Jos näillä ei oo edes sitä henkistä turvaa, vaikka ne harvoin käykin siellä lääkärissä, ni 
kyllä ne rupee sitte haikaileen muualle. Se on henkinen juttu. Todellisuudessahan sillä ei 
ole merkitystä paljon mitään, mutta se on henkinen juttu.” virkamies1

5.3. 2000-luvun trendit ja niiden vaikutus Hauhon kirkonky-
län kulttuuriympäristöön

2000-luvun kansalliset ja globaalit kehitystrendit näkyvät muun muassa laeissa, 

suunnitelmissa, ohjelmissa, strategioissa, visioissa ja tavoitteissa, joita on 2000-lu-

vulla laadittu runsaasti. Osa trendeistä tuntuu kaukaisilta, kun niitä katsoo Hau-

hon kirkonkylän kaltaisesta pienestä taajamasta. Osalla trendeistä taas on ollut taa-

jamaan selvempi vaikutus. Kaikki kehitystrendit ovat joka tapauksessa jollain lailla 

vaikuttaneet Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristöön.

Osallistuminen ja kommunikatiivinen suunnittelu

2000-luvulla on yhä kasvavassa määrin noussut esiin avoimeen vuorovaikutukseen 

perustuva suunnittelu. Esimerkiksi kaavoitusprosessia on pyritty muuttamaan en-

tistä avoimemmaksi. Kun aikaisemmin oli tapana valmistella asiat suljettujen ovien 

takana, 2000-luvulla kansalaiset halutaan mukaan osallistumaan, oppimaan ja vai-

kuttamaan asuinympäristönsä kehitykseen (Rönkkö 2012,15).

Hauhon kirkonkylällä asukkaiden osallistuminen kaavoitusprosesseihin on ollut 
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vähäistä. 

”Kyllähän näitä yleisötilaisuuksia on aina kaavotuksesta pidetty, mutta yleensä se on yh-
dellä kädellä laskettavissa, ketkä on aktiivisia ja tulee mukaan. Jos se ei nyt ihan koske 
henkilökohtasta pihaa tai tonttia.” virkamies1

Sen sijaan Kehittämiskeskus Oy Hämeen toimeenpanemassa Vanhan raitin kylä-

kaavoitushankkeessa 2010-luvun taitteessa asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät otet-

tiin aktiivisesti mukaan suunnitteluun. Asukkaille järjestettiin erilaisia tilaisuuksia 

ja heille annettiin neuvontaa. Heiltä myös pyydettiin tietoja ja mielipiteitä, jotka 

näkyvät lopullisessa kyläkaavassa. Kyläkaavassa asetetut kehittämistarpeet ja -kei-

not ovat realistisia, mutta käytännössä niitä ei ole ainakaan vielä lähdetty toteutta-

maan.

Ekologisuus

Ekologisuus on laajalle levinnyt trendi 2000-luvulla. Se liittyy globaaleihin ympä-

ristöongelmiin, kuten ilmastonlämpenemiseen, luonnon monimuotoisuuden vähe-

nemiseen ja ympäristömyrkkyjen lisääntymiseen.

Ongelmia pyritään estämään ja vähentämään monin keinoin. Luonnonvaroja py-

ritään suojelemaan käyttämällä niitä kestävästi ja suosimalla biotaloutta ja ekosys-

teemipalveluita. Energian ja uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä pyritään 

vähentämään suosimalla uusiutuvaa energiaa ja ekotehokkuutta kaikessa toimin-

nassa. Energiankäytön ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi pyritään yh-

dyskuntarakenteen eheyttämiseen. 

Yleisesti halutaan suojella luontoa, luoda hyvää elinympäristöä sekä välttää ympä-

ristö- ja kulttuuriympäristötuhot. Käytännössä vaikuttaa kuitenkin siltä, että raha 

tai sen puute ovat monessa tapauksessa kääntäneet vaakakupin toiseen suuntaan. 

Helena Teräväinen (2006, 11) toteaa asian väitöskirjassaan osuvasti: ”Kunnallisessa 

päätöksenteossa on nykyisin tärkein argumentti eräänlainen teknis-taloudellinen 

näkemys, jota nimitetään kokonaistaloudellisuudeksi”. Kunnissa on hyvin vaikea 
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tehdä päätöksiä, jotka eivät suoraan tue kyseenalaistamattomina pidettyjä kasvun 

ja kehityksen ihanteita.

Myös Hauhon kirkonkylässä raha on monessa tapauksessa sanellut kehitystä. 

Ekologisuus ei ole kovin näkyvä tavoite, mutta on se jossain tapauksissa näkynyt. 

Esimerkiksi 2000-luvun alussa perustettu Hauhon Lämpö Oy tuottaa uusiutuval-

la energialla kaukolämpöä julkisiin rakennuksiin ja joihinkin asuinrakennuksiin. 

Energian lähteenä käytetään paikallisesta puusepäntehtaasta syntyvää puujätettä 

sekä metsähaketta. (Huuhka 2012, 10)

Vahvoihin keskuksiin perustuva aluerakennemalli

2000-luvun trendejä ovat myös keskittäminen ja verkostoituminen, joita usein pe-

rustellaan taloudellisilla syillä. Keskittämällä pyritään säästämään rahaa ja toisaal-

ta parantamaan energiatehokkuutta. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yksi tavoite on monikeskuksinen, 

verkottuva ja hyviin liikenneyhteyksiin perustuva kokonaisuus. Eteläisessä Suo-

messa on tavoitteena, että aluerakenne perustuu erityisesti Helsingin ja alueen 

muiden kaupunkikeskuksien välisiin raideliikenneyhteyksiin. Painotetaan siis kes-

kuksia ja niiden välisiä raideliikenneyhteyksiä. (Hämeenlinnan kaupunki 2009, 9)

Myös Kanta-Hämeen strategisessa maakuntaohjelmassa, eli ”Hämeohjelmassa 

2014+”, painotetaan hyviä liikenneyhteyksiä. Hämeohjelman yhdeksi kehittämisen 

kärjeksi on valittu kasvukäytävät. Kanta-Hämeen kehittämisratkaisuissa pyritään 

ohjelman mukaan tukemaan Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-vyöhykkeen nauha-

rakennetta ja joukkoliikennettä, jonka varteen pääosa uudisrakentamisesta pyri-

tään sijoittamaan. (Hämeen liitto 2013, 18)

Hauhon kirkonkylän kannalta kaupunkikeskuksiin, nauharakenteeseen ja raide-

liikenteeseen perustuva aluerakennemalli ei ole kaikkein edullisin, koska se jää 
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Suomen monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne. Lähde: 
Ympäristöministeriö 2006.

kehitettävän ydinverkoston ulkopuolelle. Hauhon kirkonkylä on lähellä vahvaa 

Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen muodostamaa akselia, mutta kuitenkin 

sen verran syrjässä, että se ei ole 2010-luvulla houkutellut hyviä liikenneyhteyksiä 

arvostavia ja kaupungeissa työskenteleviä uusia asukkaita. Hauhon kirkonkylän 

vahvuudet ovat muualla kuin sijainnissa ja liikenneyhteyksissä.

Toki ohjelmissa ja tavoitteissa on huomioitu myös maaseutu ja kasvukäytävien 

ulkopuolella olevat alueet. Niissä puhutaan vuorovaikutuksesta kaupunkien ja 

maaseudun välillä. Maaseudun kehittämisessä tulisi hyödyntää alueiden omia 

vahvuuksia ja olemassa olevia rakenteita sekä vaalia luonnonympäristöä ja kult-

tuuriympäristöä. Uudistusten sijaan maaseudulle ehdotetaan olemassa olevan vaa-

limista ja sopeutumista. Vaikka maaseutu halutaan pitää asuttuna, kehittyy yhteis-

kunta kuitenkin toiseen suuntaan ja maaseutu jatkaa autioitumistaan.
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Kansainvälistyminen ja tuotteistaminen

Kansainvälistyminen ei ole koskettanut Hauhon kirkonkylää kovin laajasti, kos-

ka Hauholla ei ole suuria kansainvälisille markkinoille suuntautuneita yrityksiä. 

Kansainvälistyminen näkyy jonkin verran kilpailuna ulkomaalaisista turisteista ja 

varsinkin venäläisistä turisteista, joita hauholaiset maatilamatkailuyritykset ovat 

houkuttaneet. 

”Meil on aika paljon yritystoimintaa, jotka tuo tänne aika paljon. Pyhien aikaan kyllä tääl-
lä näkee Venäjän autoja ja ihmisiä kaupassa” asukas2

Yrityksiä, alueita ja lähes kaikkea muutakin on 2000-luvulla alettu lisääntyvässä 

määrin brändätä ja tuotteistaa. Trendi on ulottunut laimeasti myös Hauhon kir-

konkylään. Varsinkin Vanhalle raitille on muodostunut oma brändinsä. Alueelle on 

muun muassa perustettu omat nettisivut, joista voi tutustua alueen historiaan, ta-

pahtumiin ja ympäristöön. Aluetta käytetään myös hyväksi Kirkonkylän mainon-

nassa. Tuotteistaminen ei ole kuitenkaan johtanut alueen kaupallistumiseen, vaan 

alueen henki on säilynyt aitona. 

Wanhan raitin logo.  
Lähde: Hauhon Wanha 
Raitti ry. 
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Vanhan kulttuuriympäristön arvostus nousussa

Jo 1990-luvulla voimistunut vanhan kulttuuriympäristön arvostus on jatkunut 

2010-luvulle, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että kulttuuriympäristölle on suun-

nitteilla oma valtakunnallinen strategiansa. Vielä 1960- ja 1970-luvuilla vanhaa 

kulttuuriympäristöä saatettiin väheksyä ja uudistaa vanhaa kunnioittamattomilla 

tavoilla. Sen sijaan 2000-luvulla ihmiset ovat ylpeitä kulttuuriympäristöstään ja 

omista juuristaan. 

Kulttuuriympäristöjä ei kuitenkaan pyritä pelkästään säilyttämään ja suojelemaan. 

Esimerkiksi valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa kulttuuriympäristöjä 

suositellaan hyödynnettävän myös virkistys- ja matkailukäyttöön. Kulttuuriympä-

ristöillä voi 2000-luvulla olla monenlaisia arvoja. (Hämeenlinnan kaupunki 2009, 

7–11)

5.4. Toiminta Hauhon kirkonkylässä

Vaikka Kirkonkylän asukasluku on kääntynyt laskuun ja kunnan itsenäisyys me-

netetty, asukkaiden aktiivisuus ja kotiseuturakkaus ovat kuitenkin säilyneet ja jopa 

lisääntyneet 2000-luvulla. Toisaalta haastatteluista käy ilmi, että ”puuhamiehet 

ja- naiset” ovat melko vähissä ja heidän keski-ikänsä on melko korkea. Asukkail-

le tuntuu kuitenkin olevan tärkeää säilyttää hauholainen identiteetti, ja sen eteen 

ollaan valmiita tekemään töitä. Henkisten arvojen lisäksi kylätoiminnalla on myös 

taloudellinen arvo, sillä ilman tuloja kylällä ei ole tulevaisuutta. 

Varsinkin aktiiviset yhdistykset ovat toimineet moottoreina monelle hankkeelle ja 

tapahtumalle. Kotiseutuyhdistys Hauho-Seura ry. on muun muassa teettänyt his-

toriikkeja ja järjestänyt vuosittaisia tapahtumia. Hauhon Rouwasväen yhdistys on 

edistänyt hauholaista henkistä kulttuuria. Hauholaisille myyty Hauhotalo tarjoaa 

tilat juhlille ja kokouksille. Hauhon Sisu ry. puolestaan vastaa kylän urheilutoimin-
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nasta ja pitäjän kesäteatterit teatteritoiminnasta. 

Asukasyhdistys Hauhon Wanha raitti ry. taas on keskittynyt Vanhan raitin kehit-

tämiseen. Vuosina 2003 ja 2004 yhdistys ja alueen asukkaat olivat mukana maise-

manhoitohankkeessa. 

”Meitin kyläyhdistys tätä aluetta raivas. Semmonen satakunta isompaa puuta ja lukema-
ton määrä pensaita kaadettiin, kun ei järvee näkyny enää. Ei tosin nytkään näy tästä. Pu-
sikot kasvaa aika äkkiä. Nyt sais pitää lähes samanlaisen savotan kuin silloin kymmenen 
vuotta takaperin.” asukas1

Vuonna 2006 yhdistys kohensi Vanhaa Raittia vaihtamalla tiekyltit, katuvalaisimet 

ja postilaatikkotelineet paremmin alueen vanhaa henkeä kunnioittaviksi. Lisäksi 

hankkeessa rakennettiin puuaitaa sekä istutettiin jalopuita ja pensasaitoja. 

Hankkeiden lisäksi Vanhalle raitille on 2000-luvulla tehty rakennusinventointi, laa-

dittu korjaustapaohjeet sekä kyläkaava. Kaikissa hankkeissa on käytetty asiantun-

tijoita, kuten arkkitehteja ja maisema-arkkitehteja. Rahoitusta on saatu kunnan ja 

kaupungin lisäksi EU:n rahastoista sekä yhdistyksiltä, kuten Hämeen Kylät ry:ltä, 

Linnaseutu ry:ltä ja Wanha raitti ry:ltä. Iso osa hankkeista on kuitenkin tehty tal-

kootyönä.

Talkootyönä on järjestetty myös suurin osa Kirkonkylän tapahtumista. Vuosittain 

järjestettävät Hauho-päivä, Hawu-joulu ja Hauhon musiikkijuhlat pohjautuvat pit-

kälti Hauhon historiaan. Lisäksi joka kesä järjestetään kesätoreja.

”Sit meil on tää melkein ilmiöks noussut kesätori. Minustakin ihmejuttu. Vuodesta 82. Nyt 
siellä voi olla kolme taikka neljä tuhatta ihmistä. Se on aivan uskomatonta. Ensin on nis-
kavuorimarkkinat ja siitä eteenpäin 5 lauantaita.” asukas2

Vanhan puukoulun pihalla oleva tori on asukkaille hyvin tärkeä. Ei liene ihme, että 

asukkaat nousivat vastarintaan, kun kaupunki meinasi kaavoittaa torin paikalle 

asuintontteja. 

”Siitä nostettiin täällä niin hirvee metakka, että sitä toria ei voida lopettaa, ja Hauholla 
on kyllä rakennettavaa maata muuallakin kuin siinä koulun pihassa. Sitten kutsuttiin val-
tuuston puheenjohtaja tänne, ja se sai kyllä niin siipeensä. Ja sitte se lähti takaperin pois 
sieltä torilta ja sano, että minä vedän kaikki paperit pois. Onhan sitä nyt maata, hyvänen 
aika. Eskon maitakin on vielä.” asukas2
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Uusin projekti Kirkonkylällä on vuonna 2014 koottu Hauhon suunta -ryhmä, joka 

koostuu sekä hauholaisista toimijoista että kaupungin edustajista. Ryhmä pyrkii 

edistämään Hauhon asioita muun muassa toimenpideohjelmassa esitettyjen ta-

voitteiden ja ratkaisujen avulla (Hauhon suunta -ryhmä, 2014). Projekti osoittaa, 

että Hämeenlinnan kaupungilla on halu kehittää Hauhoa yhteistyössä paikallisten 

kanssa.

5.5. Fyysinen ympäristö 2010-luvulla

5.5.1. Kaavatilanne

Hauhon kirkonkylän kaavatilanne on palasina. Hauhon kirkonkylän osayleiskaava 

on peräisin 1990-luvun puolivälistä ja asemakaavat aikaväliltä 1970–2000. Hauhon 

kirkonkylän asemakaavoista on Hauhon kunnan aikana vuonna 2008 teetetty ajan-

tasakaava. Sitä ei ole hyväksytty, joten se ei ole virallinen asemakaavakartta. 

Epävirallisen ajantasakaavan visiona on, että taajaman asutusta jatketaan Vihniön-

mäen laen yli valtatie 12:n suuntaisesti. Myös teollisuusaluetta on vision mukaan 

varaa jatkaa pari kilometriä Vihniönmäen laen yli. Kuntaliitoksen jälkeen ajantasa-

kaavaa ei kuitenkaan ole ylläpidetty, ja vision mukainen taajaman laajentuminen 

on tyrehtynyt. Varsinkin Vihniönrinteessä on runsaasti vapaita tontteja tarjolla. 

Vanhan raitin asemakaavat ovat peräisin 1990-luvulta ja ne ovat vanhentuneita. 

Kaavoissa Vanha raitti on pääsääntöisesti merkitty normaaliksi pientaloalueek-

si, vaikka alue on valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. 

(Huuhka 2012, 13)

Arvokas kulttuuriympäristö ja arvokas maisema-alue sekä niitä koskevat ohjeis-

tukset on kyllä mainittu uusimpien asemakaavojen ja vuoden 2006 Kanta-Hämeen 

maakuntakaavan selostuksissa, mutta siitä huolimatta esimerkiksi avoimia pel-
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tonäkymiä rakennetaan umpeen. Näkymät kirkolle on kuitenkin pyritty säilyttä-

mään. 

 Hauhon Kirkonkylän ajantasakaava. Lähde: Hämeenlinnan kaupunki,  maankäytön suunnittelu.
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TAAJAMAA HAHMOTTAVIA TEKIJÖITÄ 1978

Lähde: (Kukkonen,Heikki & Rautamäki, Maija. 1980, 93) ©  051/MML/2015

TAAJAMAA HAHMOTTAVIA TEKIJÖITÄ 2014
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Hauhon kirkonkylä vuonna 2007.  Kuva: Aarno Isomäki, Vastavalo.fi.
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5.6. Hauhon kirkonkylä osa-alueittain 2010-luvulla

KESKUSRISTEYK-
SEN ALUE

VANHAN RAITIN 
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©  051/MML/2015
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5.6.1. Keskusristeyksen alue

Panoraamakuva keskusristeyksestä kohti linja-autoasemaa ja sisääntulotietä. Näkymä ei ole juuri 
muuttunut 1970-luvulta. 

Panoraamakuva keskusristeyksestä.

Panoraamakuva samasta kohdasta 1970-luvun lopussa. Lähde: (Kukkonen & Rautamäki 1980, 122)

Panoraamakuva kohti keskusristeystä. Vasemmalla 2000-luvun taitteessa rakennettu liikekeskus.
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2000-luvulla on ollut trendinä, että kauppa ja teollisuus muuttavat taajamien ulko-

puolelle, pääteiden varsille. Toisaalta viime vuosina taajamien keskustojen suun-

nittelussa on ollut havaittavissa paluuta vanhaan. Enää ei haluta, että palvelut siir-

tyvät kauas keskustasta, vaikka sitä käytännössä tapahtuukin. Sen sijaan uudeksi 

tavoitteeksi on asetettu perinteinen tiivis ja pienimittakaavainen keskusta. (Ahola 

ym. 2007, 33)

Hauhon kirkonkylällä teollisuus on pyritty ohjaamaan taajaman ulkopuolelle pää-

tien varteen, mutta kauppojen suhteen samaa trendiä ei näy.  Kaupat ovat säilyneet 

kauppakadulla ja tulevat kaupungin suunnitelmien mukaan säilymäänkin. 

”Siis se huuma on ohi ainakin näistä perinteisistä kirkonkylistä, että mennään hajotta-
maan sitä. On nähty niin huonoja kokemuksia varmaan muualta päin Suomea, että kuin-
ka se sitten hajaantuu ja hiljenee se kylä.” virkamies1

Keskusristeyksen alue säilyi pitkään lähes muuttumattomana 2000-luvun taitteesta 

asti, jolloin vanhan osuuskaupan tilalle rakennettiin uusi S-market. Uudesta liike-

keskuksesta olisi tullut korkea ja kirkkonäkymän peittävä hallimainen rakennus 

ellei rakennustarkastaja olisi vaatinut paremmin ympäristöön soveltuvaa arkkiteh-

tuuria. 

S-marketista tuli matala, puuverhoiltu ja harjakattoinen rakennus, joka ei erityises-

ti häiritse silmää, mutta ei myöskään nouse erinomaisuudellaan esiin. S-marketin 

sijaintiin taas vaikutti se, että rakennustyöt piti tehdä samanaikaisesti, kun vanha 

kauppa oli toiminnassa. Sen vuoksi uusi liikerakennus piti rakentaa edellisen taak-

se, mikä aiheutti keskusristeysalueen avaruuden lisääntymisen entisestään. 

2000-luvun taitteen jälkeen ei Hauhon kirkonkylän keskusta-alueelle ole rakennet-

tu uusia liikerakennuksia eikä juuri muitakaan keskusta-alueen parannuksia, mikä 

kertoo osaltaan taajaman tilanteesta. Kirkonkylän ikärakenne vanhenee, ja väestö 

on alkanut hiljalleen vähentyä. Ei ole kannattavaa perustaa uusia kauppoja eikä 

rahaa panostaa julkisiin ympäristöihin. 
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Kasvillisuuden osalta keskusta-alue on rehevöitynyt 1970-luvun jälkeen. Enää ei 

aisti ainakaan kovin selvästi, että keskusta on vanhalla pellolla. Verrattuna 1970-lu-

vun loppuun, teiden varsien puusto on lisääntynyt ja kasvanut, parkkipaikkoja 

reunustavat istutukset ovat lisääntyneet ja keskusristeysalueelle on tullut kesäkuk-

kaistutuksia. Kasvillisuuden kehittymisestä huolimatta taajama on keskustan alu-

eella edelleen väljä ja puoliavoin. Näkymiä avautuu teitä pitkin kirkolle ja pilkah-

duksina taajamaa ympäröiville peltoaukeille. 

Keskusristeyksen alueen arvotus

Vaikka Hauhon kirkonkylän keskusta on ulkopuolisilta saanut negatiivista palau-

tetta, saa se kuitenkin ehkä vähän yllättäenkin haastateltujen asukkaiden ja vir-

kamiesten mielestä hyvän tai vähintäänkin kohtuullisen arvosanan. Monet pitivät 

keskustaa kompaktina ja toiminnoiltaan hyvänä. 

Keskustaan ei liity erityisen negatiivisia, eikä myöskään erityisen positiivisia piir-

teitä. Vain virkamiehillä oli varovaisia parannusehdotuksia keskustan kehittämi-

seksi. Se voisi olla kylämäisempi, ja istutuksia voisi lisätä. Samalla kuitenkin käy 

ilmi, että kaupan vaatimukset on otettava kaikessa huomioon. 

”Kauppa vaatii sen, että parkkipaikka on siinä edessä. Melkeinpä se on niin. Saahan niistä, 
jos niitä lähtee vähän jäsenteleen, ni kyllähän niistä saa ihan hyvänkin näkösiä.  Joku S-
marketinkin parkkialue, kun sinne vähän miettis sitä, että miten sen jäsentäis. Vähän pis-
täis istutuksia siihen johonkin reunoille ja muuta semmosta, ni kyllähän se toisen näköseks 
tulee.” virkamies1

Vaikuttaa siltä, että useimmat asukkaat tyytyvät kyseenalaistamatta siihen, min-

kälainen keskusta on. Kukaan haastateltavista ei valittanut liiketilojen edusta-

parkkipaikoista eikä 1960- ja 1970-luvuilla rakennetuista laatikkomaisista liikera-

kennuksista. Parkkipaikkoja haluttaisiin jopa lisää. Asukkaat tuntuvat mieltävän 

keskustan sen toiminnallisuuden kautta. Miten liikenne ja palvelut toimivat? Miten 

keskustassa liikkuminen sujuu ja mitä palveluita siellä on? Onko se turvallinen? 

Keskustan esteettisyys ja viihtyisyys eivät merkitse niin paljon kuin kuvittelin. 
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Kyse voi olla tottumisesta vanhaan, kuten yksi haastateltavista sanoi: ”Silmä ro-

kahtuu”. Nykytilaa ei osata kyseenalaistaa eikä vaatia parempaa. 

”Keskusta on aina keskusta. Sitä ei oikeen voi.. Ei tota nyt voi paljoo korjata. Niinhän se 
maailma muuttuu vaan.” yrittäjä

Toisaalta asukkaiden vastauksista huokuu myös rakkaus omaa kylää ja sen kes-

kustaa kohtaan. Kylä on rakas kaikesta huolimatta. 

”Mulle se on kauheen tuttu. Mä varmaan unissani osaisin mennä niihin paikkoihin, koska 
siinä on kaikki mitä tarvii. [- -] Se on niin nätti kirkonkylä, vaikka kerran olikin Suomen 
kuvalehdessä semmonen uutinen, että Suomen rumin kirkonkylä. Mutta sillon se ei ollut 
vielä tossa kunnossa.” asukas2

Vaikka keskusristeyksen alue saa hyvää palautetta, kaikkein positiivisinta palau-

tetta keskustan alueella saavat kuitenkin vanhat puukoulut. Koulurakennukset 

siirtyivät koulun lakkauttamisen jälkeen vuonna 2011 yksityiseen omistukseen, ja 

nyt toisessa puukoulussa on aloittanut kahvila- ja galleriayritys. Puukoulumiljöön 

arvoiksi nähdään sekä sen kauneus että kouluihin liittyvät muistot ja perinteet. 

Kauneus- ja perinnearvot koetaan siis kuitenkin tärkeiksi.

”Ainakin minua kiinnostaa, kun se on vanha rakennus ja aattelee, et siel on vaari käyny 
koulua, äite käyny koulua ja minä oon käyny koulua, poikani on käyny koulua ja pojan 
tytär on käyny koulua, mut sittehän se loppu.” asukas 1

Vanhat puukoulut.
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5.6.2. Keskustaa ympäröivät 1960–1970-luvuilla rakennetut taajama-
nosat

Vanha Suojamäki on jäänyt 1970-luvulla rakennettujen kerrostalojen ympäröimäksi. 

Hauhontien varteen rakennetun kerrostalon ja rivitalon pihapiiriä. 

Hauhontien varteen 1970-luvun alussa rakennettu rivitalo.  
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Keskustan ympärille 1960–1970-luvuilla rakennetut kerros- ja rivitalot ovat edel-

leen pystyssä ja asuttuina. Rakennusten julkisivut ovat säilyneet ennallaan. Suurin 

muutos on kasvillisuudessa, joka on kehittynyt varsinkin yksityispihoilla runsaak-

si ja monipuoliseksi. Kerrostalopihat ja muut julkiset ulkotilat sen sijaan ovat säily-

neet melko avoimina ruoho-, hiekka- tai asfalttipäällysteisinä puistomaisina aluei-

na, joita täydentävät siellä täällä kasvavat täysikasvuiset havu- ja lehtipuuryhmät. 

Teiden varsilla kasvaa pääasiassa koivuja. 

Kerrostalopihoihin ja muihin julkisiin ulkotiloihin ei panosteta kovinkaan paljon, 

vaan samaa istutustapaa toistetaan niin liikenne- kuin pihaympäristöissäkin. Yleis-

vaikutelma on kuitenkin siisti ja hyvin hoidettu.  

Kehittyneen kasvillisuuden takia 1970-luvun paljas avoimuus on 2010-luvulle tul-

taessa muuttunut suljetummaksi puoliavoimuudeksi. Puuston takia pitkät näky-

mät viereisille peltoaukeille ovat vähentyneet. Peltoaukean rajalla voi kuitenkin 

edelleen aistia, että kyseinen taajaman osa on rakennettu pellolle. Taajaman sisällä 

vanhasta peltoaukeasta muistuttavat enää muutamat kapeat vilja- ja heinäpelto-

kaistaleet. Osaa niistä viljellään, mutta osa on kasvamassa umpeen.  

Ehkä eniten pellolle tiputetun vaikutelman antaa vuonna 1968 rakennettu yhtenäis-

koulu pihapiireineen. Pihassa kasvaa täysikasvuisiakin puita, mutta niin harvassa, 

että pihapiiri jää hyvin paljaaksi. Rakennus on myös niin suuri ja uusi liikuntahal-

li niin korkea, että rakennuksen mittakaava eroaa muista taajaman rakennuksista 

huomattavasti. 

Koulurakennusta laajennettiin 2000-luvun puolivälissä, jolloin kaikki Kirkonkylän 

peruskoulun oppilaat keskitettiin saman katon alle. Laajennusosa ja uusi liikunta-

halli rakennettiin vanhaa muotokieltä kunnioittaen ja samasta materiaalista kuin 

vanha osa, joten koulurakennus on laajennuksen jälkeenkin yhtenäinen. Muissakin 

Kirkonkylän 2000-luvun rakennushankkeissa on selvästi pyritty jäljittelemään ym-
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päröivää arkkitehtuuria toisin kuin 1970-luvulla, jolloin uudisrakennukset erosivat 

selvästi vanhasta ympäristöstä.

1960–1970-luvuilla rakennettujen taajamanosien arvotus

Haastateltavat asukkaat ja virkamiehet suhtautuvat 1960–1970-luvuilla rakennet-

tuihin taajamanosiin neutraalisti. Ainoastaan suuresta teollisuushallista keskellä 

taajamaa ei erityisemmin pidetä. Myös kerrostalojen sopivuudesta kylämiljööseen 

on monta mielipidettä, mutta niihinkin on totuttu, koska ne ajavat asiansa asuntoi-

na. 

”Noi kerrostalot siinä. Olis enemmän maalaismiljöön näkönen, jos niitä ei olis siinä, mutta 
se oli sitä aikaa, kun ne tehtiin ja kyllähän ne on oman asiansa siellä ajanut ja käsittääk-
seni edelleen ihan käyttökuntosia ja –kelposia taloja, että eihän siellä yhtään tyhjilleen 
jäänyttä kerrostaloa ole kuitenkaan.” virkamies1

Kaikki haastateltavat suhtautuvat 1960- ja 1970-luvun rakennuksiin armollisesti 

sen ajan näkökulmasta.  

”Se oli sen ajan rakentamista. Silloin niitä kerrostaloja rakennettiin tämmösiin pikkukyliin-
kin. Siellä täytyy olla ne kerrostalot.” virkamies2

Vaikka 1960- ja 1970-luvulla rakennetut asuinalueet ovat Suomessa saaneet pal-

jon negatiivista kritiikkiä, Hauhon kirkonkylässä aluetta pidetään jopa kauniina ja 

viihtyisänä sekä rakennuksia maisemaan sopivina. 

”Kauniita taloja, kauniita puutarhoja, joka oli paljasta peltoo sillon kun me sinne mentiin. 
Nyt siellä on isoja koivuja, isoja kuusia, joita tänä syksynä on paljon kaadettu.” asukas2

”Ehkä niitä kerrostaloja ei olis tarttein rakentaa koko kirkonkylään näin jälkiviisaana voi 
sanoo, mutta tota kyllähän ne rivitalot, mitä siellä on, ni kyllähän ne siihen maisemaan 
sopii.” virkamies1
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5.6.3. Vihniönrinne

1980-luvun rivitaloympäristöä Vihniönrinteen alarinteessä. 

1990-luvun rivitaloympäristöä Vihniönrinteessä. 

2000-luvun omakotitalo Vihniönrinteen yläosassa.

2000-luvun omakotitalo Vihniönrinteen yläosassa.

Leikkipaikka 2000-luvulla rakennetussa osassa.

Yksi Vihniönrinteen uusimmista kokoojateistä. 
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Vihniönrinne on Savikon ohella toinen Hauhon kirkonkylän leviämissuunnista. 

Asemakaava ohjaa rakentamista valtatie 12:sta seuraten kohti Vihniönmäen huip-

pua. Rinteestä otetaan rationaalisesti aina uusi kaistale käyttöön sitä mukaa, kun 

tarvetta asutukselle tai teollisuudelle ilmenee. Laajenemisen visio on luotu Hauhon 

kunnan itsenäisyyden aikana, mutta tällä hetkellä vision toteutuminen tuntuu kau-

kaiselta. 

”No se on semmonen. En tiedä koska tapahtuu. Ei varmaan mun ajanlaskulla.” virkamies2

Suurin osa Vihniönrinteen uusista asuintonteista on kaavoitettu omakotitaloille. 

Rakentaminen on kuitenkin ollut 2000-luvulla hyvin vähäistä. Uudet talot ovat 

pääasiassa uusvanhoja, esivalmistettuja, lautaverhoiltuja ja yksikerroksisia oma-

kotitaloja. Hauhon kirkonkylällä ei ole suosittu suuria moderneja kivitaloja, joita 

näkee varsinkin kaupunkien reunoilla, vaan talot ovat pröystäilemättömiä, mitta-

kaavaltaan kohtuullisia ja yhteneväisiä.  

Miljöö Vihniönrinteessä on metsäinen ja suljettu. Pitkiä näkymiä avautuu pääasi-

assa vain teiden suuntaisesti. Tontit rajautuvat viereisiin tontteihin tai metsään, ja 

asuinaluetta halkovat kapeat metsäkaistaleet. Alarinteessä ennen 1990-lukua ra-

kennetuilla alueilla pihakasvillisuus on kasvanut reheväksi. Taloja ei välttämättä 

edes kunnolla näy kadulle kasvillisuuden takaa. Uusimmissa osissa ylärinteessä 

miljöö on keskeneräisemmän oloista. Uusien talojen pihapiirit on istutettu siististi 

oman maun mukaan, mutta tonttien välit ovat pusikkoisia ja viimeistelemättömiä. 

Useimmat Vihniönrinteen teollisuus- ja varastorakennuksista on mahdollisimman 

halvalla tehtyjä peltihalleja. Niiden ympäristöön ei ole satsattu juuri millään taval-

la. Tyypillinen ratkaisu on hiekka- tai asfalttipiha, jota rikkaruohot ja pusikot ovat 

alkaneet vallata.

Vihniönrinteen tikapuumainen tieverkosto koostuu reunoja kiertävistä kokooja-

teistä ja niitä yhdistävistä asuinkaduista. Uusimmissa osissa on tyhjiä tienpätkiä 

odottamassa varsilleen uusia asukkaita ja teollisuutta, mikä luo miljööstä kesken-
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eräisen vaikutelman.   

Tierakentamisessa on jatkunut sama trendi kuin 1970-luvulla. Tiet ovat leveitä ja 

niiden pinta korkeammalla kuin ympäröivä maanpinta. Teiden varsilla kulkee avo-

ojat ja lisäksi kokoojateiden varsilla kevyenliikenteen väylät. 

Varsinkaan metsään rajautuvia kokoojateiden ympäristöjä ei voi kuvailla idyllisiksi 

tai inhimillisiksi, koska ne on rakennettu koneilla teollisista materiaaleista. Lisäksi 

tieympäristöistä välittyy sellainen mielikuva, että ne on suunniteltu kirjoituspöy-

dän ääressä jostain muusta kuin paikan lähtökohdista. Sen vuoksi niistä on vaikea 

saada yhtä miellyttäviä kuin paikan ehdoilla ja pehmein konstein toteutetusta ym-

päristöistä. 

Vihniönrinteen arvotus

Useimmille haastateltavista asukkaista Vihniönrinne merkitsee lapsuuden leik-

kipaikkoja ja vanhoja marjastusmetsiä. Niiden rakentamisesta ei kuitenkaan olla 

pahoillaan, vaan uusiin asuinalueisiin suhtaudutaan neutraalisti. Taajaman on täy-

tynyt laajentua ja Vihniönrinteestä on saatu maata laajenemiseen.

Kuten muidenkin alueiden rakentamistapaa, myös Vihniönrinteen rakentamista-

paa pidetään ajan hengen mukaisena. Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan sytty-

nyt erityisemmin ylistämäänkään aluetta. Toisaalta kukaan haastateltavista ei asu 

Vihniönrinteessä, eikä ole aktiivisessa kanssakäymisessä Vihniönrinteen asukkai-

den kanssa. Suuri osa Vihniönrinteen asukkaista on muuttanut alueelle muualta, 

minkä vuoksi he eivät ole kovin aktiivisesti mukana Kirkonkylän kyläyhdistystoi-

minnassa. 

Vihniönrinteen huonoiksi puoliksi asukkaat kokevat esimerkiksi etäisyyden kes-

kustan palveluihin, vaikka matka on korkeintaan puolitoista kilometriä. Autotto-

mille vanhuksille se koetaan kuitenkin liian pitkäksi. Huonoksi puoleksi koetaan 
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myös alueen omaleimaisuuden puute.

”Tämmösiähän on Suomen maa väärällään, tämmösiä nykysiä asuntoalueita. Niin kun 
tätä nykyistä keskustaakin, missä on kaupat ja määrätyt pankit, niin niitähän on Suomen 
maa väärällään. [- -] Sieltä puuttuu se pitkä ihmisen asumisen jälki. Ei siel oo sitä henkee. 
Ihmisen henki sieltä puuttuu. Ei se tuu äkkiä. Kun justiin tähän mökkihommaankin aatel-
len että tämmöset uudet rantamökkialueet, ei ne minun silmään oo semmosia viihtysiä, 
kun ne on uusia raakoja. Ihmisen henki pitää olla.” asukas1

Vihniönrinteen hyväksi puoleksi koetaan se, että tiet mutkittelevat maaston mu-

kaan, eivätkä tikkusuoraan, kuten peltoaukeilla. Myös asuinalueen sijainti metsäi-

sessä rinteessä sai ainakin yhden positiivisen palautteen. 

”Ne on niin ku maalla asuisi. Maallahan me asutaankin, mut siis oikeen maalla. Kun tää 
on semmosta rinnettä vielä, et se ei oo tasasta peltoaukeaa. Jos mä vertaan Eteläisiin, niin 
sehän on pelkkää peltoo ja sit niit taloi on siin. Se on niinku puutonta peltoaluetta, mihin 
on laitettu omakotitaloja vieri viereen. Ni täs on pikkusen eroo, kun tää on puustoo.”  yrit-
täjä 

 

5.6.4. Savikon alue

Savikon alue Vanhalta raitilta päin katsottuna. Kuva: Wanha Raitti ry. 
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2010-luvulla pellolle rakennettu rivitalo ja näkymä kohti Hauhon kirkonkylän sisääntulotietä. 

Savikon alueen uusimpia rivitaloja. 

Savikon alueen uusimpia omakotitaloja. Taustalla Kotkonharju. 

Jos 1970-luvun lopulla miljöö uusissa Kirkonkylän osissa oli paljas ja avara, 2010-lu-

vulla sama vaikutelma on Savikon alueella.  Pellolle rakennettujen rivitalojen ton-

tit rajautuvat suoraan peltoon, ja talojen ympärille istutettu kasvillisuus on vielä 

matalaa. Toistaiseksi uudet talot näyttävät irrallisilta kappaleilta, jotka eivät luo 

mielenkiintoisia tiloja. Miljöö on hyvin avoin, joten näkymiä Savikon asuinalueen 

uusista osista avautuu joka suuntaan. 

Vuonna 2007 Hämeensanomissa oli juttu seurakunnan myymistä omakotitaloton-

teista. Seurakunnalla oli kunnan kanssa yhteinen tavoite saada kuntaan uusia ra-

kennuspaikkoja ja levittää asutus valtatie 12:n maisemaan. Lehtijutussa kerrotaan 
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myös, miten peltonäkymä valtatieltä ei antanut Hauhon kirkonkylästä dynaamista 

ja vetovoimaista vaikutelmaa. Pellolle rakennettujen omakotitalojen avulla vaiku-

telmasta olisi siis haluttu luoda dynaamisempi ja vetovoimaisempi. (hameensano-

mat.fi, viitattu 20.8.2014)

Vieläkään asutus ei ole kokonaan täyttänyt valtatien ja kirkon välistä peltoaukeaa, 

eikä aluetta olla ympäristökeskuksen suosituksesta kokonaan täyttämässäkään. Sa-

vikon alueelle on 2000-luvulla rakennettu muutamia yksityisiä rivitaloja, omakoti-

taloja, ABC-kylmäasema sekä yksityinen palveluasuntola ja kunnallinen vanhain-

koti. Vanha Mäntykodon vanhainkoti lakkautettiin kuntaliitoksen jälkeen.

”Toi Mäntykoto tuolta, todettiin että sen saneeraus semmoseks että se täyttää nykyajan 
normit vanhusten huollossa, ni ei oo mitenkään perusteltua, ni tehtiin tänne sitten lisää.” 
virkamies1

Ikäihmisille uudet palvelutalot tuovat positiivisia sosiaalisia vaikutuksia. Ne si-

jaitsevat lähellä keskustan palveluja. Uusien palvelu- ja rivitalojen pihapiirit ovat 

siistejä, mutta niihin ei ole panostettu ainakaan vielä kovinkaan paljon. Istutetut 

perenna-, pensas ja puuistutukset ovat vielä kehittymättömiä.  

Savikon alueen arvotus

Savikon alue saa haastateltavilta kaikkein negatiivisinta palautetta Hauhon kirkon-

kylän taajamanosista, mutta ei sitäkään täysin tyrmätä. Negatiivinen palaute koh-

distuu enemmän rakennuspaikan valintaan pellolla kuin rakennuksiin. 

”Tuol Savikol on kauheen nättiä uusia taloja.” asukas2

Aukeaa ja tasaista peltoa ei pidetä hyvänä rakennuspaikkana ainakaan vielä tässä 

vaiheessa, kun puusto ei ole ehtinyt kasvamaan ja suojaamaan taloja. 

”Täähän on peltoo. Täs ei oo puustoo ei mitään. Muutamat rivitalot kun on siihen tehty, 
niin eihän siinä oo muuta. Se on ihan peltoaukeeta. Ei se ainakaan mun silmää hivele.” 
yrittäjä

Savikon alue saa kritiikkiä myös peltomaiseman rikkoutumisen vuoksi:

”Mun mielestä tota ei olis saanu koskaan rakentaa. Mun mielestä se olis pitäny olla avoin 
peltomaisema kirkolle astikka täältä.” virkamies1   

Lisäksi Savikon aluetta pidetään tuulisena ja valtatien takia meluisana:
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”Sekään ei sopis minun hommaan. Se on liikaa Pohjanmaan hommaa. Aukeeta ja tasasta. 
Pohjatuuli käy sieltä. Sitte liikenteen huminakin on melkonen 12-tiellä. Kyllä sen täällä ky-
lässäkin, kun tuuli käy voimakkaammin sieltä päin, niin huomaa sen liikenteen hurinan.” 
asukas 1

5.6.5. Rakentamattomien harjujen arvotus

Rakentamattomia harjuja pidetään arvokkaina ja tärkeinä virkistysalueina. Talvisin 

harjulla hiihdetään valaistulla kuntoladulla. Muuten harjujen poluilla lenkkeillään 

ja ihastellaan näkymiä järvelle. Monilla liittyy harjuihin myös muistoja lapsuudes-

ta, jolloin harjut toimivat verrattomina temmellyskenttinä.  

”Toi on tärkee toi harjualue sinänsä. Siel on hirveen kiva käydä lenkillä. Se on kaunista. Siel 
on hyvät polut. Se menee tonne Hahkialaan saakka. [- -] Kun se metsän pohja on puhdas, 
siihen on ihan syynsä. Tolla alueella on aina asunut sitä varatonta väkee. Ne keräs jokaisen 
oksan ja puun kappaleen ja toi kotiansa. Siellä ei ollut semmosta risukkoo ja ryteikköö.” 
asukas2

5.6.6. Vuorenharju 

1980-luvun omakotitalo Vuorenharjulla. Hevoslaitumen kerroksellista kasvillisuutta Hauhontien 
varressa. 

Vuorenharjun laella kulkeva hiekkatie. Kapea peltokaistale muistuttaa vanhasta peltoaukeasta.
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Vuorenharjun rinteeseen Vanhan raitin jatkoksi on kehittynyt viehättävä ja kerrok-

sellinen omakotitaloalue. Kaikki talot ja pihat ovat hauskasti erilaisia ja eri aika-

kausien edustajia, koska alue on rakentunut pääasiassa 1930-luvulta 1990-luvulle. 

Talot sijaitsevat harjun rinteellä vapaasti sommiteltuina. Vanhimpia taloja lukuun 

ottamatta niitä ei ole rakennettu teihin kiinni, vaan moniin taloihin saavutaan Hau-

hontieltä lyhyttä pistotietä pitkin.  

Vuorenharjun asuinalueen kasvillisuus on talojen tapaan kerroksellista, rehevää ja 

monipuolista. Alue on hyvin puustoinen ja tilkkutäkkimäinen, mikä estää näkymiä 

suoraan pihoihin. Yksi Vuorenharjun helmistä on laajan supan pohjalle rakennettu 

urheilukenttä, joka on kuin piilossa lehvästön suojissa. Sen reunalla on säilynyt 

viehättävä 1950-luvun huoltorakennus. 

Haastateltavilta asukkailta Vuorenharju saa hyvän arvosanan. Sitä ei erityisemmin 

tuoda esiin, kuten Vanhaa raittia, mutta sitä arvostetaan siitä huolimatta, ja esimer-

kiksi ”ökytalojen” suunnittelua 1980- ja 2000-luvulla vastustettiin, koska arvokas 

maisema olisi ollut vaarassa.

”Siel on tietyst vanhaa ja uutta. Se on puustollista. Sit siel on pururadat, urheilukentät. Ei 
niit oikeestaan näe, koska siel on sitä puustoo ja kasvillisuutta.” yrittäjä

5.6.7. Vanha raitti

Olemassa oleva rakennuskanta Vanhalla raitilla

Vanhaksi raitiksi kutsutun taajamanosan rakennukset ovat peräisin pääosin 1700- 

ja 1800-luvuilta. Vanhimmat rakennukset ovat rungoltaan 1700-luvulta ja useim-

mat maatilojen päärakennukset 1800-luvulta. Rakennuksia on hävinnyt runsaasti, 

mutta tiivis ryhmäkylän henki on siitä huolimatta säilynyt.  (Huuhka 2012, 18)

Vanhoista rakennuksista on jäljellä esimerkiksi nykyisin Hauhotalona tunnettu ra-

kennus, jonka runkona on vanha Toppolan päärakennus (Putkonen 2003b, 84). Kir-

kon luoteispuolella komeilee 1840-luvulla rakennettu kirkkoherran empiretyylinen 
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pappila laajoine puutarhoineen ja talousrakennuksineen. Pappila toimii edelleen 

kirkkoherran asuntona, kirkkoherranvirastona ja seurakunnan hallintoelinten ko-

koustilana. (hameenlinnanseurakunnat.fi, viitattu 6.9.2014)

Vanhan raitin alueella sijaitsee paljon muitakin vanhoja rakennuksia, kuten lai-

najyvämakasiini, WPK:n kalustohuone sekä Porrin, Rekolan ja Eskon talot. Vielä 

1900-luvulla ja varsinkin sen alkupuoliskolla monen tilan päärakennuksessa toimi 

jokin yritys, kuten kauppa, leipomo, pankki, kahvila tai meijeri. Ainut jäljellä oleva 

yritys Vanhalla raitilla on yhdessä Kapakan talon rakennuksista toimiva Wanhan 

Raitin Kievari, joka tarjoaa majoitus- ja ruokapalveluja. (Kirjokallio 2000; 126, 130)

Oikealla Hauhotalo ja vasemmalla Wanhan  rai-
tin kievari. 

Kapakan talo. Pappila
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Vanhan raitin alueen ominaispiirteitä 

Vanhalle raitille on omalaatuista ennen kaikkea sen selvärajainen ja tiivis ryhmäky-

lärakenne sekä sijainti maisemarakenteessa. Eteläpuolella Vanhan raitin alue rajoit-

tuu järveen ja pohjoispuolella harjun ja vanhan peltotasangon liitoskohtaan. Van-

halla raitilla on siis vahva suhde maastonmuotoihin, mikä saa aikaan luontevan 

vaikutelman. Myöhemmin maastonmuotoja seuraavan taajaman perinne loppui, 

kun Kirkonkylä levisi viljelylaaksoon. 

Koska Vanha raitti sijaitsee ympäristöstään erottuvalla harjulla, on se helposti 

suunnistettava. Vanhalla raitilla kulkiessa tietää koko ajan sijaintinsa, sillä harjulta 

avautuu näkymiä sekä järvelle että peltoaukealle. Tosin nykyään rakennukset ja 

kasvillisuus rajoittavat näkymiä molempiin suuntiin. 

Maastonmuotojen ja näkymien lisäksi suunnistettavuutta helpottavat yksinkertai-

nen tieverkosto sekä maamerkit kirkko ja tapuli. Toisaalta pienessä mittakaavassa 

alueen suunnistettavuutta saattavat häiritä Vanhalle raitille tyypillinen säännötön 

tonttijako sekä rakennusten ryhmittely sokkelomaisesti, mutta samalla se tekee 

alueesta hyvin viehättävän ja monikerroksisen.

Vanha raitti talviasussa. Kuvat: Wanha raitti ry. 
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Omalaatuista Hauhon kirkonkylän Vanhalle raitin alueelle ovat myös järveen viet-

tävän rinteen monen kirjavat rakennukset, talojen välissä luikertelevat kinttupo-

lut sekä umpinaiset pihapiirit. 1900-luvun alkupuoliskolle saakka oli tapana, että 

asuinrakennukset muodostivat yhdessä monenlaisten talousrakennusten, kuten 

karjasuojien ja aittojen kanssa suojaisan sisäpihan.

”Siellä on vielä nähtävissä joku paikka, mistä ei kissakaan kunnolla mahdu.[- -] Kutupolul-
la ei voi nähdä untakaan, että siellä kulkisi vierekkäin.” asukas2

Tärkeä ominaispiirre Vanhan raitin alueelle on tietenkin myös itse raitti. Raittia 

kulkiessa voi siihen kiinni rakennettujen talojen ja syreeniaidanteiden väleistä näh-

dä pilkahduksia rehevistä sisäpihoista. Raitti on niin kapea, että se on tuottanut ai-

koinaan ongelmia hevoskärryille, saati sitten nykyajan autoliikenteelle. Sen vuoksi 

raittia on jouduttu myöhemmin paikoin leventämään. 

Kinttupolku Vanhalta raitilta avautuva järvinäkymä.

Vanha raitti. 
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Raitin korkeusasema on perinteisesti ollut maanpinnan tasolla, mutta ajan saatossa 

raitin pintaa on nostettu noin 70 cm. Muutamien vanhojen rakennusten kivijalka 

on sen vuoksi jäänyt valumavesien kannalta ongelmallisesti tien pinnan alapuolel-

le. (Huuhka 2012, 22)

Vanha raitin alue on hyvin säilynyt, erillinen alue Hauhon kirkonkylän sisällä, jota 

isojako ja uusjako eivät hajottaneet, vaikka maita ja tiloja siirrettiin kylän keskustan 

ulkopuolelle. Suomessa kylien säästyminen isojaolta on hyvin harvinaista. Myös-

kään sodan jälkeinen taajaman kehitys eikä tulipalot ole sitä nujertaneet. Vanhan 

raitin rakennuskannasta voi edelleen aistia rakennusaikansa hierarkian, luokka-

erot ja seurakunnan merkittävän roolin sekä tiiviissä ryhmäkylässä luonnollisesti 

syntyneen yhteisöllisyyden ja talkooperinteen. 

Miksi Vanha raitin alue on säilynyt?

Vanhan raitin säilyminen niin eheänä kokonaisuutena kuin se nyt on, liittyy sekä 

sen sijaintiin että asukkaisiin. Osittain Vanha raitti on säilynyt niin hyvin, koska 

Hauhon kirkonkylän keskus siirtyi sieltä 1930-luvulla rakennetun ensimmäisen 

ohitustien varteen. Vanhalle raitille ei enää pystytty rakentamaan ajan vaatimuk-

set täyttävää infrastruktuuria, liikerakennuksia, parkkipaikkoja ja tarpeeksi leveitä 

teitä, koska alue oli niin tiheästi rakennettu ja se sijaitsee pääosin jyrkässä rintees-

sä. Vanha raitti jäi keskustan siirtymisen jälkeen kärjistetysti oman onnensa nojaan 

eikä sinne enää kohdistettu suuria kehitystoimenpiteitä.  

Vanhan raitin säilymistä edesauttoi aikoinaan myös se, että alueella asui pääasiassa 

köyhää väkeä. Sieltä ei kertynyt veromarkkoja eikä sitä sen vuoksi lähdetty kehit-

tämäänkään. Alue ei 1960- ja 1970-luvuilla ollut kovinkaan suosittua asuinaluetta, 

joten sinne ei myöskään rakennettu uusia taloja.

Alueelta purettiin runsaasti rakennuksia sotien jälkeen, mutta viimeistään museo-

viraston myöntämä valtakunnallisesti merkittävän kulttuurihistoriallisen ympäris-
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tön titteli hillitsi purkamista ja velvoitti rakentamaan ja korjaamaan ympäristöä 

vanhaa kunnioittavalla tavalla. 2000-luvulla Vanhan raitin reunoille on rakennettu 

muutamia asuinrakennuksia, joissa on edellytetty ympäristöön soveltuvaa puu-

arkkitehtuuria. 

”ja viime tipassa sitten joku elin pääsi siihen sekaan, että nyt loppu purkaminen. Siihen 
aikaan oli vielä että myöhempi sukupolvi voi vähän paremmin kuin se edellinen.” asukas2

2000-luvun lopussa Vanhalle raitille, Hauhotalon parkkipaikan viereen valmistunut rivitalo. 

Tärkeää Vanhan raitin säilymisen kannalta on ollut perinne, että rakennukset ja 

tontit siirtyvät sukupolvelta toiselle. Kun asukkaat ovat jo lapsena viettäneet aikaa 

Vanhalla raitilla ja nähneet, kuinka esimerkiksi rakennuksia hoidetaan ja kuinka 

alueella eletään, he haluavat jatkaa samaa perinnettä aikuisenakin. Alueen asuk-

kaat arvostavat vanhaa ympäristöä ja perinteitä. Myös uudisasukkaiksi hakeutuu 

vanhasta kulttuuriympäristöstä kiinnostuneita ihmisiä, jotka viihtyvät alueella, jo-

hon ei välttämättä tule juoksevaa vettä tai pääse autolla pihaan.  

”Sinne ei oo koskaan kukaan halunnu mitään kauheen erikoista, et sinne olis tarvinnu mei-
käläisen puuttua. Yleensä ne kattoo vähä et saman tyyppistä kun naapuri. Siel ei kauheesti 
poikkeevaa oo, vaik on uudisrakentamistakii.” virkamies2
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Hyvin tärkeitä Vanhan raitin säilymisen kannalta ovat myös kyläyhdistykset, ak-

tiiviset asukkaat ja yhteisöllisyys. Vanhalla raitilla moni kunnostus- ja kehittämis-

hanke on lähtenyt käyntiin yhden tai muutaman asukkaan aktiivisuudesta. Sen 

jälkeen kunta, eri yhdistykset ja talkooporukat on saatu mukaan toimimaan ja ra-

hoittamaan hankkeita. 

”Mattihan on siäl ähertäny ja uhertanu ja tehny monta tuntia ihan semmosia hommia 
mitä on. Se on entisöiny ja rakentanu mitä siel on. Se on pysyny sillä tommosena vanhan-
aikasen näkösenä.” virkamies2

Haasteet Vanhalla raitilla

Vanhan raitin talot ovat säilyneet asuttuina, ja myyntiin tuleviin taloihin on löy-

tynyt ostajia jonoksi asti. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua Vanhan raitin 

museoituminen ja irtaantuminen kehityksestä, koska Vanha raitti on muuttunut 

loma-asuntovaltaiseksi alueeksi. Sen vuoksi suuri osa Vanhasta raitista on talviajan 

tyhjillään, mikä vähentää alueen elävyyttä, kunnossapitoa ja palveluja. 

Alueella voisi asua enemmänkin ympärivuotisia asukkaita, jos alueella olisi toi-

miva viemäri- ja vesijohtoverkosto. Toistaiseksi niitä ei ole rakennettu tiheän ra-

kennuskannan ja työn kalleuden vuoksi. Toisaalta monet vanhat rakennukset ovat 

niin pieniä ja esteettömyyden kannalta toimimattomia, että ne eivät täytä nykyajan 

ympärivuotisen asumisen vaatimuksia. 

Tulevaisuuden suhteen epävarmuutta herättää seuraavien sukupolvien suhtautu-

minen ympäristön ja rakennusten hoitamiseen. Nykyiset asukkaat ja aktiiviset toi-

mijat ovat jo melko iäkkäitä, joten tarvitaan uusia Vanhan raitin henkeä kunnioitta-

via toimijoita. Asukkaita ei voi velvoittaa rakennuskannan ylläpitämiseen, vaan se 

perustuu vapaaehtoisuuteen.

Vanhan raitin haasteena on myös näkymien ja maiseman peittyminen metsittymi-

sen ja pusikoitumisen vuoksi. Alueella on tehty raivaustalkoita, mutta niitä täytyi-

si uusia säännöllisesti, jos halutaan turvata Vanhalle raitille ominainen avoimuus 

sekä näköalat järvelle ja järveltä Vanhalle raitille.   
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Vanhan raitin arvotus

Vanha raitti saa kaikilta haastateltavilta varauksettomasti positiivista palautetta. 

Vanha raitti on kirkonkyläläisten ylpeyden aihe, josta kertoessa haastateltavien 

katse syttyy ja olemuksesta huokuu ylpeyttä ja rakkautta. Vanhan raitin alueessa 

arvostetaan sen rauhallisuutta, omalaatuisuutta, ihmisiä ja ainutlaatuista paikan 

henkeä. 

”Vanha raitti on minun suuri rakkauteni. Kyllähän monella ihmisellä on semmonen asuin-
ympäristö, mitä se arvostaa ja tää on minun.” asukas 1

”Tääl on niin suunnattomia arvoja, tommosia henkisiä arvoja, et mä oon hirveen ylpee kun 
mä saan lukee itteni nyt vanharaittilaiseks, vaikka sillehän ei virallisia rajoja ole.” asukas2

Vanhan raitin miljöötä pidetään miellyttävänä. Kukaan haastateltavista ei vali-

ta tiheästä rakennuskannasta. Näkymät harjulta järvelle, järveltä Vanhalle raitille 

sekä näkymät kirkolle ja raitin suuntaisesti ovat varmaan eniten kuvattuja näkymiä 

Hauhon kirkonkylällä. Ne ovat piirtyneet niin asukkaiden kuin vierailijoidenkin 

mieliin. 

Aikoinaan avoin näkymä pappilasta Hauhonselälle on alkanut pusikoitua ja peittyä. 

Tukiasema hyppää silmille vanhassa miljöössä. 
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”Tossa mä ehtoosella näin suviaikaan kököttelen liiterin rappusella, jos tuuli käy tuolta ja 
jos ei tuuli käy, ni tuolla likempänä järvee. Nyt on ollu hienoja tyyniä iltoja. Lauantai-iltoja-
kin myö on laiturin nokalla. Eikä ääntä kuulu oikeen mistään mitään. Kuu möllöttää tyy-
nee veteen. Ei tuu kuun siltaa ees, kun on kuu taivaalla ja kuva järven pinnassa.” asukas 1

Ehkä merkittävintä Vanhalla raitilla on sen pitkä historia. Kylä alkoi rakentua kir-

kon ympärille 500 vuotta sitten, joten paikkaan on juurruttu pitkän ajan kuluessa. 

Alueella asuneista ihmisistä ja koetuista tapahtumista on jäänyt elämään tarinoita, 

jotka siirtyvät sukupolvelta toiselle puheiden, perinteiden ja ympäristön fyysisten 

ominaisuusien välityksellä. Kollektiivista muistia ylläpitävät niinkin pienet asiat 

kuin talokyltit. 

”Nää talokyltit ei oo välttämättä kiinteistön nimiä eikä nykyisen asukkaan nimiä, vaan 
niissä on joku värikäs persoona asunu, mistä vielä vanhat kyläläiset puhuu että on Kriktin 
mamman kahvilaa.” asukas 1

Vanhoilla rakennuksilla, raiteilla ja pihapiireillä on arvo jo itsessään, vaikka niihin 

ei liittyisi edes henkilökohtaista suhdetta. Siitä kertoo vieraiden turistiryhmien ja 

matkailijoiden vierailut Vanhalla raitilla. 

”Vanha raitti edustaa pitkälle mennyttä maailmaa. Siel on muistoja siitä, miten on asuttu, 
koska siellä on niitä ihan pieniäkin. Kukaan ei voi kuvitella nykyään vakituisesti asuvansa 
niin pienesti. Mun mielestä se on hirveen hyvä ja säilyttämisen arvonen, että nähdään mil-
lasta on ollut joskus ennen. Mutta ei se mitään uutta pysty tarjoomaan toi alue. Se on se 
mikä se on. Sinne ei saa uutta rakentaa.” asukas2

Talokyltti kertoo talon tarinaa. Alla näkymä Hauhonselältä Vanhalle raitille ja oikealla ylhäällä näkymä laiturin nokasta. 
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6. Kirkonkylän merkitysympäristö

6.1. Paikan identiteettiä vahvistavat asiat

Haastattelujen perusteella on käynyt ilmi, että Hauhon kirkonkylässä asuu intohi-

moisesti pitäjäänsä ja Kirkonkyläänsä rakastavia ihmisiä. Intohimosta kertoo osal-

taan valinta vuoden hämäläiseksi kyläksi vuonna 2011. Perusteluina olivat raken-

nettu kulttuuriympäristö, mutta myös asukkaiden aktiivisuus ja sitoutuneisuus. 

(Huuhka 2012, 2)

Haastatteluissa nousi esiin joitakin paikan identiteettiä vahvistavia asioita ja asioita, 

joista paikan identiteetti ja kollektiivinen muisti Kirkonkylällä koostuu. Ensinnäkin 

jo yhteisö sinänsä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Hauhon kirkonkylällä 

asuu reilu tuhat asukasta, joten ihmiset tuntevat toisensa melko hyvin. 

Tosin pari vuosikymmentä sitten kauppiaat, virkailijat ja kyläläiset tunsivat toi-

sensa vieläkin paremmin.  Maatalousyhteiskunnan aikaan piirit olivat pienemmät 

ja saatettiin asua samassa paikassa läpi elämän, jolloin asuinpaikkaan sitouduttiin 

hyvin tiiviisti. Nyt liikkuvuus on lisääntynyt, valtakulttuuri on syrjäyttänyt paikal-

lisia kulttuureja, joten paikan identiteetti ja ominaispiirteet ovat hämärtyneet. Toki 

vieläkin yhteisö on tiivistä, ja vahvat persoonat tunnetaan.

”Joka paikassa, mihin menee, tulee tuttuja vastaan. Sillä tavalla että tervehditään, varuks.” 
asukas2

Kyläläisiä yhdistää lisäksi niinkin pieni asia, kuin kättelyperinne. Sen kerrotaan 

lähteneen liikkeelle jo 1300-luvulla. 

”Kun me oltiin pannaan julistettuja silloin 1300-luvulla, kirkon kirouksessa ja kirkon kiro-
ama ihminen ei saanut muun muassa kätellä ketään. Ja nyt kun sitä kirousta ei enää ole, 
niin nyt me kättelemme. En mä usko et nuoret. Kaikkihan nää tämmöset jää.” asukas2

Paikan identiteetti muodostuu osittain myös hauholaisesta murteesta. Kylällä on 

pieni murreyhdistys, joka on vuosittain julkaissut teoksen jostakin murteeseen liit-
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tyvästä aiheesta.

”Puhutaan äärimmäisen pienellä alueella ja kuvaa tätä hauholaista. Me ollaan ihan eri-
laisia kuin tuuloslaiset ja lammilaiset. Ei pelkästään puheesta, vaan muutenkin. Mietitään 
kauan aikaan, ja mitä mä sanosin vai sanonko mittää ja tehenkö vai tehenkö mittää ja 
jahka nyt kerkeän. Murre on samanlaista kuin tämä kansan käytös ja olemus. Tämmöseen 
tulokseen mä oon tullu.” asukas2

Murteeseen liittyy myös paikannimistö. Esimerkiksi ennen EU:n aikaa pellot ni-

mettiin tavalla, joka kertoi jotakin paikasta. Valitettavasti EU:n myötä peltojen ni-

meämisistä on siirrytty numerokoodeihin. Paikan nimet kertovat aina jotakin pai-

kan historiasta. Ne ylläpitävät kollektiivista muistia ja paikan identiteettiä, samoin 

kuin muistomerkit ja museot. Hauhon kirkonkylällä Kotkon talomuseoalue, ko-

tiseutumuseo ja sotamuistomerkit koetaan tärkeiksi sekä asukkaiden identiteetin 

että turistien houkuttelemisen kannalta. Jos ei ole nähtävyyksiä, ei ole myöskään 

tulijoita. 

Tärkein paikan identiteettiä määrittävä paikka on Vanhan raitin alue. Siihen rinnas-

tetaan myös Vanhan raitin ulkopuolella olevat 1900-luvun alkupuolella rakennetut 

rakennukset, kuten vanhat puukoulut ja Suojamäen talo. Tähän vanhaan kulttuuri-

ympäristöön keskittyy Kirkonkylän henkinen elämä. 

Tärkeitä paikan identiteetin vahvistajia ovat lisäksi yhdistykset ja tapahtumat. Ne 

toistavat ja uudistavat paikallista perinnettä ja kokoavat ihmisiä yhteen. Yhdistyk-

set ja tapahtumat ovat lähtöisin kyläläisten omasta aktiivisuudesta, mikä tuntuu 

paikan identiteetin kannalta olevan tärkeämpää kuin ylhäältä päin järjestetyt ak-

tiviteetit. 

6.2. Perinteiden ja muistin paikkojen merkitys

Perinteet merkitsevät toisille ihmisille enemmän kuin toisille. Varsinkin iän myötä 

kiinnostus perinteisiin kasvaa. Perinteet ilmenevät tavaroissa, tavoissa, fyysisissä 

paikoissa, kirjoissa ja tarinoissa. Ne koetaan tärkeiksi, koska ne kertovat historias-
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ta ja omista juurista. Tärkeäksi koetaan myös se, että aika dokumentoidaan, jotta 

perinteet voidaan siirtää seuraaville sukupolville. Ihmisille tuntuu olevan tärkeää, 

että he kokevat olevansa osa jotain suurta ketjua.

”Jostakin oon lukenu, että kun ihminen katsoo tulevaisuuteen, hän katsoo menneisyyteen. 
Oman äänen takaa kuuluu kuitenkin aina menneitten polvien ääni, että se menee näin – 
tahdomme tai emme.” asukas1

Paikkoihin liittyvät tarinat eivät ole tärkeitä vain paikallisille asukkaille, vaan myös 

ulkopaikkakuntalaisille, esimerkiksi turisteille tai kesäasukkaille. Ihmisiä kiinnos-

taa kuulla paikan historiasta ja tarinoista. 

”Kun ihmisii tulee ulkopuolisii tänne, nehän kyselee kaikkii elikkä minä vuonna tää raken-
nus on rakennettu? Mikä tän on tarina? Mun mielestä ne on hienoja.”  yrittäjä

Ihmisten muistot liittyvät paikkoihin. Varsinkin lapsuuden ja nuoruuden muistot 

säilyvät erityisellä tavalla läpi elämän. Sen vuoksi lapsuudessa koettuihin paikkoi-

hin liittyvät muutokset saatetaan kokea raskaastikin. Paikkojen merkitys on pitkäl-

ti muistoissa ja kollektiivisessa muistissa.

”Jos kysytää nyt tuolta kyläläisiltä, mua kakskyt vuotta vanhemmilta miehiltä, mihin me 
kuulutaan, nii kyl ne on Hauhoo edelleen, vaikka me kuulutaan Hämeenlinnaan eli kai siin 
on semmonen joku niiden omissa muistoissaan, kun ne on nuorena pojankloppina ollu 
tanssimassa tässä vanhalla Sisutalolla ja viettäny täs pitkin poikin kirkonmäkii.” yrittäjä 

Perinteet ja kollektiivinen muisti ovat tärkeitä, mutta mitä tapahtuu ympäristölle, 

jos ne katkeavat? Juhani Pallasmaan mukaan (2006, 246-247) teollinen kulttuuri on 

hävittämässä paikallisuuden kokemusta, paikallisesti erikoistuneita rakentamis-

tapoja sekä ihmisen ja ympäristön yhteenkuuluvuutta. Pallasmaa kirjoittaa, että 

väkivaltainen tekniikka ei piittaa paikallistekijöistä, vaan yhdenmukaistaa kult-

tuuriamme ja tuottaa paikallisuudesta, perinteestä, maisemasta ja ilmastosta riip-

pumatonta ympäristöä. Tämän päivän ympäristöä suunnitellaan hänen mukaansa 

arvottomana hyödykkeenä haluttuihin tarkoituksiin. Pallasmaa tiivistää: ”Raken-

tamisesta puuttuu perinneyhteisöille ominainen ajattelun, toiminnan ja kokemisen 

ykseys.” 

Monet tutkijat pitävätkin yhtenä länsimaisen ajattelun tuhoisimmista tiedostumat-

tomista kulmakivistä sitä, että ihmistä pidetään ympäristöstä erillisenä. Ei ymmär-
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retä ympäristön merkityksiä, vaan ympäristöä ja tilaa pidetään ihmisen ulkopuoli-

sena, neutraalina tilana. (Pallasmaa 1995, 247)

Haastateltavia informantteja kuunnellessani ja havaintoja tehdessäni nämä Pallas-

maan kuvailut tuntuvat sopivan varsinkin Hauhon kirkonkylä fyysiseen ympäris-

töön. Aineettomassa kulttuuriympäristössä perinteitä tunnutaan vaalivan parem-

min. Kun maankäytön suunnittelu ulkoistettiin tietyille suunnitteluprofessioille ja 

rakentamisesta tuli teollista, alkoi ympäristöstä tulla yksiulotteisempaa kuin en-

nen. Tilasta on tullut neliöitä ja kerrosalaa. 

6.3. Kirkonkylän toimijoiden kokemukset kulttuuriympäris-
tön kehityksestä

Kun lähdin haastattelemaan asukkaita ja virkamiehiä, ennakko-oletukseni oli, että 

Kirkonkylän kehityksestä saattaisi tulla negatiivistakin palautetta ja herkullisia juo-

nenpaljastuksia. Oletin, että kulttuuriympäristön kehityksen taustalta saattaisi pal-

jastua poliittista keplottelua sekä rahan ja kaupan ylivaltaa. Lähtökohtaisesti ajatte-

lin, että 1970-luvulla rakennettuja kerros- ja rivitaloja sekä keskusristeyksen aluetta 

pidettäisiin epäviihtyisinä ja maalaismiljööseen sopimattomina alueina, kun taas 

Vanhan raitin alue keräisi kiitosta. Kuvittelin, että ainakin osa taajaman muutoksis-

ta olisi herättänyt vastustusta, kuten uuden ja tuntemattoman edessä monesti käy.

Haastateltujen asukkaiden määrä oli toki suppea ja heterogeeninen, mutta oletin, 

että aktiivisilla kyläläisillä olisi kaikkein kärkkäimmät mielipiteet taajamansa kehi-

tyksestä. Sainkin yllättyä ja korjata mustavalkoisia ennakko-oletuksiani, kun kylä-

läiset ja virkamiehet kertoivat suhtautumisestaan taajaman kehitykseen.
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Suhtautuminen fyysisen ympäristön muutokseen

Mikään kolmenkymmenen vuoden aikana tapahtunut muutos Hauhon kirkonky-

län fyysisessä ympäristössä ei herättänyt suurta vastarintaa. Virkamiehetkin vah-

vistivat, että Kirkonkylän muutokset on otettu melko kritiikittä vastaan. Vanhan 

puukoulun pihamaan kaavoitusaikeita ja harjun ökytalosuunnitelmia vastustet-

tiin, mutta niitä ei vastustuksen vuoksi lähdetty edes toteuttamaan. 

1970-luvun kerrostalot saivat lievää negatiivista kritiikkiä, koska ne sopivat joiden-

kin mielestä huonosti maalaismiljööseen. Myös teollisuushalli keskellä taajamaa 

sai pienoisia moitteita, vaikka toisaalta hallin rakennusaikana se ei sijainnut kes-

kellä taajamaa, vaan sen laidalla. Varovaista negatiivista palautetta sai myös pel-

lolle rakennetun Savikon asuinalueen paljaus sekä sen aiheuttama peltomaiseman 

rikkoutuminen. 

Haastateltavat suhtautuvat fyysisen ympäristön muutokseen pääsääntöisesti sal-

livasti ja rennosti. Varsinkin iäkkäimmät haastateltavat suhtautuvat muutokseen 

positiivisesti. Heidän vastauksistaan käy ilmi, että he ottavat muutokset vastaan 

sellaisina kuin ne tulevat ja sopeutuvat uusiin tilanteisiin. Esimerkiksi rakennettua 

ympäristöä arvioidaan sen ajan näkökulmasta, jolloin se on rakennettu. 

”Joka aikasa tekee omat ratkasunsa.” asukas1

Itse olisin etukäteen kuvitellut, että vanhimmat ja pisimpään alueella asuneet oli-

sivat kaikkein kriittisimpiä muutoksien edessä, mutta tilanne olikin päinvastainen. 

Kriittisimpiä olivat lyhimmän ajan kylällä toimineet. Ehkä onkin niin, että elämän-

kokemus tuo ajan ymmärrystä ja kunnioitusta. On nähty niin paljon muutosta, että 

se koetaan jo luonnolliseksi jatkumoksi. Muutoksen edessä ei ole enää aihetta py-

ristellä vastaan. Toki kaikista muutoksista ei erityisemmin pidetä. Kaikki raken-

nukset, alueet ja ympäristöt eivät miellytä, mutta niillekin suodaan mahdollisuus 

olla olemassa.  
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Ihmiset kokevat ympäristön eri lailla. On tutkittu, että esimerkiksi maataloudesta 

elantonsa saavien ympäristösuhde on funktionaalinen. Maanviljelijöille ympäristö 

merkitsee elinkeinoa, mitä voi hyödyntää omien taloudellisten etujen ajamiseksi. 

Siksi he eivät ole niin kiinnostuneita ympäristössään tapahtuvista maisemallisista 

ja visuaalisista muutoksista. (Rannikko 2006, 145–156)

Sen sijaan muu väestö, kuten toimihenkilöt ja uusien ammattiryhmien edustajat, 

arvostavat ympäristössään esteettisyyttä, maisemaa, virkistystä ja muuttumatto-

muutta. Kaupunkilaiset arvostavat kiireisen kaupunkimiljöön vastapainona ”kos-

kematonta ja alkuperäistä luontoa”. (sama, 145–156)

Hauhon kirkonkylällä eri ympäristökäsitysten aiheuttamia yhteentörmäyksiä on 

esiintynyt yllättävän vähän, vaikka taajamaan on muuttanut kaupungeistakin vä-

keä. Ovatko asukkaiden juuret kuitenkin niin syvällä maalaiskulttuurissa, että toi-

minnallisuus on edelleen tärkein ympäristön arvo? Esimerkiksi luonnonsuojelua 

tai rakentamisen rajoittamista maisemallisista syistä saatetaan pitää maaseudulla 

turhina rajoitteina elinkeinon harjoittamiselle. 

Kokemukset Kirkonkylän kehityksestä

Ehkä eniten negatiivista palautetta haastateltavilta saa kuntaliitos. Asukkaiden ja 

virkamiesten vastauksista on aistittavissa, että kuntaliitoksen jälkeen Hauhon ke-

hitys pysähtyi. Eläkkeellä olevat asukkaat eivät koe suurta muutosta elämässään, 

mutta varsinkin yrittäjä kokee, että melkein kaikki on mennyt huonompaan suun-

taan. 

”Hyvää kehitystä? Ei kyllä tuu mieleen.” yrittäjä

Huonoksi kehitykseksi Kirkonkylällä koetaan byrokratian lisääntyminen. Asiointi 

virastoissa ja toimistoissa ei ole enää yhtä suoraa ja välitöntä kuin se oli aikaisem-

min, eivätkä asukkaat tunne päättäjiä ja virkamiehiä samalla tavalla kuin ennen 

kuntaliitosta. Se voi saada ihmiset tuntemaan, että heitä riepotellaan ylhäältä päin, 
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eikä heillä ole vaikutusmahdollisuuksia asuinympäristöönsä. 

”Ei me voida enää mennä jonkun rakennustarkastajan puheille tosta vaan, kun se raken-
nustarkastaja on siellä Hämeenlinnassa. Taikka kuka tahansa. Ei me tunneta niitä. Ne ei 
tunne meitä monikaan. En mä oikeestaan muuta huonoo. Meil on ihan hyvä olla.” asukas2 

Toiveet tulevasta

Kirkonkylän tulevaisuudelle haastateltavat toivovat lähinnä jatkuvuutta; että pal-

velut säilyisivät, ja Kirkonkylä säilyisi sellaisena elinvoimaisena kylänä, jollainen 

se on ollut. Yrittäjän suurin toive on saada alueelle lisää yrityksiä.

”Parempi se on, ettei aseteta kauheen suuria visioita eteenpäin, vaan että ne visiot kohdis-
tuu siihen ylläpitämiseen, koska siinä on tekemistä. Kannattaa ne haihattelut kauheesta 
laajentumisesta mieluummin sitoo siihen olemassaolevan infran ja rakennusten ja muit-
ten ylläpitämiseen.

Näillä rakennuksilla, jotka täällä on, kun niitten nykyiset omistajat ei enää jaksa niitä pitää 
ja haluaa ne myydä, että niille löytyis myös ottajia. Se täytyy vaan se miljöö pitää hyvässä 
kunnossa, ja peruspalvelut pitäs saada säilyyn.” virkamies1

Vuonna 2008 Hauhon kunnan 140-vuotisjuhlissa juhlapuheen pitänyt kansanedus-

taja ja Hella Wuolijoen lapsenlapsi Erkki Tuomioja toivoi Hauhon kirkonkylän säi-

lyttävän maaseutumaisuutensa.

”Näiden maisemien toivon säilyvän, ei toki välttämättä juuri nykyiseen asuunsa ja käyttö-
tarkoituksiinsa syväjäädytettynä. Toivon kuitenkin hartaasti, ettei niitä koskaan muuteta 
amerikkalaisuutta apinoivan ja epäekologisen nurmijärviläisyyden tarkoittamaksi maa-
seudun irvikuvaksi, sellaiseksi ei-kaupungiksi, jota koristavat joka puolelle metsiin ja pel-
tojen reunoille sirotellut ja toinen toistaan oudompia rakentamisen muotioikkuja ilmen-
tävät omakotitalot espanjalaisista villoista, tasakattoisista punatiilitaloista, sveitsiläisten 
alppimajojen ja futurististen lasikuutioiden kautta kelohonkalinnoihin.” Tuomioja 2008

Toistaiseksi Kirkonkylästä ei ole tullut maaseudun irvikuvaa, vaikka kaupunki-

maisia piirteitä sinne on kopioitukin. Kaupunkimaisten piirteiden sijaan Hauhon 

kirkonkylän kannattaisi vahvistaa vahvuuksiaan ja vetovoimatekijöitään, joita 

haastateltavien mukaan ovat luonto, järvet, rauhallisuus, Vanha raitti ja kirkko. 

Ehkä niitä hyödyntämällä ja kehittämällä Hauhon kirkonkylä voisi erottua eduk-

seen ja säilyä rakastettuna asuinpaikkana sekä uusia asukkaita ja yrityksiä houkut-

tavana kohteena jatkossakin. 

”Kylhän ne vesistöt ja rauhallisuus on semmosia, jotka saa noi ruuhkasuomalaiset tuolta 
Helsingin seudulta tuleen tänne. Suomalainen on vielä niin paljon mettäsuomalainen että 
sen täytyy saada pää omaan pensaaseensa osaks aikaa vuotta.” asukas 1
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7. Johtopäätökset

Tutkimuskysymykseni olivat:

1. Millainen on Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö 2010-luvulla?

2. Miksi kulttuuriympäristö on kehittynyt sellaiseksi kuin se on 2010-luvulla?

3. Mitkä tekijät ovat vähentäneet tai edistäneet kulttuuriympäristön omaleimaisuutta?

Seuraavassa pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin tiivistetysti selvittämällä 

Hauhon kirkonkylän kehityksen käännepisteet ja kuvailemalla Kirkonkylän kult-

tuuriympäristöä 2010-luvulla. Teen myös yhteenvedon arvokkaan kulttuuriympä-

ristön säilymistä edesauttaneista tekijöistä sekä toisaalta tekijöistä, jotka ovat vä-

hentäneet taajaman omaleimaisuutta. Lopuksi kiteytän muistilistaan asioita, joita 

mielestäni tulisi ottaa huomioon maaseututaajamien suunnittelussa. 

Hauhon kirkonkylän kehityksen käännepisteet

1. Hauhon kirkonkylä syntyy maisemarakenteen ja liikkumisen kannalta edulli-

seen paikkaan harjujakson satulan ja järven leikkauskohtaan.

2. Kylä alkaa levitä tilan puutteen ja 1930-luvulla rakennetun ensimmäisen ohitus-

tien seurauksena harjun pohjoispuolella olevaan viljelylaaksoon.

3. Jälleenrakennuskaudella kylän kasvu ja pyöristyminen laaksossa jatkuvat, kun 

keskelle peltoja rakennetaan lukuisia rintamamiestaloja.

4. 1970-luvun taitteessa rakennetaan toinen ohitustie, valtatie 12, jolla on vaiku-

tuksia muun muassa taajaman keskustan vireyteen ja taajaman leviämissuuntaan. 

Palvelut ja keskusta säilyvät kuitenkin entisillä paikoillaan.
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5. 1970–1990-luvuilla taajamiin syntyy uusia työpaikkoja kunnallisten palvelujen ja 

teollisuuden aloille, mitä seuraa muuttoliike maalta taajamiin. Hauhon kirkonkylä 

alkaa levitä laaksosta Vihniönrinteeseen.

6. Elinkeinorakenne muuttuu. Työ- ja opiskelupaikkojen perässä muutetaan kau-

punkeihin. Hauhon kirkonkylässä eläkeläisten suhteellinen osuus kasvaa.

7. Työssäkäyviä lapsiperheitä aletaan houkutella itsenäisen Hauhon kunnan ai-

kana 2000-luvulla toiseen taajamaan, Eteläisiin. Kun Hauho liittyy Hämeenlinnan 

kaupunkiin 2009, Hauhon kirkonkylä jää kantakaupungista katsottuna syrjään ja 

sen houkuttelevuus ja merkitys palveluntarjoajana vähenee. Kirkonkylä muuttuu 

yhdeksi taajamaksi muiden Hämeenlinnan taajamien joukossa. 

8. 2000-luvulla Hauhon kirkonkylä jää syrjään Helsingistä Hämeenlinnan kautta 

Tampereelle ulottuvasta kehityskäytävästä, kasvavista kaupunkiseuduista ja lii-

kenneyhteyksistä.

Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristö 2010-luvulla

Hauhon kirkonkylä on selvärajainen ja melko tiivis taajama. Taajama ei enää seu-

raa maastonmuotoja, mikä heikentää sen hahmottamista ja suunnistettavuutta. 

Hauhon vanha kivikirkko on edelleen taajaman tärkein maamerkki, mutta se on 

jäänyt syrjään taajaman keskustasta.  

Taajaman sisään on jäänyt joitakin pieniä avoimia pelto- ja niittykaistaleita muis-

tuttamaan vanhasta viljelylaaksosta. Taajaman puusto on kuitenkin jo niin korkeaa, 

että pitkiä näkymiä taajamasta avautuu lähinnä sen peltoihin tai järveen rajautu-

vilta reunoilta.

Taajaman eri osat poikkeavat toisistaan. Uudet osat hahmottuvat esikaupunkimai-

sina asuntomattoina, keskusta väljänä, mutta kaupunkimaisena. Vanhan raitin alue 

sen sijaan hahmottuu maaseutumaisena tiiviinä ryhmäkylänä. 
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Taajaman keskusta ja palvelut ovat säilyneet keskusristeysalueella 1930-luvulla ra-

kennetun ensimmäisen ohitustien varressa. Myös keskustan ilme on säilynyt lähes 

samanlaisena 1970-luvulta saakka. Keskustaa ei ole lähdetty uudistamaan rahan 

puutteen ja taajaman hiljaisen kehitysvaiheen vuoksi. Toisaalta uudistamista ei ole 

koettu tarpeelliseksi, koska nykyinen keskusta koetaan toimivaksi.

Taajamasta on lähtenyt palveluja, mutta peruspalvelut: ruokakaupat, pankit, pe-

ruskoulu, päiväkoti, neuvola, vanhustenhoito, apteekki, terveysasema, kirjasto 

ja linja-autoliikenne ovat säilyneet. Palveluiden lisääntymistä ei tällä hetkellä ole 

näköpiirissä. Kyse on pikemminkin olemassa olevien palvelujen puolustamisesta. 

Haastateltavat asukkaat kokevat palvelut turvana ja taajaman elinvoimaisuuden 

edellytyksinä. 

Taajaman vanhin osa, tiiviin ryhmäkyläluonteen säilyttänyt Vanhan raitin alue on 

Hauhon kirkonkylän helmi. Alue on rakentunut pääosin ennen kaavoituksen ja 

teollistumisen aikaa. Pitkän historiansa aikana se on kehittynyt kerrokselliseksi, 

omalaatuiseksi ja viihtyisäksi ympäristöksi, joka ruokkii kaikkia aisteja ja ylläpitää 

kollektiivista muistia.

Vanhan raitin haasteena on kuitenkin irtautuminen arjesta sekä nykyaikaisten 

asuinvaatimusten puute. Alue on muuttunut pääasiassa vapaa-ajan asuntoalueek-

si. Palvelut Vanhalta raitilta siirtyivät 1900-luvun loppuun mennessä uuden kes-

kusristeyksen ympäristöön.

Vanhan raitin alue on tuotteistettu yhdeksi Hauhon pitäjän nähtävyyksistä, mutta 

se palvelee edelleen lähinnä paikallisia asukkaita. Tuotteistaminen ei ole ollut voi-

makkaan kaupallista, eikä se ole hävittänyt paikan henkeä. 

1960-luvun jälkeen rakennetut taajamanosat ovat siistejä ja toimivia, mutta niistä 

puuttuu kerroksellisuuden ja ajan tuoma henki. Niissä ei juurikaan esiinny mielen-

kiintoisia tilasarjoja.
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Uusimmat, 2000-luvulla rakennetut taajamanosat pellolla ovat vielä paljaita ja kas-

villisuudeltaan kehittymättömiä. Metsäisen Vihniönrinteen uusimmat osat ovat 

keskeneräisen oloisia. 

Uusissa osissa persoonallisuus saattaa näkyä yksityispihoissa, mutta tontit yhdessä 

eivät muodosta persoonallista ja kerroksellista kokonaisuutta, kuten kaavoittamat-

tomissa taajamanosissa. Katuympäristöillä on suuri merkitys kulttuuriympäristön 

miellyttävyyteen ja suunnistettavuuteen – kuinka leveitä ja korkeita kadut ovat, 

miten rakennukset ovat sijoittuneet suhteessa katuihin ja millaisia katutilat ovat. 

Elementtirakentaminen, standardiratkaisut, koneiden karski työnjälki sekä asu-

misen erottaminen muista toiminnoista vähentävät taajaman omaleimaisuutta ja 

luovat yksiulotteista, persoonatonta ja joskus ankeaakin ympäristöä. Samojen rat-

kaisujen toistuminen taajamissa ja kaupungeissa tekee ympäristöstä tylsän.

Paikan omaleimaisuutta vähentää myös perinteen katkeaminen. Perinteet alkoivat 

taajaman uusissa osissa hämärtyä, kun taajamaan muutti paljon väkeä ulkopuolel-

ta, suunnittelu ulkoistettiin ja kunnan tärkeimmäksi tavoitteeksi tuli veronmaksa-

jien saaminen kuntaan. 

Kun vieras suunnittelee, ei välttämättä ymmärretä ympäristön merkityksiä. Saa-

tetaan esimerkiksi kaavoittaa paikan identiteetin kannalta tärkeä paikka. Kulttuu-

riympäristössä näkyy aina välinpitämättömyys tai rakkaus ympäristöä kohtaan. 

Hauhon kirkonkylällä Kyläkaavahanke oli hyvä avaus eri osapuolten yhteistyölle 

ja perinteitä kunnioittavalle maankäytön suunnittelulle, mutta sen tuloksia ei ole 

lähdetty aktiivisesti toteuttamaan. 

Taajaman laajenemissuuntia on Hauhon kirkonkylällä 1900- ja 2000-luvuilla ohjan-

nut maanhankinta ja päätiet. Taajamaa on laajennettu kohti valtatietä ja toisaalta 

kunnan maille tai alueille, joista kunta on onnistunut hankkimaan maata. Järeitä 

keinoja maanhankintaa varten ei ole ollut käytössä. 
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Taajaman uusien osien maankäytön ratkaisuista huokuu liikennetekninen ja talou-

dellinen näkökulma. Osittain maankäyttöön vaikuttaa insinööritaustaiset suunnit-

telijat, osittain kunnan ja kaupungin päätökset, osittain myös vanhan maanviljelys-

pitäjän asukkaiden suhtautuminen ympäristöön, mikä saattaa poiketa esimerkiksi 

kaupunkilaisten ympäristösuhteesta. Varsinkin maatalousympäristöstä kotoisin 

olevien keskuudessa esiintyy näkökulmaa, jossa ympäristö nähdään hyödykkeenä. 

Taajaman uusissa osissa näkyy myös tekniikan kehittyminen. Tekniikan suomien 

mahdollisuuksien vuoksi maankäytössä ei ole enää pakko ottaa huomioon mai-

semarakenteen asettamia reunaehtoja. 1900-luvun alkupuolelle saakka maaperä, 

ilmansuunnat, pienilmasto, pinnanmuodot ja vesistöt sanelivat asuinpaikkojen 

valinnan. Nykyään maa-ala saatetaan nähdä ikään kuin tyhjänä tauluna, minkä 

seurauksena voi syntyä epämiellyttäviä ja epäedullisia ympäristöjä. Ihminen on 

kuitenkin sopeutuvainen. Epäedullisiinkin ympäristöihin sopeudutaan.

Haastateltavina olevat asukkaat suhtautuivat sallivasti kaikkiin taajaman osiin. 

Keskustaa ja kauppakatua arvotettiin toiminnallisuuden kautta. Haastateltaville 

oli tärkeää, miten liikenne, palvelut ja asiointi toimivat. Mikään muutos fyysisessä 

ympäristössä ei herättänyt kovin kielteisiä reaktioita, vaan kunkin ajan ratkaisuja 

arvioitiin armollisesti sen ajan näkökulmasta, jolloin ratkaisut oli tehty. Sen sijaan 

kielteisemmin suhtauduttiin muutoksiin palveluissa, elinkeinoissa ja paikan itse-

näisyydessä.

Rakkaimpana ja arvokkaimpana kulttuuriympäristön osana haastateltavat pitivät 

Vanhan raitin aluetta. Vanha raitin maisemia rakastetaan, ja alue edustaa asukkail-

le muistoja ja kertomuksia menneisyydestä. 
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Kulttuuriympäristön omaleimaisuutta edistäneet tekijät Hauhon kirkonkylällä

• Kulttuuriympäristön pitkän historian aikana syntynyt kerroksellisuus

• Kaupallisen keskustan siirtyminen Vanhalta raitilta ensimmäisen ohitustien var-

teen on säästänyt vanhaa kulttuuriympäristöä purkamiselta ja tuhoavilta muutok-

silta.

• Valinta valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi on 

velvoittanut rakentamaan ja korjaamaan ympäristöä vanhaa kunnioittavalla taval-

la.

• Perinteen siirtyminen sukupolvelta toiselle

 • Tilojen siirtyminen eteenpäin suvun sisällä

• Alueelle on hakeutunut asumaan ja vaikuttamaan arvokkaasta kulttuuriympäris-

töstä kiinnostunutta väkeä.

• Kyläyhdistykset, aktiiviset asukkaat ja yhteisöllisyys

Kulttuuriympäristön omaleimaisuutta vähentäneet tekijät Hauhon kirkonkylällä

• Elementtirakentaminen ja standardiratkaisut  

• Koneiden karski työnjälki

• Asumisen erottaminen muista toiminnoista

• Perinteen katkeaminen

• Suunnittelun ulkoistaminen ja ympäristön merkitysten sivuuttaminen
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• Liikenneteknisten ja taloudellisten näkökulmien korostuminen suunnittelussa

• Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut maankäytön ilman maisemaraken-

teen asettamia reunaehtoja – maa-ala nähdään ikään kuin tyhjänä tauluna

• Maanhankinta ja ohitustiet ovat sanelleet taajaman leviämissuunnat

Muistilista omaleimaisien maaseututaajamien suunnittelua varten

• Paikka on ainutkertainen ja merkityksellinen ympäristö, joka koetaan kaikilla ais-

teilla. Paikka herättää mielleyhtymiä. Paikka ei ole neutraali tila, vaan sillä on iden-

titeetti, jota tulisi vaalia. 

• Perinteet ehkäisevät virheitä ja yhdistävät kulttuuriympäristöä 

• Perinnerakentaminen ottaa huomioon maisemarakenteen, materiaalit, muodot ja 

kulttuurit. Perinnerakentaminen ei ole menneisyyden jäljittelyä, vaan ajassa kiinni 

olevaa, toimivaa ja perinteisiin nojaavaa. 

• Paikan ominaisuuksista, merkityksistä ja perinteistä saadaan tietoa tutustumalla pai-

kan historiaan, elämällä paikassa ja ottamalla asukkaat kiinteästi mukaan suunnit-

teluun. 

• Rikas kulttuuriympäristö on monitasoinen, mutta eheä ympäristö, joka on vuoro-

vaikutuksessa luonnon kanssa. Se kertoo ajan mittaan muodostunutta tarinaa ja 

herättää mielikuvia. Rikas kulttuuriympäristö ei ole kulissinomaista, vaan aitoa ja 

ainutkertaista.  Rikkaassa kulttuuriympäristössä näkyy ihmisen ja asukkaiden kä-

den jälki. Rikkaassa kulttuuriympäristössä on paljon alhaalta päin lähtevää toimin-

taa, se on inhimillistä ja perinteitä vaalivaa
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8. Tutkimuksen arviointia ja jatkotutkimuseh-
dotuksia

Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää, minkälainen Hauhon kirkon-

kylän kulttuuriympäristö on 2010-luvulla sekä miten ja miksi siihen on päädytty. 

Tarkoitus on ollut myös tuoda esiin maaseututaajaman kulttuuriympäristön haas-

teita ja edistäjiä sekä antaa eväitä käytäntöjen parantamiselle ja mahdolliselle jat-

kotutkimukselle.

Yksi tutkimuksen haasteista on ollut ympäristön tutkiminen objektiivisesti. Onhan 

modernin luonnontutkimuksen tavoitteena pyrkiä tarkastelemaan aistiympäristöä 

objektiivisesti ilman merkityksenantoa (Karjalainen 2004, 51). Vaikka objektiivi-

seen tutkimiseen pyritään, ei se koskaan ole täysin mahdollista. Ympäristön selvi-

tykset ja arvioinnit sisältävät tekijöidensä ennakko-oletuksia ja havaintotottumuk-

sia. Kulttuuri ja perinteet vaikuttavat aina lopputulokseen. (Berleant 2006, 101–102) 

Myös tässä tutkimuksessa näkyvät minun ennakko-oletukseni ja havaintotottu-

mukseni. Sen kartat ja kuvat kuvaavat yksiulotteisia pilkahduksia ympäristöstä 

sillä tavalla kuin minä, valokuvaaja tai kartantekijä olemme ympäristön kokeneet. 

Toinen tämän tutkimuksen haasteista on ollut kulttuuriympäristön selvittäminen 

kokonaisvaltaisesti. On täytynyt tehdä rajanvetoa sen suhteen, mitä kulttuuriym-

päristön ulottuvuuksia tutkin ja mitä jätän vähemmälle huomiolle. Koska kulttuu-

riympäristö on niin laaja käsite ja kulttuuriympäristö koetaan niin monitahoisesti, 

on sen arvioiminen ja selvittäminen vaikeaa. Esimerkiksi kulttuuriympäristöstä 

laadittu kartta näyttää vain ympäristön esillä olevan luonteen. Kartan avulla ei voi 

kuvata paikkaa elettynä ja koettuna, mikä olisi monessa tapauksessa tärkeämpää 

kuin pelkän fyysisen ympäristön esittäminen (Karjalainen 2006, 126). Tässä tutki-

muksessa olen kuitenkin pyrkinyt kuvaamaan paikkaa myös elettynä ja koettuna. 
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Pyrin haastattelujen avulla selittämään Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön 

taustalla olevia ilmiöitä, merkityksiä ja kokemuksia. Sain haastateltavilta arvokasta 

tietoa taajaman kehityksestä. Jos sama vastaus toistui monessa vastauksessa ilman 

poikkeavaisuuksia, pidin lähdetietoa luotettavana ja käyttökelpoisena.

Haastateltavien otanta oli kuitenkin suppea, joten en ole voinut tehdä yleistettyjä 

ja tilastollisesti merkitseviä johtopäätöksiä koko taajaman asukkaiden mielipiteistä 

ja kokemuksista.  

Kiinnostaisikin tietää, kuinka paljon vastauksiin olisi tullut variaatiota, jos olisin 

valinnut haastateltaviksi lapsia, nuoria ja kunnan päättäjiä? Tai miten olisi vaikut-

tanut, jos olisin valinnut haastateltaviksi myös taajaman uusia asukkaita ja asuk-

kaita taajaman jokaisesta osasta? Siinä voisi olla aihetta jatkotutkimukselle. Miten 

erilaiset ihmistyypit kokevat maaseututaajaman kulttuuriympäristön, mitä he siinä 

arvostavat ja miten he haluaisivat kulttuuriympäristöään kehittää? 

Tutkimisen arvoista voisi olla myös se, miten alueidenkäyttöä koskevat päätökset 

ja tavoitteet ovat vaikuttaneet eri puolilla Suomea sijaitseviin maaseututaajamiin. 

Jatkotutkimusta kaipaisi myös se, mitä konkreettisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jot-

ta eri osapuolet lähtisivät palauttamaan maaseututaajamien omaleimaisuutta sekä 

luomaan maisemarakenteeseen, perinteisiin ja paikan vahvuuksiin perustuvaa 

kulttuuriympäristöä. 
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Liitteet

LIITE 1: TEEMAHAASTATTELURUNKO ASUKKAILLE, YRITTÄJILLE JA YHDISTYSTEN 

EDUSTAJILLE

Taustatiedot

• ikä, ammatti, harrastukset

• Mikä on asemasi toimijana Hauhon kirkonkylällä ja mitä kytköksiä sinulla on 
taajamaan?

• Kuinka kauan olet toiminut Kirkonkylällä?

Hauhon kirkonkylän muutos

• Miten Hauhon kirkonkylä on pääpiirteissään muuttunut sinä aikana, kun olet 
kylällä toiminut ja miltä muutokset ovat sinusta tuntuneet?

• Mikä on ollut hyvää kehitystä taajamassa?

• Mikä on ollut huonoa kehitystä taajamassa?

• Mitkä ovat keskeisimmät palvelut ja toiminnot, jotka tulisi säilyttää? Miksi?

• Miten haluaisit kehittää kirkonkylää jatkossa?

Merkitykset

• Mitkä ovat sinulle arvokkaita ja merkityksellisiä paikkoja Hauhon kirkonkylällä?

• Mitkä ovat paikallisia vetovoimatekijöitä?

Mitä ajattelet Hauhon kirkonkylän eri osista? Mitkä piirteet tekevät niistä tunnis-
tettavan? Millainen sosiaalinen ympäristö niissä on? Millaista arvomaailmaa ne 
edustavat?

• Vanhan raitin alue

• Keskusristeyksen alue

• 1960-1970-luvuilla rakennetut alueet koulukeskuksen ja keskustan välillä

• Vihniönrinteen 1980-2000-luvulla rakennetut alueet

• Valtatien ja kirkon väliselle pellolle rakennetut alueet

• Vuorenharjun rinne Vanhan raitin ja hautausmaan välissä.

Onko Hauhon kirkonkylällä symbolisia kohteita, joiden säilyminen on paikalliselle 
identiteetille tärkeää eli mitkä piirteet Hauhon kirkonkylällä vahvistavat yhteen-
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kuuluvuuden tunnetta?

Mitkä ovat arvokkaita ja merkityksellisiä maisemia ja näkymiä Hauhon kirkonky-
lällä?

Mitkä ovat arvokkaita ja merkityksellisiä rakennuksia ja ulkotiloja Hauhon kirkon-
kylällä?

Mitä oman asuinympäristön historian ja perinteiden tunteminen sinulle merkitsee?

Miksi perinteiden vaaliminen on tärkeää? tai ei ole?

Miten kulttuuriperintöön on suhtauduttu sinä aikana, jona olet Hauhon kirkonky-
lällä toiminut?

Miksi luulet, että Vanha raitti on säilynyt niin hyvin?

LIITE 2: TEEMAHAASTATTELURUNKO VIRKAMIEHILLE

Taustatiedot

• ikä, ammatti

• Mikä on asemasi toimijana Hauhon kirkonkylällä ja mitä kytköksiä sinulla on 
taajamaan?

• Kuinka kauan olet toiminut Kirkonkylällä?

Hauhon kirkonkylän kulttuuriympäristön muutokset 1970-luvulta tähän päivään

1970-luku

• Miten Hauhon kirkonkylä muuttui 1970-luvulla?

• Mitä ilmiöitä, kytköksiä, valtapeliä ym. maankäytön ja rakentamisen taustalla 
oli?

• Miten muutokset otettiin vastaan?

• Mitä syitä uusien rakennuspaikkojen valinnalle oli? Esimerkiksi uusi seurakun-
tatalo, keskusristeyksen uudet liiketalot, uudet rivi-, kerros- ja omakotitalot pelto-
aukealle

• Miksi 1970-luvulla syntyi juuri sellaista rakennuskantaa? 

• Miten kulttuurihistoria ja kulttuurimaisema otettiin maankäytössä huomioon?

• Miten Tampereen valtatien rakentaminen vaikutti Hauhon kirkonkylään?

• Minkä arvojen mukaan taajamaa kehitettiin 1970-luvulla?
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1980-luku

• Miten Hauhon kirkonkylä muuttui 1980-luvulla?

• Mitä ilmiöitä, kytköksiä, valtapeliä ym. maankäytön ja rakentamisen taustalla 
oli?

• Miten muutokset otettiin vastaan?

• Mitä syitä uusien rakennuspaikkojen valinnalle oli? Esimerkiksi rakentamiselle 
Vihniönrinteeseen, peltoaukealle?

• Miksi 1980-luvulla syntyi juuri sellaista rakennuskantaa? 

• Miten kulttuurihistoria ja kulttuurimaisema otettiin maankäytössä ja rakentami-
sessa huomioon?

• Miten asukasmäärän nousu vaikutti Hauhon Kirkonkylään?

• Miten elintason nousu näkyi Hauhon kirkonkylällä?

• Miten perinteisiin ja paikan omaleimaisuuteen suhtauduttiin?

• Minkä arvojen mukaan taajamaa kehitettiin 1980-luvulla?

1990-luku

• Miten Hauhon kirkonkylä muuttui 1990-luvulla?

• Mitä ilmiöitä, kytköksiä, valtapeliä ym. maankäytön ja rakentamisen taustalla oli 
1990-luvulla?

• Miten muutokset otettiin vastaan?

• Mitä syitä uusien rakennuspaikkojen valinnalle oli? 

• Miten syntyi juuri sellaista rakennuskantaa? 

• Miten lama vaikutti Hauhon Kirkonkylään?

• Miten lamaa seurannut nousukausi näkyi taajamassa?

• Minkä arvojen mukaan taajamaa kehitettiin 1990-luvulla?

• Miten suhtautuminen kulttuuriympäristöön muuttui 1990-luvulla, kun Hauhon 
kirkon ympäristö valittiin valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistoriallisek-
si ympäristöksi ja Hauhonselän kulttuurimaisemat valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi? 

• Miten arvokkaiksi luokitellut ympäristöt on otettu huomioon maankäytössä ja 
kaavoituksessa?

2000-luku

• Miten Hauhon kirkonkylä on muuttunut 2000-luvulla?
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• Mitä ilmiöitä, kytköksiä, valtapeliä ym. maankäytön ja rakentamisen taustalla on 
ollut?

• Miten muutokset on otettu vastaan?

• Mitä syitä uusien rakennuspaikkojen valinnalle on ollut? Esimerkiksi rakentami-
nen Vihniönmäen rinteeseen ja peltoaukealle, uusi koulukeskus, ikäihmisten pal-
velutalot?

• Miten 2000-luvulla voimaan tulleet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
ja Maankäyttö- ja rakennuslaki ovat vaikuttaneet Hauhon kirkonkylään? Esimer-
kiksi yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, ympäristöarvot, henkilöautoliikenteen 
vähentäminen ja joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn lisääminen, kansalaisten 
osallistuminen ja kommunikatiivinen suunnittelu, verkostoituminen

• Miten kuntaliitos on vaikuttanut Hauhon kirkonkylään?

• Miksi 2000-luvulla on syntynyt juuri sellaista rakennuskantaa? 

• Miten kulttuurihistoria ja kulttuurimaisema on otettu maankäytössä huomioon?

• Miten väestön ikärakenteen vanheneminen ja väheneminen ovat vaikuttaneet 
Hauhon Kirkonkylään?

• Minkä arvojen mukaan taajamaa on kehitetty 2000-luvulla?

• Mihin suuntaan Hauhon kirkonkylää ollaan kehittämässä?


