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Ravioskorven kyläpyöräily pidettiin 28.6.2013. Mukana oli 11 pyöräilijää. Saimme 
pyöräillä kauniissa ja lämpimässä keskikesän illassa. Koska reitti oli pitkä, valitsimme 
pyörän kulkuvälineeksi. Pyöräily järjestettiin yhteistyössä Yhteen Hiileen hankkeen 
kanssa.  
 

Kiitokset yhteistyöstä  
reitin suunnittelussa sekä kahvituksesta Ulla-Maija Luodemaalle! 

 
Kiitokset Aini Salokanteleelle 

 elävistä muistoista ja kertomuksista  
karjalaisten asutuksen  

 alkutaipaleelta Ravioskorvessa! 
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Ravioskorven kyläpyöräilyn maisema-, historia- ja luontokohteet  

 
Kohde 1. Savelan tilan pihasta lähtö  
 
Kohde 2.  Lauhjoki sekä Ravioskorpi 
nimen taustaa 
 
Arvot: Pelto- ja metsävaltaisella alueella 
joet, kosteikot ja erilaiset pienvesistöt 
ovat arvokkaita niin maiseman kuin 
luonnon monimuotoisuuden kannalta. 
Lauhjoen varressa ja Savelantien välissä 
on vanha niittyalue.  
 
Ravioskorpi on kolmen ojan ja harjun 
rajaama alue. Alue on ollut metsää ja 
korpea ennen peltojen raivaamista.    
 
Kylän, entisen synkän korven, ympärillä 
on kolme ojaa. Itäpuolella pohjoisesta 
etelään laskee Kortesuonoja 
Lauhjokeen. Tämä puolestaan virtaa 
kylän laidalla länteen. Joen toinen puoli 
kuuluu vanhaan Vaippilan kylään. 
Läntisellä puolella sijaitsee puolestaan 
Haarajoki laskien veden Lauhjokeen. 
Kun asiaa tarkastelee kartasta, niin 
havaitsee, että ennen näiden ojien 
välinen alue on ollut koskematonta 
korpea ja suota. Ympärillä on ollut 
vanhaa asutusta. On mahdollista, että 
juuri tämä vanha asutus onkin 
nimittänyt aluetta rajoittavia ojia 
raveiksi ja niiden takana ollutta aluetta 
tietenkin korveksi, siis yhdistettynä ja 
muotoutuneena aikojen saatossa 
Ravioskorveksi. Ruotsin kielihän vaikutti 
suomen kieleen satoja vuosia. Sana grav 
ruotsinkielessä merkitsee ojaa. 
 
Alueen vanhimmat torpat ovat 
sijainneet Pussiharjun läheisyydessä. 
Ensimmäinen asutus asettui lämpimille 
harjun rinteille ja purojen varsilla 
oleville töyräille.  1800-luvulla kylässä oli 
pysyvää torppariasutusta - kylässä on 
1700-luvun lopun kuninkaan kartastoon 
merkittynä yksi torppa.  

Lauhjoki on ollut vanha uittojoki. Sitä ei uskoisi 
uomaa nyt katsellessa. Lauhjoki laskee 
Ruotsalaiseen.  
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Kehittämisehdotus: Vanha niitty, joka 
on ollut kyläläisten puulaanialue, voisi 
saada maatalouden ympäristötuen 
erityistukia. Sen hoitomuotona voi olla 
laidunnus tai niitto sekä raivaus.  
 
Laidunnus parantaa maisemaa ja sen 
avoimuutta. Se lisää myös luonnon 
monimuotoisuutta. On paljon 
niittykasveja ja lintuja jotka hyötyvät 
laiduntamisesta.  

 
 
 
 
 

3. Sodan jälkeinen rakentaminen ja 
tyyppitalot 
  
Arvot: Maanhankintalain nojalla 
muodostettu Ravioskorven asutustila-
alue on Suomen suurimpia. Se on 
valtakunnallisesti arvokasta 
rakennettua kulttuuriympäristöä. Alue 
erottuu selkeästi maisemassa ja 
ilmentää sotien ajan asuttamista ja 
jälleenrakentamista. Asutustoimintaa 
varten varattiin 1085 ha.  Alue on 
toisiksi suurin Suomen yhtenäisistä 
asutusalueista.  Kylään muodostettiin 39 
asutustilaa.  

Valtio rakensi pienet saunamökit 
vastaanottomökeiksi.  Niitä tehtiin 
alueelle vajaa 30 kpl ja lisäksi tehtiin viisi 
navettaa ja yksi korsunavetta. 
Jälleenrakennuskauden tyyppitalot 
olivat tyyppipiirustusten mukaisia 1 ½ -
kerroksia taloja ja niihin kuului hirsinen 
tai tiilinen navettarakennus.  
 
Myöhemmin pihapiireihin on tullut 
varastorakennuksia ja aittoja. Kylään 
rakennettiin 36 asutustilaa, joista puolet 
oli karjalaisia siirtolaisia ja puolet 
rintamamiehiä Hämeestä. 
Alue on säilynyt hyvin ja on selkeästi 
erottuva edustava esimerkki 
jälleenrakennuskauden 
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asutustoiminnasta. Saunamökit ovat 
museoviraston suojelukohteita. Kylän 
kokonaisilme on säilynyt lähes 
alkuperäisenä ja uutta rakentamista on 
ollut hyvin vähän ja vanhaa 
rakennuskantaa on kunnostettu.  
 
Raivattu peltoaukea on yhä 
viljelyksessä. Vuosien varrella ovat 
talojen omistajat vaihtuneet, mutta 
omistajasta toiseen on alueen ympäristö 
säilyttänyt ominaispiirteensä. 
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Kehittämisehdotus: Tätä historian osa-
aluetta kannattaa tallentaa monella tavalla. 
Kannattaisi esimerkiksi kuvata kaikki 
pihapiirit ja rakennukset. Vuosien jälkeen 
on mielenkiintoista tarkkailla mitä 
muutoksia kylässä tapahtuu.  
 
 
 
 
 
 

 
4. Tiestö 
 
Arvot: Vanhin tie kylässä on ollut harjua 
pitkin kulkenut Kalkkinen – 
Nuoramoinen tie, jota pitkin on päästy 
Lahden suuntaan tai Pulkkilanharjun 
kautta Asikkalaan. 

Alueelle on luonteenomaista tasaista 
viljelymaisemaa halkovat suoraviivaiset 
tiet ja toistensa lähellä olevat pienet 
tilakeskukset, jotka sijaitsevat peltojen 
laitamilla tai niiden väliin jäävillä 
saarekkeilla. Teiden varrella on myös 
yhtenäisiä asutusnauhoja.  Ennen 
asutusta oli kylään rakennettava tiet. 
Sitä ennen oli alueella liikuttu vain 
polkuja pitkin. Tiestö tehtiin 1940-luvun 
puolivälin jälkeen.  Teiden teko ei ollut 
kovin perusteellista 1940-luvulla. Teitä 
saatettiin vahvistaa puutavaralla ja 
mättää päälle ojamaita, onneksi tieojat 
alkoivat kuivattamaan teitä. Maitoauton 
oli päästävä pian tiloille ja 1950-luvulla 
kulki myös linja-auto kylässä. Ennen 
maitoauto toimi myös teiden auraajana 
talvisin, kun kulki niin aikaisin. 

Nordelundin kartanon isäntä Ole Silen 
kertoi, että suurien puskutraktorien 
saavuttua Ravioskorpeen ne keräsivät 
seudun pikkupojat ja vähän isommatkin 
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koneita ihmettelemään. Kalkkistentien 
ja nykyisen Marjoniementien 
risteyksessä oli ihmetelty, mihin se tie 
pitäisi tehdä. Silloin 16-vuotias Bengt 
Silen oli polkupyörineen näyttänyt, mistä 
on aikaisemmin mennyt. Puskutraktori 
aloitti työt.  Kuinka tosi tarina on sitä ei 
Ole Silen mene vannomaan, mutta 
isoveljen näyttämässä paikassa 
Marjoniemen tie kulkee tänäkin 
päivänä.  

Teistä näkyy suoraan niiden ikä. Ne eivät 
ole syntyneet niin, että tie olisi kulkenut 
talosta taloon. Täällä on kylän asutuksen 
muodostuminen tapahtunut toisin kuin 
normaalisti. Talot ovat muodostuneet 
valmiin tien varteen. Tieympäristö on 
hyvin hoidettua, eikä teidän varsilla juuri 
näy vesakkoja.  

 
 
5.  Menneisyyden maisema  
 
Arvot: Jääkausi näkyy harjuina kylän 
länsipuolella, jossa on Leenharju, 
Hallaharju ja Pussilanharju. Ravioskorpi 
on miltei kokonaan vanhaa Muinais-
Päijänteen pohjaa, asumaton 
suoperäinen korpi, räme ja niittyalue, 
jossa oli karhujen ja muiden petojen 
elinpaikat. 
 
Muinais-Päijänne tulvi Ruotsalaiselle ja 
myös Vesijärvelle. Tulva jatkui vielä 
tuhat vuotta, kunnes vesi lopulta mursi 
Heinolanharjun 7000 vuotta sitten, ja 
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koko suurjärven vedet purkautuivat 
rajusti Konniveteen ja Vuolenkosken 
kautta Kymijokeen.  Silloin Ravioskorpi 
vapautui veden alta. 
 
Alue on ollut enimmäkseen Nordelundin 
kartanon maata, myös Sysmän 
seurakunnan ja Wallenin suku on 
omistanut maata alueella.  Peltoa 
raivattiin 500 ha vuoden 1947 jälkeen. 
Sodan jälkeen raivattu Ravioskorpi oli 
avoin ja tasainen, jota harjun reunaan 
rakentunut vanha Ravioskorpi 
reunustaa.  
 
6. Laajat näkymät viljelyaukeille  
 
Arvot: Kun saavutaan Kalkkistentieltä 
Marjoniementietä pitkin kylään, 
avautuu metsäisen tien jälkeen avoin 
laaja peltomaisema-alue. Alue rajautuu 
kauniisti metsiin.  Peltoaukean koko on 
Sysmän suurimpia.  
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7. Karjatalouden merkitys maisemassa  
 
Arvot: Kylässä on paljon nurmia. 
Muutaman tilan laiduntavat eläimet 
elävöittävät maisemaa. Linnusto viihtyy 
heinämailla.  Kylän nuoruudesta johtuen 
kylässä ei ole juuri perinnemaisemia. Ne 
vanhat niittoniityt, joita Ravioskorvessa 
on ollut, raivattiin pelloiksi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kehittämisehdotus: Jos alueella on 
niittyjä tai muita luonnonlaitumia, 
kannattaa myös niitä laiduntaa. Myös 
niihin voi hakea maatalouden 
erityisympäristötukea. 
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8. Maisemapuut ja saarekkeet  

 
Arvot: Puut ja saarekkeet pellolla ovat 
maisemallisesti arvokkaita 
yksityiskohtia.  Suuret vanhat männyt 
on jätetty pystyn jo peltoja raivattaessa. 
Mikä tarina lieneekään siinä, miksi juuri 
nämä puut on säilytetty?  
 
Kehittämisehdotus: Saarekkeiden 
hoitoon voi saada maatalouden 
erityisympäristötukea.  Yksittäispuita voi 
jättää kasvamaan ojien reunoille ja 
vanhat puut kannattaa säilyttää.  
 
 
 
9. Metsärannan tila ja Aini Salokannel  
 
Arvot: Kuulimme eläviä muistoja ja 
tunnelmia Ravioskorpeen muutosta ja 
elämän alusta pienissä saunamökeissä. 
Pienet saunamökit olivat alkuun todella 
tärkeitä – oli paikka missä asua. Ennen 
päärakennuksien rakentamista oli 
tärkeintä tehdä navetat eläimille, jotta 
myös oma toimeentulo olisi taattu.  
 
Kuulimme myös elämästä Karjalan 
puolella. Aini Salokanteleen luokalla oli 
ollut myös Tatu Vanhanen. Karjalasta 
Ravioskorpeen muutti Vuoksenrannan 
kyläläisiä.  
 
Kehittämisehdotus: Aini Salokannel 
osaa kertoa paljon sellaista tietoa, joka 
on katoamassa. Hänen haastattelunsa 
nauhoitettiin.  
 
Asutukseen liittyvät muistot ja historia 
olisi hyvä tallentaa Ravioskorven kylällä.  
 
 
 
 
 
 
 



R A V I O S K O R V E N   K Y L Ä P Y Ö R Ä I L Y  28.6.2013 

10. Alueen linnusto  
 
Arvot: Alueen linnustoa on tutkittu 
runsaasti ja erityisesti alueella esiintyy 
peltolinnustoa tai avoimia alueita suosivia 
lintuja. Alueen laajat peltoaukeat tarjoavat 
peltolinnuille hyvän elinpaikan. Alueella on 
tavattu ainakin ruisrääkkä, kurki, 
töyhtöhyyppä, taivaanvuohi, lehtokurppa, 
kuovi, ruskosuohaukka, varpushaukka ja 
hiirihaukka. Peltoaukea on hyvä linnuston 
bongauspaikka.  
  
 
 

 
11. Alueen koulu ja kaupan paikka  
 
Arvot: Koulu on oman aikansa puhdasta 
kouluarkkitehtuuria. Koulu on 
rakennettu kylän keskustaan vuonna 
1951. Rakennuksessa on rapatut 
seinäpinnat. Koulu lakkautettiin vuonna 
2007 ja se ehti toimia 56 vuotta. 
Nykyisin koulu on kylätalo.  Talon 
pihassa on kyläläisten pystyttämä 
Raivaajien muistomerkki vuodelta 2006. 

 
 
 
13. Kivikautiset asuinpaikat  
 
Arvot: Kylässä on kaksi kivikautista 
asuinpaikkaa Hallaharju ja Roni. 
Hallaharjun asuinpaikka sijaitsee 
Hallaharjulla, Kumpulan talosta 150 
metriä etelälounaaseen. Paikka on 
lounais-koillis -suuntaisen Hallaharjun 
keskellä, vanhassa sorakuopassa, joka 
kasvaa nykyisin sekametsää.  
Asuinpaikka on todettu 1965, jolloin 
hiekkakuopan reunasta on havaittu 
punaista hiekkaa, hiiltä ja kvartseja. 
Soranoton pahasti tuhoaman 
asuinpaikan rippeet on tutkittu 1966, 
jolloin on saatu talteen lähinnä pelkkää 
kvartsia. Ilmeisesti samasta 
sorakuopasta on löytynyt myös 
kourutaltta. 
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Muinaisjäännökset kylässä. ©MML 2012, Museoviraston paikkatietoaineistoa 12/2013.  
 
Toinen asuinpaikka on Ronin tilalla Hallaharjun eteläosassa. Paikka on lounais-koillis -suuntaisen 
Hallaharjun kaakkoisrinteeseen tehtyä entistä sorakuoppaa aivan Ronin talon pihapiirissä. 
Kuoppaa ei enää käytetä ja sen eteläosassa kasvaa nuorta sekametsää. Paikka on todettu 1965, 
jolloin sorakuopan reunasta poimittiin kvartsia.  
 
Kohdassa tehtiin pieni kaivaus 1966, jolloin havaittiin asuinpaikan tuhoutuneen kokonaan 
soranotossa. Löydöt ovat kvartsia sekä koristeltu asbestikeramiikan pala. Mahdollisesti samasta 
kuopasta on löytynyt myös rombikirves.  
 
Vuoden 2004 inventoinnissa Ronin talon kaakkoispuoliselta pellolta löytyi kvartsi- iskoksia. Paikalla 
on selvä rantatörmä, jonka maalajina on hiesu/savi.  
 
Kivikautiset asuinpaikat ovat olleet mahdollisesti Muinais-Päijänteen rannalla.  
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14. Energia-asiaa Savelan tilalla  
 
Pyöräilyn lopuksi kuulimme tilan uusiutuvan energian tuotannosta. Tilalla on oma tuulimylly, jota 
juuri käynnisteltiin sekä aurinkokeräimiä.  Tilan omasta rypsistä puristetaan energiakäyttöön 
rypsiöljyä.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


	Ravioskorpi kansi.pdf
	Katriina_RAVIOSKORVEN KYLÄKÄVELY.pdf

