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1 JOHDANTO 

1.1 Kartoituksen taustaa 

Tietojen hajanaisuus arvokkaisiin maisemiin ja kulttuuriympäristöihin kohdistuvista toi-
menpiteistä ja suunnitelmista on koettu ongelmaksi ympäristöhallinnossa ja maankäytön 
suunnittelussa. Keskitettyä tietokantaa, josta voisi hakea alueittain tietoja eri tahojen 
suunnitelmista ja toimista ei tähän mennessä ole ollut tarjolla. Tilanteen helpottamiseksi 
Suomen ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikössä käynnistettiin vuonna 1996 
yhteistyössä ympäristöministeriön ja museoviraston kanssa valtakunnallinen hanke- ja 
suunnitelmakysely. Kysely lähetettiin eri puolille Suomea useille kymmenille tahoille mm. 
maakuntien liitoille, tiepiireille, maaseutukeskuksille, maaseutuelinkeinopiireille, metsähal-
linnolle ja maakuntamuseoille. Kunnille ei kyselyä tässä vaiheessa toimitettu. Kyselyä ei 
myöskään osoitettu alueellisille ympäristökeskuksille vaan ne saavat aineiston nyt koottu-
na käyttöönsä ja täydennettäväksi. 

Saaduista vastauksista koottiin arvokkaille maisema-alueille vuonna 1996 kohdistuvat 
hankkeet ja suunnitelmat -tietokanta. Koska tietojen kokoaminen perustui kyselyyn ja 
vastaaminen vapaaehtoisuuteen, ei aineisto anna aukotonta kuvaa vireillä olevista toimis-
ta. Tietokanta kuitenkin tarjoaa informaatiota lähes kuudestasadasta hankkeesta ja 
suunnitelmasta niille, jotka tarvitsevat työssään tietoa siitä, mitä arvokkaille maisema-
alueille ollaan tekemässä tai suunnittelemassa. Tähän raporttiin on koottu kyselyn vasta-
uksista työstetyn tietokannan aineisto tiivistetyssä muodossa. Hankkeet ja suunnitelmat 
on järjestetty ympäristökeskuksittain ja niiden alla maisema-alueittain. 

Kyselyn suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet arkkitehti Maisa Siirala ja FM Petri 
Lintunen Suomen ympäristökeskuksen luonto- ja maankäyttöyksikön alueiden käytön 
ryhmästä. Tietokannan on suunnitellut ja toteuttanut Petri Lintunen. Vastausaineiston kä-
sittelyssä ja viemisessä tietokantaan ovat avustaneet Lahden ammattikorkeakoulun har-
joittelijat Satu Takala ja Miia Kangas. Julkaisun kokoamisessa ovat avustaneet arkkitehti 
Merja Häsänen, arkkit. yo Rainer Linderborg sekä toimistosihteeri Pirjo Lehtovaara. 

1.2 Aineiston kokoaminen ja tietokannan rakenne 

Aineisto kerättiin valtakunnallisella kyselyllä, joka osoitettiin mm. maakuntien liitoille, maa-
kuntamuseoille, tiepiireille, maaseutukeskuksille, maaseutuelinkeinopiireille, metsähalli-
tukselle, metsälautakunnille ja aluearkkitehdeille (kyselykirje ja vastauslomake ovat liit-
teessä 1). Kysely koski ensisijaisesti valtioneuvoston periaatepäätöksessä 5.1.1995 mai-
nittuja valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita (periaatepäätös sekä luettelo 
valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista ovat liitteessä 2). Vastaajilla oli mahdolli-
suus ilmoittaa myös hankkeista ja suunnitelmista, jotka koskivat muita arvokkaita kulttuuri-
ympäristöjä, kuten rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja perinnemaisemia 
(aiheita käsittelevästä kirjallisuudesta on näytteitä liitteessä 3). Kysely käynnistettiin kevät-
talvella 1996 ja täydentävät kyselyt lähetettiin kesällä ja alkusyksyllä 1996. Vastauksia 
saatiin lähes kuusisataa taulukossa 1 luetelluilta tahoilta. 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet tahot ja vastausten määrä aihepiireittäin. 

p 

a3~ r od , • t 
I : •• 

.i.: 
f ;iii  is 

,••. 
Vasiaa tahot. 

ro å' s m 
_ ter. ,: 	ac; ~ x 

C 
ui:1ie 

0 
; 	._. 	t- 

1 
< 

2 
a~. 

Museovirasto, museot 150 13 1 9 

Maakuntien liitot 138 12 12 1 C 0 C 1 1 

Tielaitos 13 C 0 0 0 0 13 0 0 

Kunnat 38 27 8 2 0 0 1 0 0 

Alueelliset ympäristökeskukset 27 1 C 1 0 

Yhdistykset, yritykset, yksityiset ym. 22 14 4 0 0 1 0 3 0 

Metsäkeskukset, metsälautakunnat 21 1 1 0 C 0 0 1 0 

Maaseutukeskui<set lb 1 0 0 2 0 0 0 

Metsäntutkimuslaitos 15 11 0 0 0 0 C 0 

Maaseutuelinkeinopiirit 10 1 0 0 0 0 0 0 

Metsähallitus 0 0 0 0 0 1 

Suomen luonnonsuojeluliitto 6 0 0 0 

Maanmittauslaftos 0 C 0 C 0 

Teknillinen korkeakoulu (Helsinki) 0 0 C 0 0 0 0 

Helsingin yliopisto 3 3 0 0 0 

Metsänhoitoyhdistykset 3 0 0 C 0 C 0 0 

Maaseutuoppilaitokset 2 2 0 C 0 0 0 
Maatalouden tutkimuskeskus 2 2 0 0 C 0 

Ilmoitetut hankkeet ja suunnitelmat jakautuivat eri tyyppeihin seuraavasti: 

Tyyppi määrä 
Maiseman- 1 ympäristönhoito 276 
Alueellinen suunnittelu / kehittäminen 

(mm. kaavoitus, al uekehitysohjelmat) 146 
Tiehanke 136 
Muu rakentaminen / maiseman muokkaaminen 16 
Inventointi 1 kartoitus 12 
Matkailun 1 virkistyskäytön kehittäminen 3 
Elinkeinojen kehittäminen (muu kuin matkailu) 1 
Ympäristöohjelma 1 

Taulukossa 2 esitetään hankkeiden ja suunnitelmien määrä ympäristökeskusten alueilla. 
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Taulukko 2. Hankkeiden ja suunnitelmien määrä ympäristökeskusten alueilla. 
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Vastausaineistosta luotiin Access 2.0 -tietokanta, johon pyrittiin viemään kustakin ilmoi-
tetusta hankkeesta ja suunnitelmasta seuraavat tiedot: 

• tyyppi (esim. hoitohanke, alueellinen suunnittelu, tiehanke), 
• nimi / aihepiiri, 
• alueellinen kohdentuminen: mm. ympäristökeskuksen alue, maakunta, lää-

ni, kunta, valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, arvokas rakennettu 
kulttuuriympäristö, muu arvokas alue, 

• vastuutahot, tekijät / toteuttajat, yhteistyötahot, 
• aikataulu, toteutumisaste, 
• sisällön kuvaus 
• vastaajan arvio hankkeen tai suunnitelman vaikutuksesta ympäristön ti-

laan, 
• kirjallinen tuotanto, 
• seutukaavojen osalta valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koske-

vat kaavamerkinnät, 
• rahoitus 
• yhteyshenkilö, jolta saa lisätietoja. 





Arvokkaat maisema-alueet 

Porvoonjokilaakso on edustavaa 
Eteläisen viljelyseudun kulttuuritnai-

semaa. Sen arvo perustuu viljavanjoki-
laakson hyvin hoidettuun, loivasti kum-
puilevaan viljelymaisemaan sekä van-
haan rakennus- ja asutuskulttuuriin. 

Maisemakuva 
Maisemassa ovat selvästi havaittavis-

sa alueen ikivanha kulttuuri ja seudulle 
tyypillinen luonto. Vuosisatainen maan-
viljely on sulautunut laakson luonnonpiir-
teiden kanssa tasapainoiseksi ja selkeäksi 
kokonaisuudeksi. Jokilaaksossa vuorotte-
levat laajat, kumpuilevat ja metsäsaarek-
keiden rikkomat viljelykset, matalat mo-
reenimäet sekä kalliot ja harjanteet. Pai-
koin joki on uurtanut tiensä moreenihar-
janteen tai kallioalueen läpi ja virtaa ka-
peassa, jyrkkärinteisessä ja metsän varjos-
tamassa uomassa hiljaisena koskena. 

Luonnonpiirteet 
Porvoonjoki saa alkunsa I Salpaus-

selän etelärinteiden lähteistä, jatkaen koh-
ti etelää ja virraten lopulta Porvoon kau-
pungin halki Suomenlahteen. Mallusjär-
vellä laajoihin ja loiviin rantaviljelyksiin 
luovat vaihtelua ja jythiäkin yksityiskoh-
tia kallioiset moreeniselänteet ja -kumpa-
reet. Pukkilan seudulla ja sen eteläpuolel-
la maasto on hyvin vaihtelevaa. Laakson 
rinteiltä avautuu voimakaspiirteisiä näky-
miä jokilaaksoon. Pukkilan ja Askolan 
välillä joki häviää havumetsän ja jyrkkä-
rinteisen kalliomaaston suojaan ja ilmes-
tyy jälleen näkyviin asutulla alueella 
ennen Askolan kirkonkylää. Askolasta 
etelään jokilaakso jatkuu avarana kum-
puilevana viljelylaaksona, muutamassa 
kohdassa kanjonimaiseksi kaventuen ja 
laajeten taas viljelytasangoksi, jota met-
säiset moreenimäet etäällä reunustavat. 
Alajuoksulla joen länsirantoja luonnehti•• 
vat laajat viljelystasangotja itärannan 
topografiaa muovaavat voimakkaat-har-
janteet, jyrkkärinteiset kumpareet ja kal-
liomäet. Itse joki ei vaihtelevassa maas-
tossa ole maisemallisesti kovin hallitseva, 
mutta kumpareiden välissä mutkitelles-
saan luo viehättäviä näkymiä. 

Porvoonjoessa on useita koskia, 
joista viimeisenä on putouskorkeudel-
taan suurin Strömsberginkoski. Lähes 

0 1 2 3 4 5 	 10 km 

Porvoonjokilaakso 

kaikki~kosket ovat padottuja. Niillä ei 
kuitenkaan tehdä voimakkaan vedenpin-
nan tai virtaaman säännöstelyä. Por-
voonjoen vesi on luontaisesti sameaa ja 
veden laatu on runsaan asumajätevesi- ja 
hajakuormituksen vuoksi varsin huono. 

Metsät ovat tyypillisesti tuoreita, kuu-
sivaltaisia sekametsiä. Kallioharjanteilla 
ja harjuilla on pääosin komeita männi-
köitä. Koska jokilaakson savikkorinteet 
on otettu tehokkaasti viljelyyn, on lehto-
ja ja muita kasvillisuudeltaan reheviä 
alueita jäänyt vain jyrkkärinteisten kos-
kien rannoille ja muille raivauskelvotto-
mille paikoille. Tällaisia ovat muun 
muassa Bergstan puronvarsilehto Por-
voon kaupungin kupeessa sekä Ströms-
berginkosken varressa sijaitseva rinne-
lehto. Porvoonjoen rannat ovat lähes 
vesirajaan asti viljeltyjä, ja usein pellon 
ja veden väliin jää vain hyvin kapea niit-
tytöyräs. Ruovikkoista rantaa on vain 
paikoin alavimmilla alueilla. 

Porvoon Linnanmäki on valtakun-
nalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuu-
luva jyrkkärinteinen moreenikumpare. 
Mäellä on edustavaa pitkäaikaisen kult-
tuurin muovaamaa kuivaa niittyä ja ke-
toa, joilla kasvaa useita kulttuurin muka-
naan tuomia harvinaisia kasveja, esimer-
kiksi ketokaunokkia ja kevätkynsimöä. 
Askolassa on laaja rauhoitettu hiidenkir-
nualue jylhässä kalliomaastossa Porvoon-
joen rannassa. 

Porvoonjoen valuma-alueeseen kuu-
luva Mallusjärvi on suuri, mutta matala 
järvi. Rannat ovat enimmäkseen loivia, 
mutta muuttuvat moreeniharjanteiden 
kohdalla hyvinkin jyrkiksi. Pukkilan 
Kanteleenjärvi kuuluu valtakunnalliseen 
lintuvesiensuojeluohjelmaan. 

Kulttuuripiirteet 
Porvoonjokilaakson asutus on Ete-

läisen viljelyseudun vanhinta. Ensim-
mäiset asukkaat ovat tulleet jokilaakson 
eteläosan viljaville savikoille, jotka on 
otettu hyvin varhain viljelykseen. Asko-
lan kunnan alueella on erityisen runsaas-
ti muinaisjäännöksiä, jotka kertovat kivi-
kautisesta asutuskeskittymästä ('Askolan 
kulttuuri'). Porvoon Linnanmäellä on 
ollut tärkeä merkitys seudun historiassa. 
Siellä sijaitsi tanskalaisten vuoden 1200 
vaiheilla rakentama puinen vallihautojen 
ympäröimä varustus. Mäellä on edelleen 
linnoitusrakenteita valleineen ja hautoi-
neen. Viereisellä Pikkulinnanmäellä on 
rautakautineu kalmisto ja mäen juurella, 
joen rannassa olevalla Martinin vesijättö-
alueella linnoituksen satarna-alue. Ma-
renilla on harvinaisia tulokaskasvilajeja. 

Jokilaakson kylien kehittymiseen 
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ovat vaikuttaneet maatalous ja varhainen 
teollisuus. Kylät ovat eteläisen viljely-
seudun itäisille osille ominaisesti olleet 
tiheään rakennettuja ryhmäkyliä. Niistä 
suurin osa on iso- ja uusjakojen yhteydes-
sä hajonnut, mutta esimerkiksi Saksala 
on säilyttänyt perinteisen rakenteensa, ja 
siellä on runsaasti vanhaa rakennuskan-
taa jäljellä. Suomenkylä on perinteinen 
nauhamainen kylä harjun rinteessä. 

Kylien lisäksi jokilaakson asutus-
maisemalle ovat tyypillisiä yksittäiset, 
suurehkot maatilat moreenikumpareiden 
rinteillä tai metsän laidassa. Lähellä Por-
voon kaupunkia on joitakin suuria karta-
noita laajoine viljelyksineen ja komeine 
rakennuksineen. 

Alueen vanha rakennuskanta on 
enimmäkseen 1800-luvulta, mutta paljon 
on jäljellä myös 1700-luvun asuin- ja ul-
korakennuksia. Uusi asutus on jokilaak-
son eteläosassa suurimmaksi osaksi van-
han rakentamisperinteen mukaista. Puk-
kilan tienoilla rakennuskanta on jo sel-
västi nuorempaa. Mm. Askolan keskus-
tan tienoilla ja Porvoon kaupungin poh-
joispuolella on myös perinteisiin sopima-
tonta uudisrakentamista. Mallusjärven 
alueen asutus on sijoittunut laaksoselän-
teille sekä niiden reunoille. Joitain uudis-
rakennuksia on perinteisestä asutusraken-
teesta poiketen ja maisemakuvaa rikkoen 
sijoitettu avoimille viljelyksille. Kyläkes-
kus on säilyttänyt melko tiiviin raken-
teensa ja siellä on runsaasti vanhaa ra-
kennuskantaa. Mallusjoen kylän kulttuu-
rimaisemaa on jonkin verran turmellut 
tienpinnan korotus. Mallusniemen karta-
no on kulttuurihistoriallisesti ja maise-
mallisesti arvokas kokonaisuus. 

Porvoonjokea on käytetty varhaisen 
teollisuuden voimanlähteenä. Vakkotan 
koskessa on yhä toiminnassa oleva saha, 
jonka rakennukset muodostavat Askolan 
kyläkeskustassa perinteisen ja viehättä-
vän kokonaisuuden. Orimattilan Tönnös-
sä on maisemallisesti ja kulttuurihisto-
riallisesti arvokas mylly. Sen vieressä 
oleva 1911 rakennettu betonikaarisilta 
on tiemuseokohde. 

Pitkään karjattomana jatkuneen vil-
jelyn seurauksena puuttuvat laidunnuk-
sen muovaamat niityt, kedot ja hakamaat 
maisemakuvasta lähes täysin. Pari ranta-
töyräillä jäljellä olevaa niittyä elävöittä-
vät peltomaisemaa. Toinen näistä, Onki-
maan rantaniitty, sijaitsee Porvoonjoen 
mutkaan muodostuvan suvantopaikan 
rannassa ja on paitsi maisemallisesti, 
myös kasvillcsnudeltaan edustava. 

Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen 
maisema-alue on Eteläiselle viljely-

seudulle tyypillistä vaurasta maatalous-
aluetta. Vuosisatoja jatkuneen viljelyn ja 
asutuksen muovaama kulttuurimaisema 
ja vaihtelevat luonnonpiirteet yhdistyvät 
siellä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi. 

Maisemakuva 
Alue koostuu luonnonpiirteiltään 

vaihtelevista jokilaaksoista. Alue on vil-
jelylaaksojen ja kalliokumpujen mosaiik-
kia. Alueella on sekä laakeahkoja laakso-
jaksoja alavine viljelyksineen että ahtaita 
ja jyrkkärinteisiä rotkolaaksoja. Avarien 
laaksojen maisemat ovat rauhallisia, rik-
konainen Siuntion kirkonseutu tekee vai-
kutuksen mosaiikkimaisuudellaan ja jyl-
hillä korkeuseroillaan. Murroslaaksoissa 
äkkijyrkät kallionseinämät ja muutamat 
kosket luovat maisemaan dramatiikkaa. 

Järvien rannat vaihtelevat laakeista 
hyvinkin jyrkkiin ja kallioisiin. Huomat-
tavia yksittäisiä maisemaelementtejä pit-
kien puukujanteiden lisäksi ovat kallio-
jyrkänteet, rehevät suvantojärvet, mäki- 
kvlät sk rnntniPn tprva1Pnnävvut Pik- 

liikuntojen ja vielä suhteellisen hiljattain 
laaksoissa velloneen meren luomasta 
maisemasta. Kapeat murroslaaksot kal-
lioseinämineen ovat kanjonimaisia ja 
paikoittain vuoristomaisen jylhiä. Pienet 
joet ja purot kiemurtelevat laaksojen 
pohjilla. Näiden laajentumiin on muo-
dostunut kauniita järviä. Keskipisteenä 
on Siuntion kirkonkylän alue, josta mur-
roslaaksot ja vaihtelevat kallioperän ku-
lutuspinnat säteilevät eri suuntiin. Alu-
een eteläosassa joki- ja viljelylaakso le-
venee, rinteet madaltuvat ja pellot ovat var-
sin tasaisia. Laaksot on otettu hyvin tark-
kaan viljelyyn, minkä takia metsiä on 
vain laaksojen yksittäisillä kumpareilla. 

Luonnon arvokkaimpia osia ovat siel-
lä täällä säilyneet lehdot. Ne kertovat ete-
]äisen viljelyseudun rehevästä kasvillisuu-
desta ja paikoittaisista kallioperän kapeis-
ta kalkkikivisuonista. Pienialaisia lehtoja 
on säilynyt kallioiden välisissä juoteissa, 
kallionalusilla, jyrkillä rinteillä ja rannoil-
la. Valtakunnalliseen lehtojensuojeluoh-
jelman lehtoja ovat Kvarnbyn lehto, Palo-
kosken kanjonin lehto ja Lempansån joki- 
varsilehtn sekä ahirpn komein nhkinä- 
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2 HANKKEIDEN JA SUUNNITELMIEN KUVAUKSET ALUEITTAIN 

2.1 Uudenmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Länsi-Orimattilan yleiskaava / maa- ja metsätalousalueet., kyläympäristö ja vesistöt / maan- 
käytön ohjaus. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Orimattila 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Porvoonjokilaakson kulttuurimaisema, Mallusjärven-Porvoonjoen kulttuu- 
rimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): ArkkitehtitoimistoTapani Vuorinen, Arkkitehtitoimisto Eeva Aarrevaara 
Vastuutaho: Orimattilan kaupunki 
Yhteistyötahot: Uudenmaan maaseutukeskus, Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri, Itä-Hämeen metsälautakunta, Päi- 
jät-Hämeen liitto, Uudenmaan Ympäristökeskus, Päijät-Hämeen maakuntamuseo. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Kaavan päätavoite on maaseudun elinkeinomandollisuuksien turvaaminen ja kehittäminen alueella. Keskeine- 
nä tavoitteena on myös luonnon- ja maisema-arvojen vaaliminen. Kaavan pohjaksi alueelta laaditaan monipuoliset 
perusselvitykset maankäyttövaihtoehtoja osa-alueittain. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kaavan ja siihen liittyvien selvitysten avulla pyritään edesauttamaan ja käynnistämään maaseudun kehittämisen ja mai- 
semanhoidon projekteja ja tukimuotoja alueella. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleiskaavan perusselvitykset valtakunnallisesti arvok- 
kaalle Porvoonjoen / Mallusjärven maisema-alueelle. Orimattilan kaupunki 1995, moniste A3. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita, Orimattilan maaseutualueiden rakennustapaohjeet. 
Rahoitus: Valtio 100 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Osmo Hirvi / Orimattilan kaupunki 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Itä-Uudenmaan seutukaava 1996 (vahvistettavana). 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Porvoo, Porvoon mlk, Askola, Pukkila, Orimattila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Itä-uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Itä-Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Suojelualue, luonnonsuojelualue, vesi- 
lainsäädännön nojalla suojeltava alue, pääasiassa rakennuslain 134§:n nojalla suojeltava alue, maankamaran ainesten 
ottoalue, pohjavesialue, maa- ja metsätalousalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue, maa- ja metsätalousvaltainen alue / 
ympäristöarvoja, maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla ulkoilun ohjaamistarve tai ympäristöarvoja, kyläalue, virkis- 
tysalue, lähivirkistysalue, taajamatoimintojen alue, teollisuustoimintojen alue, palvelujen tai hallinnon alue, keskusta- 
toimintojen alue, yhdyskuntatelcnisen huollon alue, kulttuuriympäristö, erityisalue, muut maisemat, moottoritie, alueel- 
linen pääväylä, kokoojatie, päärata. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Tuula Laaksonen / Itä-Uudenmaan liitto, p. 019 - 524 3288 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mallusjärven maisema-alueen perusselvitys. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Orimattila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maisema-arkkitehdit Tapani Vuorinen ja Eeva Aarrevaara, suunnitelija Osmo Hirvi, Ulla 
Lankila 
Vastuutaho: Orimattilan kaupunki 
Yhteistyötahot: Uudenmaan maaseutukeskus, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Maanviljelijöiden haastattelut, ympäristöä koskevat parannusesitykset, metsänkäsittelykohteiden kartoitus 
(normaalit ja maisemallisesti arvokkaat kohteet), kylämaiseman huomioon ottaminen, tiestö ja vesiensuojelu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kartoitus lisää tietoa ja auttaa ihmisiä ymmär- 
tämään alueen merkityksen. Mallusjärveä on kunnostettu ja kylämaisemaa kohennettu. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleiskaavan perusselvitykset valtakunnallisesti arvok- 
kaalle Porvoonjoen / Mallusjärven maisema-alueelle. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 	 35 % 
Kunnat 	 60 % 
Yksityinen tai muu 5 % 
Yhteyshenkilö: Ulla Lankila / Orimattilan Kaupunki 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Linnanmäki, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Porvoo 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Porvoonjoen kulttuurimaisema, vanha Porvoo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: jatkuvaa hoitoa 
Sisältö: Linnanmäen muinaismuistoaluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan 
-ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suomen hoidetut muinaisjäännökset. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kalmistonmäki, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Askola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö/Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa 
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Sisältö: Kalmistonmäen varhaiskeskiaikaista kyläkalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoi- 
dossa huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. Hoito 
toteutetaan laiduntamalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (museovirasto 1995) 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Porvoonjoen tulvasuojelutyöt, maatalousmaisema. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pukkila, Askola, Orimattila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan ympäristökeskus 
Vastuutaho: Luvan hakija: järjestely-yhtiö, perustetaan myöhemmin 
Yhteistyötahot: Alueen kunnat 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Hanke sisältää perkausta 6,7 km pituudelta, massoja kaivetaan yhteensä 109 000 m3. Lisäksi hankkeeseen 
kuuluu kaksi pengerrysaluetta Askolassa. Penkereitä rakennetaan 1140 m, joihin tarvitaan massoja 5300m3. Pump- 
paamojå rakennetaan kaksi. Tarkoituksena on ehkäistä haitalliset kesätulvat perkauksella ja ehkä pengerryksillä. Vesis- 
töalueen kunnat pitävät hanketta kiireellisenä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hankeen avulla voidaan alueen maatalous pitää elinvoimaisena, ja sen myötä pitää kulttuurimaisema hoidettuna. Suo- 
javyöhykeasiat saattavat tulla myöhemmin mukaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Vesioikeudellisen hakemuksen suunnitelma-asiakirjat, täydennettyinä kalatalous- ja kasvillisuusselvityksillä. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Lehtiartikkeleita, Porvoonjokiraportti (1988) ja mm. Keski- ja Itä-Uudenmaan vesienkäytön kokonaissuunnitelma. 
Yhteyshenkilö: Tauno Vesala 

-Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kiialanjoen silta / uusiminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Porvoon mlk 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Uudenmaan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Huonokuntoisen kivisillan korvaaminen teräsaaltoputkella. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hyvin vähäinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie-ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 550 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ahti Tietäväinen, p. 019 - 687 7687 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vähäjoen sillan tulopenkereet / kunnostus. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan ]ääni 
Kunta: Porvoon mlk 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Uudenmaan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Vähänjoen sillan molemmin puolin korjataan paalutuksella noin 20 metriä painunutta pengertä. Toimenpiteet 
rajoittuvat nykyiselle tielle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Korjaussuunnitelma 31.4.1994. 
Rahoitus: Valtio 700 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Mikko Smura / Tielaitos 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Harabacka-Koskenkylä / moottoritietä koskeva selvitys. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Porvoon mlk 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Uudenmaan tiepiiri 
Yhteistyötahot: Porvoon mlk, Porvoon kaupunki, Pernaja, Itä-Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Hankkeesta laaditussa toimenpideselvityksessä selvitettiin teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä nykyisen moot- 
toriliikennetien rakentamiseksi moottoritieksi. Myös hankkeen vaikutuksia selvitettiin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei suuria vaikutuksia. 
Yhteyshenkilö: Seppo Antinoja / Uudenmaan tiepiiri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
•Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma 1995, Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1995. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Siuntio, Vihti 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma ja maaseutuohjelma. 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4363 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Helsingin seudun seutukaava I ja II. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Siuntio, Vihti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
suojelualue. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Siuntio, Vihti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: luonnos 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
taajamatoimintojen alue, suojelualue, 110 kV:n ja 400 kV:n voimajohdot, säliköasema, päärata, pääväylä, seudullinen 
väylä, alueellinen väylä, pohjavesialue. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Länsi-Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Siuntio, Vihti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudemaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue, 110 
kV:n voimajohto. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rullarsböle, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Tammisaari 

.Muu arvokas alue: Siuntion kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kasbergetin pronssikautista röykkiökalmistoa hoidetaan historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan kaikki ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 



16 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Skällberget, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Siuntio 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Siuntion kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Skällbergetin rautakautista linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioi- 
daan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Marsbacken, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Siuntio 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Siuntion kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Marsbackenin pronssi- ja rautakautista muinaismuistoaluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohtee- 
na. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
-Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Krejansberget, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Siuntio 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Siuntion kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Krejansbergetin pronssikautista röykkiökalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyrkå, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Siuntio 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Siuntion kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kyrkån jokilaakso yhdistää maisemallisena elementtinä suuren joukon Siuntion kirkonkylän kulttuurihis- 
toriallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luon- 
nonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä hoidetaan kulttuurimaisemakokonaisuutta. Pyrkimyksenä on tuoda esiin erityisesti Siuntion kirkkoa 
maisemallisessa polttopisteessä sijaitsevana monumenttina, yhdistää toisiinsa joukko eri ikäisiä kulttuurimuisto- 
merkkejä ja luoda niistä matkailullisesti kiinnostava kokonaisuus. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Siuntio, Palojärvi, Henriksforsin torppa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Siuntio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Ketoprojektin työryhmä, Siuntion kunta 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Yhteistyötahot: Museovirasto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Torpan alueen ulkoalueiden hoitaminen ja niittyjen kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Pekka Borg, p. 09 - 2983 005 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Degerbyn liittymän parantaminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Inkoon kunta, Uudenmaan ympäristökeskus 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Nykyisen kt 53 liittymän parannus ja yksityistiejärjestelyjä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutuksia. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnitelma 1996. 
Yhteyshenkilö: T. Salo / Tielaitos 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 2 
Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkkonummi-Pikkala / tien reunaston aitaaminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Kirkkonummi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Kirkkonummen kunta 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Tien reunaston aitaaminen metsäalueilla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikutus vähäinen. 
Yhteyshenkilö: T. Salo / Tielaitos 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 3 
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Itä-Uudenmaan seutukaava 1996 (vahvistettavana). 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pernaja, Liljendal, Myrskylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Itä-Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Itä-Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Suojelualue, luonnonsuojelualue, ranto- 
jensuo-jeluohjelmassa mainittu luonnonsuojelualue, kulttuurihistoriallisesti huomattavien rakennusten suojelulailla 
rauhoi-tettava alue, pääasiassa rakennuslain 135§:n nojalla rauhoitettava alue, vesilainsäädännön nojalla rauhoitettava 
alue, pohjavesialue, retkeily- ja ulkoilualue, lähivirkistysalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue / ympäristöarvoja, 
maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla ulkoilun ohjaamistarve tai ympäristöarvoja, maa- ja metsätalousalue, kulttuuri- 
ym-päristö, vesiliikenteen vyöhyke, teollisuustoimintojen alue, yhdyskuntateknisen huollon alue, kyläalue, taajamatoi- 
mintojen alue, maankamaran ainesten ottoalue, muut maisemat, moottoritie, alueellinen pääväylä, kokoojatie, päärata. 
,Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Tuula Laaksonen / Itä-Uudenmaan liitto, p. 019 - 524 3288 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 3 
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Harabacka-Koskenkylä / moottoritiehankkeeseen liittyvä selvitys. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Porvoon mlk 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Uudenmaan tiepiiri 
Yhteistyötahot: Porvoon mlk, Porvoon kaupunki, Pernaja, Itä-Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
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Sisältö: Hankkeesta laaditussa toimenpideselvityksessä selvitettiin teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä nykyisen moot-
toriliikennetien rakentamiseksi moottoritieksi. Myös hankkeen vaikutuksia selvitettiin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei suuria vaikutuksia. 
Yhteyshenkilö: Seppo Antinoja / Uudenmaan tiepiiri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 3 
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Moottoriliikennetien rakentaminen välille Koskenkylä-Loviisa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pernaja 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Projekti P10 Koskenkylä-Loviisa 
Yhteistyötahot: Tiepiiri, urakoitsijat, ympäristöviranomaiset, kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Moottoriliikennetien rakentaminen Koskenkylän ja Loviisan välille 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio):Tie sijoittuu ensimmäisten kolmen kilometrin 
osalta valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Tältä osalta tie tullaan jo tässä vaiheessa rakentamaan moot- 
toritieksi eli Koskenkylän ja Pernajanharjun välille rakennetaan toinen ajorata. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Yleissuunnitelma, YVA-raportit, tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma, tehdyt selvitykset. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tielaitoksen julkaisuja, lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 115 000 000 mk (99.6 %) 
Kunnat 450 000 mk (0.4 %) 
Yhteyshenkilö: Janne Tikkamäki 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 3 
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Liljendalin jalankulku- ja polkupyörätie. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
•Kunta: Liljendal 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pernajanlahden kulttuurimaisema ja Koskenkylän jokilaakso 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan tiepiiri 
Vastuutaho: Uudenmaan tiepiiri 
Yhteistyötahot: mm. Liljendalin kunta, Uudenmaan ympäristökeskus 
Valmistunut vuonna: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Keskustan jalankulku- ja polkupyörätien toteuttaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vähäinen. 
Yhteyshenkilö: Pertti Laukkanen, p. 09 - 1487 3612 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma 1995, Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1995. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Tammisaari, Karjaa 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma ja maaseutuohjelma. 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto p. 09 - 4767 4363 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Inkoo, Tammisaari, Karjaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Luonnos 1997 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: kyläalue, suojelualue, lähivirkistysalue, maa- 
ja metsätalousvaltainen alue, pohjavesialue, alueellinen väylä, 110 kV:n voimajohto, sähköasema. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Bocklint, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Boclintin linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toi- 
minnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haveråkersberget, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoi- 
toa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Finnbyn-Grabbackan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Haveråkersbergetin rautakautista linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 



21 

Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Brobacka, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Kasvimuseo, Tvärminnen eläintieteellinen asema, Karjaan kaupunki. 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 
Sisältö: Brobackan rautakautista kalmistoa ja asuinpaikkaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyy- 
pillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 4 
Snappertunanjoki - Fagervik 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sutarkulla, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Finnbyn - Grabbackan -kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
• Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Sutarkullan varhaiskeskiaikaista linnamäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 5 
Skärlandet 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton aluekehitysohjelma 1995, Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1995, Uu- 
denmaan liiton saaristo-ohjelma 1995. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Tammisaari 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uudenmaan liiton aluekehitysohjelma, maaseutuohjelma ja saaristo-ohjelma. 
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Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4363 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 5 
Skärlandet 

Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Tammisaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Luonnos 1997 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
suojelualue, pohjavesialue. 
Yhteyshenkilo: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 6 
Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1995, Uudenmaan liiton 5B-tavoiteohjelma. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Nummi-Pusula 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Maakunnan kehittäminen. 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, p. 09 .- 4767 4363 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 6 
Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Länsi-Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Nummi-Pusula 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Maa- ja metsätalousvaltainen alue, 
suojelualue, luonnonsuojelualue, lähivirkistysalue, taajamatoimintojen alue, taajamatoimintojen reservialue, valta-, 
seudullinen, kokoaja- tai yhdystie, 11OkV:n voimajohto, arvokas harjualue, arvokas kulttuurimaisema-alue, arvokas 
luontoalue, pohjavesialue, kyläalue (kohdemerkintä), yhdyskuntateknisen huollon kohde. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 6 
Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Töllin myllyn ja ympäristön kunnostaminen ja kehittäminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Nummi-Pusula 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Töllin myllyosuuskunta 
Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
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Sisältö: Maakunnan kehittämishankkeena toteutettava Töllin myllyn, sähkölaitoksen ja lautakuivaamon kunnostami-
nen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kohentaa maiseman ja ympäristön tilaa. 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4363 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 6 
Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Nummenjoen järjestely. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Nummi-Pusula 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan ympäristökeskus 
Vastuutaho: Luvan haltija: Järjestely-yhtiö 
Sisältö: Hankkeen tarkoituksena on parantaa kuivatusolosuhteita voimaperäisen maanviljelyseudun keskellä sijait- 
sevalla Hyvelan alueella. Tulvien vaivaamaa peltoaluetta on noin 250 ha, ja tulviminen on jatkuvasti pahentunut eten- 
kin kesätulvien osalta. Hankkeen suunnitelma on tehty vuonna 1983 ja se perustui tulvien ehkäisyyn jokea perkaamalla 
ja pengertämällä. Suunnitelmaa on tarkistettu vuonna 1993 siten, että joen kevennetty perkaus ja penkereet ovat mitoi- 
tetut kesätulvien mukaan. 
Yhteyshenkilö: Raimo Nissinen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 7 
Fiskarsin - Antskogin ja Pohjanpitäjänlanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma 1995, Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1996. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja, Tammisaari 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma ja maaseutuohjelma 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4363 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 7 
Fiskarsin - Antskoginja Pohjanpitäjänlanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja, Tammisaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Luonnos 1997 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: taajamatoimintojen alue, kyläalue, 
liikennealue, maa- ja metsätalousvaltainen alue, suojelualue, pohjavesialue, seudullinen väylä, alueellinen 
väylä, päärata, 110 kV:n ja 400 kV:n voimajohdot. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 7 
Fiskarsin - Antskogin ja Pohjanpitäjänlanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kohagen, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kohagenin varhaisrautakautista kalmistoa ja asuinpaikkaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Hoidossa huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995) 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 7 
Fiskarsin - Antskogin ja Pohjanpitäjänlanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Peinnemaisema, maatalousmaisema ja rannat. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Eva Wiklund ja Irmeli Ahtela / Uudenmaan ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Tov-Erik Grönroos / Pohjan kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: kesken 
Sisältö: Mustionjoen-Pohjanpitäjänlanden suojavyöhykeprojektiin liittyvä maisemaselvitys, jonka näkökulma liittyy 
maatalouden erityisympäristötukien käyttöön. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tavoitteina ovat mm. vesiensuojelu, maise- 
man omaleimaisuuden vaaliminen ja korostaminen sekä tärkeiden näkymien huomioonottaminen (esim. eri tyyppiset 
suojavyöhykkeet). Yhteyttä maanomistajien pitää pääasiassa Tov-Erik Grönroos. Vaikutus ympäristöön ja maisemaan 
riippuu toteutumisasteesta. Osissa aluetta muutoksia viljelymaisemassa lienee odotettavissa. 
Yhteyshenkilö: Uudenmaan ympäristökeskus / Eva Wiklund & Irmeli Ahtela, p. 09 - 148 881 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 8 
Suomenlinna 
Nimi / luonne / aihepiiri: Helsingin seudun seutukaava I ja II sekä taajamaseutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Helsinki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Suomenlinna ja ympäröivät linnoitussaaret 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Helsingin seudun seutukaava I ja II: 
suojelualue, lähivirkistysalue; Helsingin seudun taajamaseutukaava: erityisalue, suojelualue. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 8 
Suomenlinna 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kustaanmiekan puuston raivaussuunnitelma. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Helsinki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Suomenlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): MA-arkkitehdit, Suomenlinnan hoitokunta 
Vastuutaho: Suomenlinnan hoitokunta 
Valmistunut vuonna: 1995-1996 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuu täydennyksinä 
Sisältö: Itsestään kasvaneen pensaikon raivaaminen Kustaanmiekan viheralueilla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ympäristön tila parani huomattavasti. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti tulossa. 
Yhteyshenkilö: Tuija Lind / Suomenlinnan hoitokunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Alabackshagen, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alabackshagenin rautakautista kalmistoa ja asuinpaikkaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. Hoito 
toteutetaan osittain laiduntamalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 90 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Camillaskog, koskee perinnemaisemaa, typiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) I toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö I Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Camillaskogin varhaiskautista kalmistoa ja asuinpaikkaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Storskogen, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Storskogenin pronssi- ja rautakautista kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sköljnäsudden, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Sköljnästuddenin pronssikautista kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
-Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto,.p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lillmalmen, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Sisältö: Lillmalmenin varhaisrautakautista röykkiökalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoi- 
dossa huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristöja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottaminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Junkarsborg, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Junkarsborgin keskiaikaista linnanpaikkaa hoidetaan arkeologisena ja historiallisena kulttuuriperintökohtee-na. 
Hoidossa huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Grågalan, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Grågälanin laajaa muinaismuistoaluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioi- 
daan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
-Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Finnänskogen, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mustionjoen kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Finnänskogenin varhaiskautista kalmistoa ja asuinpaikkaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemanhoitosuunnitelma. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Yrjö Ala-Heikkilä 
Vastuutaho: Länsi-Uudenmaan vesi & ympäristö ry 
Yhteistyötahot: Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan liitto, Paikalliset maanomistajat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Suunnitelma, joka on osa Mustionjokilaakson suojavyöhykeprojektia, sisältää suojavyöhykesuunnitelman sekä 
kyläkohtaisia hoitosuunnitelmia. Niiden toteutumista pyritään edistämään osoittamalla ehdotetuille toimenpiteille rahoi- 
tusmandollisuus maatalouden ympäristötukiohjelmasta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Edistää maisemanhoitoa ja vesistönsuojelua. 
Suunnitelma laaditaan yhteistyössä maanomistajan kanssa, jolloin maisemanhoidosta kiinnostuneet maanomistajat 
saavat apua tilakohtaisten suunnitelmien tekemisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelma laaditaan julkaisumuotoisena. 
Yhteyshenkilö: Yrjö Ala-Heikkilä 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen Uudenmaan seutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Karjaa, Pohja 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Luonnos 1997 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: taajamatoimintojen alue, kyläalue, suojelu- 
alue, lähivirkistysalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue, työpaikka-alue, pohjavesialue, alueellinen väylä, seudul-linen 
väylä, ohjeellinen ulkoilureitti, 110 kV:n ja 400 kV:n voimajohdot, sähköasema. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen 1 Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 9 
Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Billnäsin Ruukin ympäristön pelastaminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: 
Billnäsin Ruukinalue ja Mustionjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maisema-arkkitehdit, opiskelijatja Arja Aminoff 
Valmistunut vuonna: 1995 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Jalojen lehtipuiden kunnon selvittäminen, harvinaisten kasvien inventointi ja vanhan kulttuurimaiseman histo- 
riallinen selvitys. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Julkaisematonta kirjallista aineistoa, mm. museoviraston inventointi. 
Yhteyshenkilö: Arja Aminoff / p. 019-230 066 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vantaan yleiskaava. 
Maakunta: Uusimaa 



Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vantaan kaupunki 
Vastuutaho: Vantaan kaupungin yleiskaavaosasto 
Yhteistyötahot: Asukkaat, viranomaiset 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Vahvistaa laajalta alueelta Vantaanjokilaaksoa maatalousalueeksi, virkistysalueeksi ja kyläalueeksi. Kulttuu- 
rihistoriallisesti arvokkaimmille ydinalueille on osoitettu RakL124a§ mukainen toimenpiteiden luvanvaraisuus. Suosi- 
tuksia mm. avoimena säilyttämisestä ja suojavyöhykkeistä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Yhdessä rakennusjärjestyksen kanssa ohjaa 
hajarakentamista (määrää ja sijoittumista). Viljelyyn epäsuoria vaikutuksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Vantaan yleiskaava C19:92; Vantaan kulttuurimaiseman ja rak. ymp. suojeltavat ymp.kokon. C12:1991. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Yleiskaava ja Peltojen metsittäminen 
Yhteyshenkilö: Anne Mäkynen / Vantaan yleiskaavaosasto, p. 09 - 839 2988 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uudenmaan liiton aluekehitysohjelma 1995, Uudenmaan liiton maaseutuohjelma 1995. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa, Helsinki, Tuusula 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uudenmaan liiton aluekehittämisohjelma ja maaseutuohjelma. 
Yhteyshenkilö: Lasse Rekola / Uudenmaan liitto, puh 09 - 4767 4363 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Helsingin seudun seutukaava I ja II, energiaseutukaava ja taajamaseutukaava. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Helsinki, Vantaa, Tuusula 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Uudenmaan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Helsingin seudun seutukaava I ja II: 
maa- ja metsätalousvaltainen alue, suojelualue, lähivirkistysalue, retkeily- ja ulkoilualue, ohjeellinen ulkoilureitti, poh- 
javesialue; Helsingin seudun energiaseutukaava: 110 kV:n voimalinja, maakaasun runkoputki; Helsingin seudun taa- 
jamaseutukaava: taajamatoimintojen alue, kyläalue, erityisalue, liikennealue, maa- ja metsätalousalue, suojelualue, 
työpaikka-alue, retkeily- ja ulkoilualue, lähivirkistysalue, pääväylä, seudullinen väylä, alueellinen väylä, paikallis- 
liikenteen rata. 
Yhteyshenkilö: Petri Rantanen / Uudenmaan liitto, p. 09 - 4767 4300 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vantaanjoen maatalouden vesiensuojeluprojekti (rajattu alue). 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Nylands Svenska lantbrukssällskapens förbund: Kirsi Vilonen ja Sanna Hänninen 
Vastuutaho: Uudenmaan ympäristökeskus, Helsingin vesiensuojelu 
Yhteistyötahot: Vantaan kaupungin puisto- ja asemakaavaosasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
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Sisältö: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys käynnisti vuonna 1995 Vantaanjoen maatalouden ve-
siensuojeluprojektin, jonka tavoitteena on ryhtyä käytännön toimenpiteisiin hajakuormituksen vähentämiseksi. Tavoit-
teena on yleissuunnitelma, jossa huomioidaan suojavyöhykkeiden lisäksi mm. kokonaismaisema, monimuotoisuus ja 
elävyys. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Yleissuunnitelma voisi olla apuväline maata-
loussihteerin markkinoidessa ympäristötuen erityistukimuotoja maanviljelijöille. Lopputulos yleissuunnitelman avulla 
on toivottavasti ehjempi. Olemassa oleviin ns. maisemavauriokohtiin pyritään löytämään ratkaisut. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Översby Hädgårdsskola: Kirsi Vilosen opinnäytetyö. 
Yhteyshenkilö: Anja Juho]a / Vantaan kaupunki, p. 09 - 839 3467 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemanhoito liitännäisenä Pohjois-Vantaan maatiloilla. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Berit Korpilo ja kyläläiset 
Vastuutaho: Svenska lantbrukssällskapens förbund 
Yhteistyötahot: Pohjois-Vantaan yhdistykset, Neuvontajärjestöt, Uudenmaan liitto, Vantaan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuva prosessi 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Päätavoitteena on löytää maisemanhoidosta liitännäiselinkeinomandollisuuksia. Kyläläiset itse pohtivat ar- 
vokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi kokemiensa alueiden kehittämismandollisuuksia. Asiantuntijat kertoivat maise- 
manhoitomenetelmistä esimerkein. Erityistukimuotojen mahdollisuudet nostettu esille. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Osa kyläläisistä tiedosti asuvansa alueella, jolla maisemaperinteiden esiin tuominen herätti halun huolehtia ja kunnos- 
taa ensin omaa pihapiiriään ja yhdessä esim. Vantaanjokivartta. Eli laajempi hanke purkautuu paikalliseksi toimin- 
naksi, joka näkyy esim. rakennusten ja puuston hoidon myötä kokonaismaisemassa. 
Yhteyshenkilö: Anja Juhola / Vantaan kaupunki, p. 09 - 839 3467 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vantaanjoen maatalouden vesiensuojeluprojekti. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Hyvinkää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Vihti, Järvenpää, Sipoo, Kerava, Vanta 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys Ry, Uudenmaan ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri, Uudenmaan maaseutukeskus, Ympäristöministeriö, Maa- ja met- 
sätalousministeriö, Uudenmaan liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Tavoitteena on vesistönvarsien suojavyöhykkeiden määrän lisääminen, muu maatalouden vesiensuojelu 
(hajakuormituksen väheneminen), sekä erityisympäristöjen hyväksikäyttö suojavyöhykkeiden perustamisessa ja mai- 
semanhoidossa. Alahankkeita ovat mm. Palojoen varren suojavyöhykkeet ja maisemanhoito sekä Vantaalla alkanut 
hanke, jossa selvitetään Seutulan eteläpuolen ja Tuusulanjoen alajuoksun nykyinen suojavyöhyketilanne ja alueen mai- 
semallinen arvo. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suojavyöhykkeiden vaikutukset Palojoen viljelymaisemaan. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Vantaanjoki-projektin väliraportti 1995, Useita lehtileikkeitä. 
Rahoitus: 
Valtio 510 000 mk (54.2%) 
Kunnat 280 000 mk (29.8 %) 
EU 	150000mk(16%) 
Yhteyshenkilö: Sanna Hänninen / Uudenmaan ympäristökeskus, p. 09 - 1488 8236, Harri Seppänen / Vantaanjoen ja 
Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, p. 09 - 241 0233 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vantaankosken kalataloudellinen kunnostus. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan ympäristökeskus 
Vastuutaho: Luvan haltija: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri 
Yhteistyötahot: Vantaan kaupunki, kalastusalue, Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Entistäminen, kiveäminen, sorastus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Luonnonsuojeluarvon lisääntyminen, vesimai- 
seman kohentuminen ja virkistyskäytön mahdollisuuksien parantuminen. 
Yhteyshenkilö: Esa Lehtinen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 10 
Vantaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köningstedtinkosken kalataloudellinen kunnostus. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uudenmaan ympäristökeskus 
Vastuutaho: Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri 
Yhteistyötahot: Vantaan kaupunki, kalastusalue, Uudenmaan maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 	- 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Entistäminen, kiveäminen ja soratus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Luonnonsuojeluarvon lisääntyminen, vesimai- 
seman kohentuminen ja virkistyskäyttömandollisuuksien parantuminen. 
Yhteyshenkilö: Esa Lehtinen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ahvenkosken redutti / hoito. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Ruotsinpyhtää 
Muu arvokas alue: Ahvenkosken redutti ja vanhan postiaseman kivijalka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Ahvenkoski Oy 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa hoitoa 
Sisältö: Pahoin umpeen kasvaneen alueen eri kohteiden esille raivaamista. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kohteiden säilyttäminen nykymuodossaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Itä-Uudenmaan seutukaava 1996 (vahvistettavana). 
Maakunta: Uusimaa 
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Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Itä-Uudenmaan seutukaava-alueella Ruotsinpyhtää, Pyhtää 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Itä-Uudenmaan liitto 
Vastuutaho: Itä-Uudenmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Suojelualue, vesilainsäädännön nojalla 
suojeltava alue, luonnonsuojelualue, maa- ja metsätalousalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue jolla ulkoilun ohjaa- 
mistarvetta tai ympäristöarvoja, maa- ja metsätalousvaltainen alue / ympäristöarvoja, kyläalue, taajamatoimintojen alue, 
teollisuustoimintojen alue, matkailupalvelujen alue, virkistysalue, muut maisemat, pohjavesialue, alueellinen pääväylä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Tuula Laaksonen / Itä-Uudenmaan liitto, p. 019 - 524 3288 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vt 7 välillä Loviisa-Kotka, moottoritien rakentaminen, Pyhtää / perinnemaisema, maata- 
lousmaisema / tien rakentaminen. Yleissuunnittelu. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Ahvenkoski, Pyhtää 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 2010-luvulla 
Sisältö: Moottoritien rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisema lukuisien tienkäyttäjien nähtäville, tien ja liikenteen dominoiva rooli maisemassa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelman laatiminen 1996 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Moottoriliikennetie välillä Koskenkylä-Kotka, yleissuunnitelma. 
Yhteyshenkilö: Jorma Aholainen, Teijo Kukkonen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Riilanden kartanon ympäristön pelastaminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 

-Kunta: Tammisaari 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Riilanden kartano, puisto ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Arja ja Mikael Aminoff 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Alue tulisi inventoida kokonaisuudessaan siten, että vanhan jalopuulehdon kunto tutkittaisiin: aluskasvilli-suus, 
hyönteistö, linnusto sekä veden liikkuminen ja sen vaikutus. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: mm. Rosengren, Camilla. Kustavilainen puutarhataide. Viherympäristö 4/94; 
Puutarhataide Suomessa 1750-1810 
Yhteyshenkilö: Arja Aminoff / p.019 - 230 066 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sotungin kulttuurimaiseman säilyttäminen. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Vantaa 
Muu arvokas alue: Maakunnallisesti arvokas Sotungin kulttuurimaisema; Vesterkullan alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muutama sotunkilainen viljelijä 
Vastuutaho: Ko. viljelijöiden vastuu 
Yhteistyötahot: Ympäristöministeriö (Tapio Heikkilä) 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuva prosessi 
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Sisältö: Omaehtoinen toiminta ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Rakennusten kunnostaminen ja ympäris- 
tötuen erityistukimuotojen hyödyntäminen sopimuksiin perustuen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
On etsitty ja löydetty esim. perinnebiotoopeiksi sopivia alueita. Eläinten laiduntamista hyödynnetään maiseman- 
hoidossa. Rakennusten kuntoon on kiinnitetty huomiota. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Sopimusten suunnitelma-asiakirjat. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtikirjoituksia 
Yhteyshenkilö: Anja Juhola / Vantaan kaupunki, p. 09 - 839 3467 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Viikki / tukikohta (I maailmansodan aikainen linnoitus), viheralue, tyypiltään historiallisen 
kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Helsinki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Viikin Latokartano 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Viikin I maailmansodan aikaista tukikohtaa hoidetaan historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huo- 
mioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paikkarin torppa, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään historiallisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Sammatti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Paikkarin torppa ja Nikun talo, Haarjärven kylä. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
•Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Uudenmaan ympäristökeskus, Sammatin kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Paikkarin torpan ympäristöä hoidetaan historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmi- 
sen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paikkarin torpan ympäristön hoito. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Sammatti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Paikkarin torppa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Uusimaa / Kymi 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa 
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Sisältö: Ku]ttuurimaisemallisesti arvokkaan metsikön hakkuun ohjausta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vesistönäkymän avartaminen Paikkarin torpalle. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (museovirasto & ympäris- 
töministeriö) / Suomen hoidetut muinaisjäännökset (museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Alikartano, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Mäntsälä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Nummisten kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alikartanon kartanomiljöötä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmis- 
ten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteefle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Loviisan kaupunki 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Loviisa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Degerbyn ja Svartholman linnoitukset 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hoitoyksikkö / Kouvolanja Loviisan kaupunki 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Loviisan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoyksikön ja Loviisan kaupungin kanssa on suoritettu kohteiden perusraivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kohteet pyritään säilyttämään ennallaan vuosittaisilla jatkohoitotoimilla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & ympäris- 
töministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Gamsskog, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenman lääni 
Kunta: Tammisaari 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Lindövikenin kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Gamsskogin varhaisrautakautista kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huo- 
mioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kasberget, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Pohja 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vanhan Hankoniemen maantie ja ympäröivä kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kasbergetin pronssikautista hautaröykkiötä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huo- 
mioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkniemen tukikohta, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Lohjan kunta 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kirkniemen kartanomaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa, 
Sisältö: Kirkniemen I maailmansodan aikaista tukikohtaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa 
huomioidaan ihmisten toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnoympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haparskog, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Uusimaa 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Tammisaari 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Harparskogin linja 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Uudenmaan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaaSisältö: Haparskogin Salpa-asemalinjaa hoidetaan historiallisena 
kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan kaikki ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Jukka Moisanen / Museovirasto, p. 09 - 40501 



Aurajokilaakso edustaa Lounaiselle 
viljelyseudulle tyypillistä viljavan 

jokilaakson vanhaa ja vaurasta kulttuuri-
maisemaa. 

Maisemakuva 
Aurajokilaakson kulttuurimaisema 

ulottuu aivan Turun kaupunkialueen reu-
noilta Pöytyän kirkonkylän pohjoispuo-
lelle. Alueen maisemallinen arvo perus-
tuu kauniiseen, vakiintuneeseen viljely-
maisemaan ja edustavaan lounaissuoma-
laiseen maaseutuasutukseen. 

Aurajoen varteen levittäytyvät laa-
jat, melko tasaiset pellot, joita metsäiset 
kallioselänteet reunustavat. Jokivartta 
seurailevat kauniisti maisemaan sopivat 
vanhat tiet. Hyvin säilyneet pihapiirit 
vanhoine rakennuksineen, perinteiset 
kylämiljööt ja pari kartanoa luonnehtivat 
rakennettua ympäristöä. Kauniita näky-
miä yli laakson avautuu metsänreunaa 
myötäileviltä teiltä ja mäenrinteiltä. 

Maisemakuvaa paikoin vaurioittavat 
alueen poikki kulkevat valtatiet, uusi 
asutus ja liikekeskukset. 

Luonnonpiirteet 
Koillisesta lounaaseen virtaava Au-

rajoki paisuu matkallaan vajaan metrin 
levyisestä purosta yli kymmenen metriä 
leveäksi joeksi. Jokilaaksoon on kerros-
tunut paksulti hienoja maalajeja, kun 
taas ympäröivät kallioselänteet on meri 
aikoinaan huuhtonut paljaiksi tai ne ovat 
vain ohuen maakerroksen peittämiä. Joki 
on uurtanut yläjuoksulla jopa kymmenen 
metriä syvän uoman paksuihin saviker-
roksiin. 

Kallioselänteillä on kuivia mänty-
valtaisia kankaita, ja viljavat savikot on 
raivattu pelloiksi. Lehtoja on jäljellä vain 
jyrkiminillä joentöyräillä muun muassa 
Nautelassa ja alueen pohjoisosassa Pöy-
liöjoen laaksossa. Ympäristöä elävöittä-
vlä laidunalueita on vielä paikoin jäljellä 
sekä jokitöytäillä että peltojen keskellä. 

Ku1ttuuripiirteet 
Esihistoriallisesta asutuksesta kerto-

vat muun muassa alueelta löydetyt rauta-
kautiset kalmistot. Huomattava historial-
linen nähtävyys, Liedon Vanhalinnan 
muinaislinna kohoaa Aurajoen ja Hä-
meen Härkätien välissä. Linna oli asuttu- 

Aurajokilaakso 	 Qom? 2  3 45 	_ 	 10 km 

na ja käytössä ainakin 1200-luvulle. 	piispankartano. Myös Nautelan kartano 
Vanhalinnan juurella on keskiaikainen 	sekä Liedon harmaalcivikirkko ovat 
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Arvokkaat maisema-alueet 
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Suurimmat maisemahäiriöt ovat 
muutamat harkitsemattomasti sijoitetut 
uudet rakennukset taajamien lähistöllä ja 
alueen poikki kulkevat valtatiet. Raken-
teilla oleva moottoritie pirstoo entises-
tään aiemmin yhtenäistä jokilaaksoa. 

Luonnonpiirteet 
Alueen kallioperä on pääasiassa gra-

niittia. Paimionjoen laaksossa on enti-
seen merenpohjaan kerrostuneita savi-
koita, jotka on kauttaaltaan raivattu vilje-
lykseen. Paimion kirkonkylän eteläpuo-
lella viljelyalue leviää laajaksi tasangok-
si, jonka halki Paimionjoki virtaa mata-
lassa ja leveässä uomassa, kun taas kir-
konkylän pohjoispuolella viljelyaukea 
kapenee, ja joki on kaivautunut syvälle 
maaperään. Pohjoisesta Paimionjokeen 
yhtyy Tarvasjoki. 

Jokilaaksoa reunustavat selänteet ja 
savikoilta kohoavat kalliosaarekkeet 
ovat huuhtoutuneilta yläosiltaan karuja 
mäntykankaita, mutta rehevämpiä alarin-
teitä peittävät tuoreet kuusikot. Lehtoja 
on jäljellä vain jokitörmissä esimerkiksi 
Juntolan voimalan alapuolella. Jyrkkä-
rinteisissä, vaikeasti viljelyyn otettavissa 
paikoissa on katajikkoisia laidunketoja. 
Paimionlanden rannoilla on ruovikoita ja 
laajoja rantaniittyjä. Paimionlahti kuuluu 
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh-
jelmaan. 

Kulttuuripiirteet 
Alueelta on löydetty jäänteitä sekä 

kivi- että pronssikautisesta asutuksesta. 

Nakolinna Paimionjoen länsipuolella on 
yksi komeimmista pakanuuden aikaisista 
Varsinais-Suomen muinaislinnoista. 
Vuoren laella ovat edelleenkin vahvan 
kivivallin jäännökset. Pysyvä asutus 
vakiintui tienoolle 1300-luvulla, jolloin 
maatalouden ohella harjoitettiin vilkasta 
merenkulkua ja laivanrakennusta. 

Perinteisen talonpoikaisasutuksen 
sijoittumisesta voidaan havaita, kuinka 
vanhat kantatilat asettuivat jokivarsille 
helpoimmin raivattaville alueille ja myö-
häisempi asutus jäi kauemmaksi joesta 
kantatilojen takamaille. Maataloudesta 
riippumaton väestö on asettunut päätei-
den varsille. Yleensä talot on rakennettu 
metsän ja pellon reunavyöhykkeeseen. 
Yksittäisetkin maatilat peltoalueen kes-
kellä ovat kalliosaarekkeiden reunassa 
tai rakennusryhmät on ympäröity puuis-
tutuksin. 

Rukkijoenkylä ja Kruuvaistenkylä 
ovat edustavia esimerkkejä ryhmäkylis-
tä, jotka sijaitsevat viehättävästi kiemur-
televien teiden varsilla. Vanha rakennus-
kanta on hyväkuntoista, ja paikoin 
aukeavat kauniit näkymät yli jokilaak-
son. Peltoaukeille tuovat väriä hyväkun-
toiset punaiset ladot. Tarvasjoen puu-
kirkko on arvokas kustavilaisen ajan ark-
kitehtuurin tuote. 

Vanha kartanokulttuuri leimaa Pai-
mion kirkonkylän eteläpuolista aluetta. 
Wiksbergin kartano, joka mainitaan jo 
1400-luvulta, sijaitsee joen länsipuolella 
mäenrinteessä. Kylätieltä johtaa vaahte-
rakuja vuonna 1767 valmistuneeseen  

päärakennukseen, ja muut rakennukset 
ovat tien varressa. Kartanolta avautuu 
näköala yli viljelysten ja Paimionlanden. 
Myös Paimionlanden itärannalla sijaitse-
van Meltolan kartanon historia ulottuu 
1400-luvulle. Meltolan päärakennus ja 
talousrakennukset ovat yhdessä ryhmäs-
sä pienen puistikon ympäröiminä. 

Maatalous on alueella tärkeä elinkei-
no. Monilla tiloilla on siirrytty karjatto-
maan maatalouteen. Karjattomuuden ta-
Ida jokitöyräiden katajikkoiset laidunnii-
tyt ovat kasvamassa umpeen. Peltovilje-
lyn ohella puutarhanhoito on yleistä. Pai-
mionjoen kosket ovat luoneet edellytyk-
set varhaiselle teollisuudelle. Aiemmin 
vesivoimaa hyödynsivät myllyt, ja nyky-
ään joessa on kolme voimalaitosta. Val-
tatiet Turusta Hämeenlinnaan ja Helsin-
kiin kulkevat jokilaakson poikki. 

Uskelan- ja Halikonjoen laaksot ovat 
edustavaa Lounaisen viljelyseudun 

kulttuurimaisemaa, jota laajat peltoau-
keat, vauraat maatilat ja vanhat kartanot 
puistoineen luonnehtivat. 

Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 	 0 1 2 3 4 5 	 10 km 



._ 2.2 Lounais-Suomen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pähkinämäki, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu rautakautinen hautaröykkiö ja sen ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeologisena kult- 
tuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuuri-maisema 
sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ristinpelto, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lieto 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat myöhäisrautakautiseen ja keskiaikaiseen kalmistoalueeseen. Aluetta hoidetaan arke- 
ologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Asuinpaikka 1, taajametsä / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alueella sijaitsee rautakautinen asuinpaikka ja uhrikallio. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperin- 
tökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnon-ympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 



Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vanhalinna, arvokas tie-, vesistö- ja maatalousmaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lieto 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Turun yliopistosäätiö, Liedon kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alueella sijaitsee pronssi- ja rautakautinen linnavuori, jälkiä pronssi- ja rautakautisesta asutuksesta sekä rauta- 
kautinen kalmisto. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen 
toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Merola, metsämaisema, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lieto 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat rautakautiseen kalmistoalueeseen. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luon- 
nonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Koroistenniemi, viheralue, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu keskiaikainen kalmisto sekä kirkko, piispanlinna ja kastarin perustukset. Aluetta hoi- 
detaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena 
syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mattila, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kaarina 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu kolme rautakautista hautaröykkiötä ja niiden ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeo- 
logisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, 
kulttuurimaisema ja luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Komonen, jokivarsimaisema, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueella sijaitsee kaksi rautakautista kumpua. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, 
jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnon- 
ympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
.Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Keetterinmäki, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kaarina 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu kaksi pronssikautista hautaröykkiötä ja niiden ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeo- 
logisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto (Turku), p. 02 - 2620 1 1 1 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Virnamäki, taajamametsä, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu rautakautisen asuinpaikka, kalmisto ja niiden ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeolo- 
gisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kult- 
tuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kukkarkoski 1, perinnemaisema, koski / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lieto 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Aurajokilaakson kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Liedon kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alueella sijaitsee kivikautinen asuinpaikka- ja kalmistoalue. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Aura-, Paimio- ja Raisionjokien suojelu ja kunnostushanke. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku, Aura, Kaarina, Lieto, Pöytyä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Aurajoen seudun kalastusalue, alueen kunnat, Lounais-Suomen metsäkeskus. 
Vastuutaho: Vandon kunta 
Sisältö: Jokiveden laadun parantaminen, jokivarsien ympäristön- ja maisemanhoito, suojakaistojen perustaminen, ka- 
laston ja ravuston tutkiminen ja elvyttäminen, virkistyskalastuksen ja ravustuksen edistäminen, virkistysmandol- 
lisuuksien ja maaseudun vetovoimaisuuden lisääminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tuottanut jonkin verran mm. suojavyöhykehakemuksia. 
Yhteyshenkilö: Heli Walls / Vandon kunta, p. 02 - 427 454 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kuusiston kartanon, luonnosuojelualueen ja linnanraunion alue / selvitys, hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kaarina 
Muu arvokas alue: Muinaismuistoalue, luonnonympäristö, museoympäristö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maisema-arkkitehti Anne Rihtniemi 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Turun ympäristökeskus, kaupungin metsäosasto 
Valmistunut vuonna: 1994 (osa) 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuva hoito 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990 
Sisältö: Linnanraunioalueella ympäristön hoito. Kappelinmäen metsäalueella lehdon hoito ja kulttuurimerkkien esille 
ottaminen. Kartanoympäristössä puutarhan ja talouspihan kasvillisuuden kehityshistorian selvitys ja hoitosuunnitelma. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suunnitelmaselostus sekä selvitys alueen kasvillisuuden kehityksestä. 
Yhteyshenkilö: Anne Rihtniemi-Rauh, p. 019 - 645 745, Sakari Mentu (museovirasto) 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku, Kaarina, Lieto, Aura, Pöytyä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Turun ruutukaava-alueella ohjeellinen 
rajaus (OR) 52, Halisista ylöspäin ms-merkintä, joka päättyy Pöytyän Riihikoskella. Maankäyttömerkintänä Kaarinan 
alueelta Liedon aseman ohi on MY. 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
•Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Aurajokeen ja Savojärveen liityvien maaseudun sivuelinkeinojen ja virkistyskäyttömandolli- 
suuksien kehittäminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Aurajoen seudun kalastusalue 
Sisältö: Maaseudun sivuelinkeinojen ja virkistyskäyttömandollisuuksien kehittäminen. 
Yhteyshenkilö: Arto Katajamäki / Aurajoen seudun kalastusalue, p. 02 - 2623 420 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26, 27 
Aura- ja Paimionjokilaaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. 
Osa 1. Aura- ja Paimionjokilaaksot. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku, Kaarina, Lieto, Pöytyä, Paimio, Piikkiö... 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 



Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. 
Selvityksen pohjalta määritellään mm. kulttuurihistoriallisesti merkittävä agraarimaisema, tiestö ja sillat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehitet-
täessä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto alu-
een rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto ar-
vokkaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat takamaille ja joki- ja purolaaksojen valumave-
sivyöhykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on hyötyä mai-
seman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1996, julkaisu arviolta 1998-99. 
Rahoitus: 
Valtio 	 157 000 mk (42.7 %) 
Kunnat 	 130 000 mk (35.4 %) 
Yksityinen tai muu 	80 289 mk (21.9 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Auran keskustaajaman tiejärjestelyt. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Aura 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 2000 
Sisältö: Uuden yhteyden rakentaminen MT 224:n ja VT 9:n välille (vaiheittainen toteutus alkaa vuonna 2000), Auran 
keskustaajaman yleissuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaikuttaa haitallisesti maisemakuvaan (Aurajoen ylitys). 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Auran palvelualueen (VT 9) rakentaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Aura 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tienvarsipalvelualueen rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutuksia maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 75 10 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 26 
Aurajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyrö-Riihikoski tieyhteyden rakentaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pöytyä, Karinaine 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
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Toteutuksen käynnistysajankohta: 2020 
Sisältö: Uusi tieyhteys. Hankkeen tarpeellisuus kyseenalainen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vesisitösilta yli Aurajoen. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio, Lieto, Piikkiö, Tarvasjoki, Marttila (Hämeen härkätie) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Ohjeellinen rajaus (OR) 23, SL 400 
(linnustonsuojelualue), MM:2 K, MV, Paimion taajaman kohdalla erilaisia taajamamerkintöjä, ms 23, ei maiseman- 
suojelumerkintöjä kunnes Hämeentien jälkeen tulee ms 1, joka jatkuu aina Marttilan taajamaan saakka. Välillä mai- 
semaan tulee merkinnät MY ja Tarvasjoen taajamamerkintöjä. Someron Pitkäjärven alueella on pienehkö ms1 -alue. 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Nakolinna, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimenpiteitä tehdään esihistoriallisella linnavuorella. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luon- 
nonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 

-Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paimio, Mäentaka, Juntolan luonnosuojelualue / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Paimion seudun ympäristöyhdistys 
Vastuutaho: Suomen luormonsuojeluliitto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Alueen raivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Viri Teppo-Pärnä, p. 02 - 806 099 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paimio, Suksela, Askalan niityt / hoito. 



Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Paimion seudun ympäristöyhdistys, WWF, Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri 
Vastuuta ho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Yhteistyötahot: Ympäristöministeriö, Paimion seudun osuuspankki, Paimio Seura, Lounais-Suomen sähkö Oy 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Hoitotöitä alueella on tehty lähinnä talkootyöllä, esim. kompostihuussin rakentaminen ja niittyjen niittä-minen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisemaa parantava, ympäristöstä on tullut puutarhamainen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Maisema-aluetyöryhmän mietintö (Ympäristöminis- 
teriö), Tulvasammal ja viitasammal - kaksi tulvarantojen sammalta (Lutukka 1/1993). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Opetusmoniste Askolasta 1995, Leiriraportti Paimion Askalan talkooleiri 26.6.- 
2.7.1995. 
Yhteyshenkilö: Viri Teppo-Pärnä, p. 02 - 806 099 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paimio, Suksela, Askalan rinneketo /hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Paimion seudun ympäristöyhdistys: Pekka ja 011i Borg, Ketoprojektin hoitoryhmä 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Hietakastikkaniityn ja Mesiangervonurmilauhakasvuston niittäminen. Niittyrinteen kulotus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Viri Teppo-Pärnä, p. 02 - 806 099 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Aura-, Paimio-, Raisionjokien suojelu ja kunnostushanke. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio, Tarvasjoki, Lieto, Piikkiö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Aurajoen seudun kalastusalue, alueen kunnat, Lounais-Suomen metsäkeskus. 
Vastuutaho: Vandon kunta 
Sisältö: Jokiveden laadun parantaminen, jokivarsien ympäristön- ja maisemanhoito, suojakaistojen perustaminen, ka- 
laston ja ravuston tutkiminen ja elvyttäminen, virkistyskalastuksen ja ravustuksen edistäminen, virkistysmandollisuuk- 
sien ja maaseudun vetovoimaisuuden lisääminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tuottanut jonkin verran mm. suojavyöhykehakemuksia. 
Yhteyshenkilö: Heli Walls / Vandon kunta, p. 02 - 427 454 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27, 26 
Paimion- ja Aurajokilaaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. Osa 1. 
Aura- ja Paimionjokilaaksot. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku, Kaarina, Lieto, Pöytyä, Paimio, Piikkiö... 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
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Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. 
Selvityksen pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävä agraarimaisema, tiestö, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehi- 
tettäessä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto 
alueen rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto 
arvokkaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat takamaille ja joki- ja purolaaksojen valuma- 
vesivyöhykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on hyötyä 
maiseman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1996, julkaisu arviolta 1998-99. 
Rahoitus: 
Valtio 	 157 000 mk (42.7 %) 
Kunnat 	 130 000 mk (35.4 %) 
Yksityinen tai muu 	80 289 mk (21.9 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: E 18 moottoritien rakentaminen välillä Turku-Paimio. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku, Kaarina, Piikkiö, Paimio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Yhteistyötahot: Kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990 
Sisältö: Moottoritien rakentaminen välillä Turku-Paimio 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaikutuksista on tehty YVA-lain mukainen hyväksytty arviointiselvitys. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelma, tiesuunnitelma, YVA. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02-267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 27 
Paimionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valkoja-Mäentaka tieosuuden parantaminen (MT 181). 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio, Tarvasjoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tien kantavuutta parannetaan sekä tehdään pieniä oikaisuja. Tarvasjoen osuudella linjausta muutetaan pois 
asutuksen läheisyydestä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei oleellista vaikutusta maisemaan. Tarvasjoen osuus tutkitaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko, Pertteli, Salo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalk maisema-alueella: Halikonjoen-Uskelanjoen kulttuuri- 
maisemassa MY-merkintä. Halikonjoen osalta ei merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. Osa 2. 
Uskelan- ja Hallikonjoen laaksot. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko, Salo, Pertteli, Kiikala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo sekä ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannastaja maisemahistoriasta. 
Selvityksen pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistorialliset elementit: arvokkaat rakennukset, historial- 
lisesti merkittävä agraarimaisema, tiet, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehitettä- 
essä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siiurettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto alueen 
rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto arvok- 
kaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat "takamaille" ja joki- ja purolaaksojen valumavesivyö- 
hykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on myös hyötyä mai- 
seman monimuotoisuuden kehittämisessä. Hankkeen kiireellisyyttä lisäävät moottoritiesuunnitelmat alueella. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
•Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1996, julkaisun. 1998-99 
Rahoitus: 
Valtio 	 70 000 mk (36.8 %) 
Kunnat 	 80 000 mk (42.1 %) 
Yksityinen tai muu 40 000 mk (21.1 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rikalan linnavuori, metsämaisema, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Halikonlanden kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais.Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Halikon kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 



Sisältö: Rikalan linnanvuoren hoitotöiden jatkamisesta pyritään neuvottelemaan maanomistajien kanssa. Aluetta hoi- 
detaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet 
rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen alueen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rikala, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Halikonlanden kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Halikon kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Rikalanmäen muinaisjäännösalueeseen kuuluu kaksi rautakauden kalmistoa sekä jälkiä esihistoriallisen ja his- 
toriallisen ajan asutuksesta. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan 
ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ketohaka, metsämaisema, kulttuuriympäristö / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo 
.Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Salon kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alueella sijaitsee laaja rautakautinen kalmisto. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka 
hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnon-ympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ketohaka (pohjoinen), metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Salon kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 



Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat alueella sijaitseviin hautaröykkiöihin ja niiden lähiympäristöön. Aluetta hoidetaan 
arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet raken-teet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ketohaka (koillinen), metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö 1 Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Salon kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat alueella sijaitseviin hautaröykkiöihin ja niiden lähiympäristöön. Aluetta hoidetaan 
arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet raken-teet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ketomäki, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Salon kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat alueella sijaitseviin hautaröykkiöihin ja niiden lähiympäristöön. Aluetta hoidetaan 
arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet raken-teet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paltta, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Salon kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
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Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu rautakautisen asutus- ja kalmistoalueen tuntumassa oleva perinnemaisema-alue. Aluetta 
hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet 
rakenteet, kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vaisakon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Solbölen tutkimusalue 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990 
Sisältö: Vaisakon luonnonsuojelualueen hoidon erityistavoitteena on säilyttää edustava näyte Suomen tammi- 
vyöhykkeen jalopuumetsiköistä ja lehtoalueista. Alueen pienipiirteiset lehtokohteet jalopuumetsikköineen ja erityisesti 
pähkinäpensaikot pyritään elvyttämään. Liiallinen kuusettuminen estetään hoitotoimenpitein. Lisäksi huolehditaan siitä, 
että alueen monimuotoisuus ja luonnonmukaisuus säilyy. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vähäinen (pieni pinta-ala), mutta parantava: 4,3 ha luonnontilaan palautettavia istutusmetsiköitä, 1,9 ha 
kulttuurimaisema-alueita, joita hoidetaan niittäen ja laiduntaen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Vaisakon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Useitajulkaisuja, lisätietoja yhteyshenkilöltä 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Halikon läntisen ohikulkutien rakentaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
-Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Uusi Halikon kirkonkylän ohittava yhteys moottoritielle. Yleissuunnitelman laatiminen vaihtoehdoista on 
käynnissä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ohikulkutien toteuttamatta jättämisellä on 
Halikon taajamassa merkittävästi kielteisemmät ympäristövaikutukset. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Halikko-Paimio (MT 2351) kevytväylän rakentaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Suuri rantatie ympäröivine kulttuurimaisemineen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
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Sisältö: Kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei oleellisia vaikutuksia maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 921-267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan-ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kevyenliikenteen väylän rakentaminen (MT 2401). 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Salo, Pertteli 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kevyen liikenteen väylän jatkaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 75 10 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 28 
Uskelan- ja Halikonjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Elö moottoritien rakentaminen välillä Paimio-Muurala. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Paimio, Saimio, Muurala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Yhteistyötahot: Kunnat 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Moottoritien rakentaminen välillä Paimio-Muurala 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Moottoritie pirstoo luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä alueita ja kokonaisuuksia. Monia arvokkaita 
kulttuurimaisemakokonaisuuksia leikkautuu ja maisemassa tapahtuvat muutokset ovat merkittäviä. Salon kaupun- 
kiseudun asukkaiden asumisviihtyvyyttä voidaan parantaa nykyisen valtatien tuntumassa. Yhteyksien nopeutuminen ja 
sujuvuus lisäävät vuorovaikutusta ja parantavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelma, tiesuunnitelma, YVA. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 - 267 75 10 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 29 
Mynämäenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turunja Porin lääni 
Kunta: Mietoinen, Askainen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät alueella: SL 400, MY 205, MM: 2-200 K. Askaisten osalta Louhisaaren kartanon ym- 
pärillä SU:2 -aluetta, lahti SL 401 ja ympärillä oleva alue on MM:2-200 K. 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 29, 32 
Mynämäenlahti, Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön 
inventointi. Osa 3a. Untamala-Kodjala ja Mynämäenlahti. 



Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turunja Porin lääni 
Kunta: Askainen, Mynämäki, Mietoinen ja Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. Sel- 
vitysten pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistorialliset elementit; arvokkaat rakennukset, kulttuu- 
rihistoriallisesti merkittävä agraarimaisema, tiet, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehitet- 
täessä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto 
alueen rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto 
arvokkaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat "takamaille" ja joki- ja purolaaksojen valuma- 
vesivyöhykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on myös hyö- 
tyä maiseman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1997-98, julkaisu n. 1998-99 
Rahoitus: 
Valtio 	 85 000 mk (28.3 %) 
Kunnat 	 80 000 mk (26.6 %) 
EU 	 100 000 mk (33.3 %) 
Yksityinen tai muu 35 000 mk (11.8 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 29 
Mynämäenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 192 Miekelä-Ennyinen / parantaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Raisio, Masku, Lemu, Nousiainen, Mietoinen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tien leventäminen ja liittymien parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 29 
Mynämäenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haku-tien (Aura-Mynämäki-Mietoinen) rakentaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lieto, Turku, Vahto, Nousiainen, Mynämäki, Mietoinen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Uuden tieyhteyden rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tieympäristön suunnittelussa on keskeisintä 
maastonmuotoilu, olemassa olevan kasvillisuuden säilyttäminen sekä istutukset. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 29 
Mynämäenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Louhisaaren maantien (1932) parantaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Askainen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta:? 
Sisältö: Tien päällystäminen ja kohtauspaikkojen rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 30, 31, 38 
Saaristomeren kulttuurimaisemat, Ruissalo-Hirvensalo, Airisto-Seili 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. Osa 
3b. Saaristomeri, Ruissalo-Hirvensalo, Airisto-Seili 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Parainen, Rymättylä, Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo ja Turku 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997-98 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. Sel- 
vitysten pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistorialliset elementit: arvokkaat rakennukset, historiallisesti 
merkittävä agraarimaisema, tiet, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden lcäytettävissä alueen jatkohoitoa kehitettä- 
essä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto alueen 
rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto arvok- 
kaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat "takamaille" ja joki- ja purolaaksojen valumavesivyö- 
hykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on myös hyötyä mai- 
seman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, 
maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1997-98, julkaisu n. 1998-99. 
Rahoitus: 
Valtio 	 30 000 mk (20 %) 
Kunnat 	 45 000 mk (30 %) 
EU 	 50 000 mk (33.3 %) 
Yksityinen tai muu 25 000 mk (16.7 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 31 
Ruissalo - Hirvensalo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Ruissalon saaressa VI:2, SU:1 ja SL - 
aluevarauksia, Hirvensalon puolella VI:2, VI: 1 ja SU:2 -aluevarauksia. 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 31 
Ruissalo - Hirvensalo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kansallismaiseman hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Turku 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto 
Yhteistyötahot: Helsingin yliopisto, Turun yliopisto 
Valmistunut vuonna: 1991 
Sisältö: Ruissalon kulttuurimaiseman analyysi, maisemarakenne, alueen maisemanhoidon tavoitteet ja tammimetsien 
hoidon menetelmät. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Arvokkaiden alueidenja metsänreunojen suojelu, tammimetsien säilymistä edistävä hoito. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tammimetsien hoito (Helsingin yliopisto / metsäekologian laitos), Ruissalon metsäsuunnitelma. 
Rahoitus: 
Kunnat 	 30 000 mk (75 %) 
Yksityinen tai muu 10 000 mk (25 %) 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051, Kari Karhu / Turun ympäristötoimisto, 
p.02-2626456 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Varsinais-Suomen liitto 
Vastuutaho: Varsinais-Suomen liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: MY (harjuseutukaava, alistettu 
vahvistettavaksi). 
Yhteyshenkilö: Willy Halminen / Varsinais-Suomen liitto, p. 02 - 232 9000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32, 29 
Untamala - Kodjala, Mynämäenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. 
Osa 3a. Untamala-Kodjala ja Mynämäenlahti. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Askainen, Mynämäki, Mietoinen ja Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
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Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. Sel-
vitysten pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistorialliset elementit; arvokkaat rakennukset, kulttuuri-
historiallisesti merkittävä agraarimaisema, tiet, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehitettä-
essä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto alueen 
rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimpiin kohteisiin. Tieto arvok-
kaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat "takamaille" ja joki- ja purolaaksojen valumavesivyö-
hykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on myös hyötyä mai-
seman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1997-98, julkaisun. 1998-99 
Rahoitus: 
Valtio 	 85 000 mk (28.3 %) 
Kunnat 	 80 000 mk (26.6 %) 
EU 	 100 000 mk (33.3 %) 
Yksityinen tai muu 35 000 mk (11.8 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Savemäki, perinnemaisema, maatalousmaisema, kyläympäristö / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotyöt kohdistuvat rautakautiseen kalmistoalueeseen ja sen ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeologisena 
kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuuri- 
maisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
•Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kopinketo, perinnemaisema, maatalousmaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu kolme rautakautista hautaröykkiötä ja niiden ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeo- 
logisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Penkkavuori, metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat rautakautisen hautaröykkiön ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Untamala, perinnemaisema, kyläympäristö / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Untamalan raittikylä ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Untamalan kylätoimikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat rautakautiseen kumpukalmistoon ja sen ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeologisena 
kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimai- 
sema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Untamalan kirkko, rakennettu kulttuuriympäristö, kyläympäristö / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Untamalan raittikylä ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue Muinaisjäännösten hoitoyk- 
sikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Untamalan kylätoimikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat historiallisen ajan kalmistoalueeseen. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperin- 
tökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodj ala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seppälän linnavuori, metsämaisema, perinnemaisema. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat rautakautiseen linnavuoreen ja sen ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeologisena 
kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimai- 
sema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Soukaisten liittymän rakentaminen (PT 12509). 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turunja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Liittymän siirtäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Liittymän siirtäminen muuttaa kylämaisemaa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 75 10 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 32 
Untamala - Kodjala 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT8:n parantaminen: Laitilan eritasoliittymät. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Laitila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Valtatie 8:n kehittäminen Laitilan keskustassa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hanke on arvokkaan maisema-alueen rajalla ja vaikuttaa maisemaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelma 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Ar6n Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köyliönjärven kulttuurimaisema-aluetta koskevat ranta- ja osayleiskaavat. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö, Säkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kunnat 



Sisältö: Yttilän osayleiskaava Köyliössä (kunnanvaltuuston hyväksymä 1988), Kepolan osayleiskaava Köyliössä 
(kunnanvaltuuston hyväksymä 1991), Kankaanpään osayleiskaava Köyliössä (lääninhallituksen vahvistama 1993), 
useita rantakaavoja. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Satakunnan seutukaava 5 (Satakuntaliiton liittohallituksen 1996 hyväksymä ehdotus). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö, Säkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Satakuntaliiton liittohallituksen asettama toimikunta, joka on koostunut luottamushenkilöistä 
ja viraston edustajista. 
Vastuutaho: Satakuntaliitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavassa esitettyjä Köyliönjärven kulttuurimaisemia koskevia kannanottoja: Historiallisesti arvokas, 
merkittävä laajan maisemakokonaisuuden kannalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Satakunnan seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Sata-kuntaliitto 1996. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkkokari, koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalueet 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kirkkokaria hoidetaan arkeologisena ja historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan kaikki 
ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristöt ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto /Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaisema / hoitosuunnitelma. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Muu arvokas alue: Köyliön Vanhakartano 
Vastuutaho: Leena Lehtomaa 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Perinnemaisemainventionnin kohdealueelle laadittava hoitosuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Myönteinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Ympäristötukihakemuksen liitteet 
Rahoitus: EU 1 750 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Leena Lehtomaa, p. 02 - 240 1056 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köyliönjärven rannan ja Kuninkaanlähteen kunnostus / vesistöt / kunnostus. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Muu arvokas alue: Köyliönjärven kansallismaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kankaanpään kylätoimikunta / Köyliönjärven suojeluyhdistys 
Valmistunut vuonna: 1990 
Sisältö: Kyläläiset ovat osallistuneet luonnonsuojelutalkoisiin, jossa on puhdistettu Kuninkaanlähdettä sekä siitä johta- 
vaa puroa. Ranta-alueella on raivattu pensaikkoja ja niitetty kaislaa. Lisäksi on järjestetty erilaisia tempauksia, joiden 
tuotosta osa on tuloutettu Köyliönjärven suojeluyhdistykselle. Kylätoimikunta on ollut mukana myös Martin vesimyl- 
lyn entisöintityössä. Ympäristönsuojelullisesti tärkein kohde on Kuninkaanlähteen veden puhtauden takaaminen ja 
vedenoton järkeistäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Avaa näkymiä valtakunnallisesti arvokkaan 
maisema-alueen keskeisimmälle elementille, Köyliönjärvelle. Kylän identiteetin ja historian kannalta Kuninkaanlähde 
on keskeinen kohde. Sen hoito vaikuttaa pitkällä tähtäimellä maiseman arvon säilymiseen. 
Yhteyshenkilö: Samuli Vahteristo / Kankaanpään kylätoimikunta, p. 02 - 839 4303 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Yttilän Otta, koskee kulttuuri- ja perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperin- 
nön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Yttilän Ottaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan kaikki ihmisen toimin- 
nan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristöt ja perinnebiotoopit. Tavoitteena on hoidon kautta vahvistaa alu- 

. een suojaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Veikko Salo, Reino Marttila 
Sisältö: EU:n erityistukisopimus maiseman kehittämisestä ja hoidosta, yhteensä 4,79 ha rantaniittyä ja niittyä. Hoide- 
taan laiduntamalla (lammas). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maiseman avoimena säilyttäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Viljelijän itse laatima suunnitelma. 
Rahoitus: 
Valtio 	 n. 50 % 
EU 	 n.50% 
Yksityinen tai muu 4690 mk 
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Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köyliönjärvi-projekti 1990-95 sekä toimintasuunnitelma 1996-99. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Satakuntaliitto, Köyliön kunta, Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, Turun maaseutuelinkei- 
nopiirin kalatalousyksikkö, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen Akatemia, Köyliön kalanviljely oy, Köyliönjärven kalastus- 
alue, Köyliönjärven suojeluyhdistys, Maataloustuottajain Köyliön yhdistys, Köyliön kylätoimikunnat, Turun yliopisto- 
säätiö, Turun ja Porin lääninhallitus, Köyliön Lions Club 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1999 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990 
Sisältö: Erikoiskasviviljelyyn liittyvien vesiensuojeluongelmien ratkaiseminen maaseudun kestävän kehityksen periaat- 
teiden mukaisesti (mm. ulkoisen kuormituksen pienentäminen laskeutusaltaiden avulla sekä lannoitus- ja viljelyteknisin 
menetelmin), sinilevien vaivaamien rehevöityneiden järvien kunnostamisessa tarvittavan tiedon lisääminen, Köyliön- 
järven tilan parantaminen (mm. sisäisen kuormituksen pienentäminen: ravintoketjukunnostus särkikalojen ja kuoreiden 
poistopyynnein sekä petokalaistutuksin). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantaa Köyliönjärven tilaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Lukuisia julkaisuja, mm. Helminen, H. ja Hirvonen A. 
Yhteyshenkilö: Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Voimalinjan rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö, Säkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Teollisuuden voimansiirto Oy. 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
-Sisältö: Maisema-alueen eteläosaan suunniteltava mahdollinen 110 kV:n voimalinja. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Huovintien museohanke / tieympäristö / suojelu. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Muu arvokas alue: Köyliönjärven kansallismaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri / tielaitoksen museotoimi / Köyliön kunta 
Yhteistyötahot: Satakuntaliitto, Satakunnan museo 
Toteutuksen käynnistysajankohta:1996 
Sisältö: Keskiaikaisperäisen Huovintien nimeäminen Satakunnan ensimmäiseksi museotieosuudeksi välillä Köyliön 
Järvenpää-Kankaanpään kylä. Hanke on kuitenkin toistaiseksi pysähdyksissä, koska Kankaanpään kylässä on saman- 
aikaisesti ollut vireillä kevytväylien rakentamishanke mainitun tie varrelle. Kevytväylien rakentamisen yhteydessä jou- 
duttaisiin kajoamaan myös itse Huovintiehen ja tultaisiin vääjäämättä heikentämään myös ympäristön autenttisuutta. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio):Hankkeella olisi myönteinen vaikutus maise-
ma-alueen ja ennen kaikkea kansallismaiseman arvolle. Museotien merkityksen kannalta olisi tärkeää, että museotietoi-
suus ulottuisi Kankaanpään kylään asti, mitä Köyliön kunta vastustaa edellä mainitun kevytväylähankkeen vuoksi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Huovintie Satakunnassa. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Satakunnan historiallinen tieverkosto. 
Yhteyshenkilö: Terttu Kraemer / Turun tiepiiri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köyliönjärven virtausaukon rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Pengertiehen rakennetaan aukkoja veden virtauksen mahdollistamiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Veden virtausolosuhteet paranevat ja vesistön 
tilan kohenee. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Köyliön kevyen liikenteen väylien rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Eheäja kaunis taajamakuva Vaarassa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 33 
Köyliönjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kankaanpään kylän kevytliikenteen väylät / tieympäristö / rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Köyliö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjärven kulttuurimaisema 
Muu arvokas alue: Köyliönjärven kansallismaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri / Köyliön kunta 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Köyliön kunta on laatinut Turun tiepiirin suunnitteluluvalla tie- ja rakennussuunnitelman kevyenliikenteen 
väylien rakentamiseksi Kankaanpään kylään. Kun rakentaminen piti aloittaa vuonna 1995, hanke jäädytettiin toistai- 
seksi tiejohtajan päätöksellä. Tiepiiri on jo muuttanut suunnitelmia hanketta kohdanneen vastustuksen johdosta ja tie- 
suunnitelmaa on täydennetty istutussuunnitelmalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kankaanpään kylan vanha asutus rakentuu 
tiiviisti kylänraitin muodostavan Huovintien varrelle. Tietä rajaavat pihapiirit ovat vehreän kasvillisuuden reunustamia. 
Tietila on varsin ahdas. Suunnitelmien mukaan toteutettuna (3m leveä kevytväylä tien rinnalla) kylämiljöö ja tieympä- 
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ristö muuttuisivat ratkaisevasti. Hankkeen vastustajat ovat esittäneet, että liikenneturvallisuuden parantamiseksi Kan- 
kaanpään kylässä tulisi ensin etsiä muita ratkaisuja. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kankaanpään kylä kevyenliikenteen väylät. Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Hovintie Satakunnassa 
Rahoitus: Valtio 1 600 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tiina Myllymäki / Turun tiepiiri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Huittinen rantayleiskaava / vesistö, maatalousmaisema, kyläympäristöt / kaava 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Huittinen 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Huittisten kaupunki 
Yhteistyötahot: Satakunta liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Rantayleiskaavalla pyritään sovittamaan yhteen rakennusoikeuden mahdollisimman tasapuolinen jakautuminen 
maanomistajien kesken, ympäristöarvot, riittävien vapaa-alueiden säilyminen ja yleiset tarpeet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Rakentaminen avoimelle ja tasaiselle peltoalu- 
eelle muuttaa merkittävästi maisemakuvaa. Maankäyttömuutokset alueella näkyvät kauas. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Huittisten rantayleiskaava-alueen luonto- ja maisema- 
selvitys. Ehdotukset maisemallisesti soveliaista rakentamisalueista (Satakuntaliitto 1994), Raunio, Anne. liitto 1994), 
Raunio, Anne. Ympäristötietoja Kokemäenjoesta (Satakuntaliitto). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Huittinen rantayleiskaava, Karhiniemen ja Sammun kylien rakennusinventointi 
Yhteyshenkilö: Liisa Nummelin / Satakunnan museo, p. 02 - 621 1077. Satakuntaliitto tiedottaa. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kokemäenjokilaakson maisema-alueen ranta- ja yleiskaavat. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
-Kunta: Huittinen, Kokemäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Mm. kunnat 
Sisältö: Tuomolan rantakaava Huittisissa (lääninhallituksen vahvistama 1993), Huittisten yleiskaava 2010 (kunnan- 
valtuuston hyväksymä 1993), Kiettareenluodon rantakaava Kokemäellä (Lounais-Suomen ympäristökeskuksen vahvis- 
tama 1996) 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Puurijärvi-Isosuon kansallispuiston runkosuunnitelma. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin Lääni 
Kunta: Kokemäki, Huittinen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus 
Vastuutaho: Metsähallitus 
Sisältö: Puurijärvi-Isonsuon kansallispuiston runkosuunnitelnra. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Satakunnan seutukaava 5 (Satakuntaliiton liittohallituksen 1996 hyväksymä ehdotus). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Huittinen, Äetsä, Vammala, Kokemäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Satakuntaliiton liittohallituksen asettama toimikunta, joka on koostunut luottamushenkilöistä 
ja viraston edustajista. 
Vastuutaho: Satakuntaliitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavassa esitettyjä Kokemäenjokilaaksoa koskevia kannanottoja: rakennushistoriallisia tai rakennustai- 
teellisia arvoja, merkittävä laajan aluekokonaisuuden kannalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Satakunnan seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Satakuntaliitto 1996. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maiseman kehittäminen ja hoito. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Äetsä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Markku Uotila 
EU:n erityistukisopimus maiseman kehittämisestä ja hoidosta. Yhteensä 1,8 ha rantaniittyä (ei inventoitu). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maiseman avoimena pysyminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Viljelijä itse laatinut hoitosuunnitelman. 
Rahoitus: 
Valtio n.50 % 
EU n.50 % 
Yksityinen tai muu 1700 mk 
Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 

-Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ripovuoren masto / metsä- ja maatalousmaisema / rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Huittinen 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kokemäenjoen ja Loimijoen kulttuurimaisema 
Valmistunut vuonna: 1994-1995 
Sisältö: Ripovuoren laella sijaitseva linkkimasto pyritään poistamaan. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Masto hallitsee hyvin alavaa suurmaisemaa 
sen dominanttina ja ympäristössä täysin vieraana elementtinä. Ripovuoren ympäristön maisema ja syrjäinen Karhinie- 
men kylä on muuten säilynyt ilman ympäristövaurioita. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Satakunnan kulttuuriympäristöohjelma. 1995. 
Yhteyshenkilö: Liisa Nummelin / Satakunnan museo, p. 02 - 621 1077 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kokemäen kevyen liikenteen väylien rakentaminen (MT 2140). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kokemäki 
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Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kokemäenjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Pieniä tienparannuskohteita Kokemäenjoen 
kulttuurimaisemassa. Varsinainen kevytväylä sijaitsee maisema-alueen ulkopuolella. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 -2677510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sammun kevyen liikenteen väylien rakentaminen (VT 12). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Huittinen 
Tekijä(t) 1 toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta jokilaakson maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ahlaisten kulttuurimaisema-aluetta koskevat osayleiskaavat ja rantakaavat. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Mm. Porin kaupunki 
Sisältö: Alakylä-Kellahti osayleiskaava (YM:n vahvistama 1992), Ahlaisten osayleiskaava (YM:n vahvistama 1983 / 
kaavan tarkastus 1993), Landskatan rantakaava (laatiminen käynnistynyt 1994), Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto- 
Ämptöö osayleiskaava (ehdotus 1996). 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Satakunnan seutukaava 5 (Satakuntaliiton liittohallituksen 1996 hyväksymä ehdotus). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) 1 toteuttaja(t): Satakuntaliiton liittohallituksen asettama toimikunta, joka on koostunut luottamushenkilöis- 
täja viraston edustajista. 
Vastuutaho: Satakuntaliitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavassa esitetty Ahlaisten aluetta koskeva kannanotto: merkittävä laajan maisemakokonaisuuden kan- 
nalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Satakunnan seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Satakuntaliitto 1996. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erld<i Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mustalanden kunnostaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lounais-Suomen ympäristökeskus vastaa kunnostussuunnitelman laatimisesta. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 (aikaisintaan) 
Sisältö: Ahlaisten Mustalanden kunnostamisen suunnittelu ja toteutus. Toteuttaminen edellyttää vesioikeuskäsittelyä. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kemira Oy:n kipsisakan läjitysalue / metsämaisema / rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kemira Pigments Oy, Porin kaupunki 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kemira Pigments Oy suunnittelee uuden jätevesien puhdistuslaitoksen käynnistämistä. Puhdistuksesta syntyy 
kipsisakkaa n. 80 000 tonnia vuodessa. Hankkeesta tehdään ympäristövaikutusten arviointi, jonka tarkoituksena on 
selvittää vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja kipsisakan läjitykselle. Vaihtoehto 0: vedenpuhdistamo jätetään rakentamatta; 
vaihtoehto 1: läjitys Kemiran nykyiselle tehdasalueelle; vaihtoehto 2: läjitys nk. Metsä-Ahlan alueelle, joka sijaitsee 
valtakunnallisen maisema-alueen reunalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaihtoehto 2:n mukainen läjitysalue (todennäköisin vaihtoehto) sijoittuisi aivan Ahlaisten maisema-alueen reunalle 
metsäiseen maastoon. Hankkeen maisemalliset vaikutukset olisivat varsin vähäiset. Suurempi maisemavaurio on läji- 
tysaluetta silmälläpitäen (Metsä-Ahlan alueella on jo IVO:n läjitysalue) rakennettu Ahlaisten saariston halkaiseva nk. 
pohjoinen satamatie. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kemira Pigments Oy:n kipsisakan läjitysalue. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Alakylä-Kellahti osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 1996 
Yhteyshenkilö: Liisa Nummelin / Satakunnan museo, p. 02 - 621 1077 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ämttöö-Poikkeljärvi paikallistie / metsämaisema / tien rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos, Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Porin kaupunki 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Uuden tieyhteyden rakentaminen. Alustava yleissuunnitelma valmistui tammikuussa 1996. Nk. Pohjoisen 
satamatien jatkeen rakentamisella on tarkoitus rauhoittaa kulttuurihistoriallisesti arvokas kylämiljöö raskaalta liikenteel- 
tä. Hankkeelle on saatu EU-rahoitus, mikä edellyttää rakentamisen aloittamista vielä vuonna 1996. Tiehankkeen alusta- 
va yleissuunnitelma valmistui tammikuussa 1996. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohikulkuyhteys vähentää Alhaisten taajaman läpikulkuliikennettä. Uusi tie tulee leikkaamaan Ahlaisten maisema- 
aluetta ainoastaan sen eteläreunasta. Tien rakentamisella tulee olemaan myönteisiä vaikutuksia maisema-alueen arvok- 
kaimman osan , Ahlaisten kirkonkylän kylämiljöön, säilymisen kannalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Ämttöö-Poikkeljärvi paikallistien rakentaminen. Alustava yleissuunnitelma, Turun tiepiiri1996. 
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Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Tiesuunnitelmaan liittyy sekä luonto- ja maisemaselvitys että rakennuskulttuuriselvitys. 
Rahoitus: 
Valtio 11 000 000 mk (70.5 %) 
EU 4 600 000 mk (29.5 %) 
Yhteyshenkilö: DI Juha Hjulgren / Turun tiepiiri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 36 
Ahlainen 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT 8 Lankoski,-Lamppi, tieympäristön parantaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Merikarvia, Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Yhteistyötahot: Satakunnan 4-H piiri, Porin kaupunki, Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, Satakunnan museo, Sata- 
kuntaliitto. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tieympäristön maisemanhoidon toimenpiteiden määrittely ja toteutus yhteistyönä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tieympäristön maisemalliset ja matkailulliset arvot paranevat. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 37 
Vihteljärvi - Niemenkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vihteljärvi-Niemenkylä -maisema-alueen rantakaavat. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kankaanpää 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kankaanpään kaupunki 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Kaukojärven rantakaava Kankaanpäässä (lääninhallituksen vahvistama 1994), Vihteljärven rantakaava Kan- 
kaanpäässä (lääninhallituksen vahvistama 1994). 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 37 
Vihteljärvi - Niemenkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Satakunnan seutukaava 5 (Satakuntaliiton liittohallituksen 1996 hyväksymä ehdotus). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kankaanpää, Lavia 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Satakuntaliiton liittohallituksen asettama toimikunta, joka on koostunut luottamushenkilöistä 
ja viraston edustajista. 
Vastuutaho: Satakuntaliitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavassa esitettyjä Vihteljärven-Niemenkylän aluetta koskevia kannanottoja: rakennushistoriallisia tai 
rakennustaiteellisia arvoja, merkittävä laajan maisemakokonaisuuden kannalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Satakunnan seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Satakuntaliitto 1996. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 37 
Vihteljärvi - Niemenkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vihteljärven-Niemenkylän projekti / maatalousmaisema / hoito. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kankaanpää, Lavia 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vihteljärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kankaanpään kaupunki, Lavian kunta 
Vastuutaho: Kankaanpään kaupunki 
Yhteistyötahot: Kaikki maisemanhoidosta vastaavat alueelliset viranomaiset Satakunnassa 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Valtakunnallisesti arvokkaan Vihteljärven-Niemenkylän alueen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma ja 
siihen liittyvä vahvistettavaksi tarkoitettu osayleiskaava. Tavoitteena on osoittaa suuntaviivat luonnon- ja kulttuuri- 
ympäristön säilyttämiselle ja hoidolle sekä maaseutuelinkeinojen edistämiselle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Sidosryhmien kanssa tiiviissä yhteistyössä laadittava osayleiskaava ja samanaikaisesti tehtävät erillisselvitykset ja 
suunnitelmat (mm. rakennuskannan inventointi, luontoselvitys, vesistön kunnostussuunnitelma, kulttuurimaiseman 
kehittämissuunnitelma, maatilojen mallisuunnitelmat) tarjoavat hyvän perustan maatalousmaiseman säilyttämiselle ja 
alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle kestävän kehityksen pohjalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tutkimus- ja suunnitelmaraportteja ei ole vielä julkaistu. 
Yhteyshenkilö: Liisa Nummelin / Satakunnan museo, p. 02 - 621 1077. Satakuntaliitto tiedottaa. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 38 
Airisto - Seili 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seilin kirkon lähiympäristön maisemanhoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Nauvo 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Seilin hospitaali ja kirkko 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): MA-Arkkitehdit, Metsäntutkimuslaitos, yksityiset ym. 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Saaristomeren tutkimuslaitos, Saaristomeren kansallispuisto 
Valmistunut vuonna: 1992-1995 
Sisältö: Seilin kirkon ympäristön pusikoituneet alueet raivattiin 2-3 viikossa suunnitelman pohjalta. Raivausinto tarttui 
muihinkin saarelaisiin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kulttuurimaisemaa ennallistettiin, mutta kasvu 
on niin voimakasta että työ on luonteeltaan jatkuvaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seilin kirkon lähiympäristön maisemanhoidon toimenpi- 
deohjelma (1990) ja dokumentointi (1995). 
Yhteyshenkilö: Marja Ivars / Museovirasto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 38 
Airisto - Seili 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman, maatalousmaiseman ja metsätalousmaiseman hoitoa. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Nauvo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Solbölen tutkimusasema 
Sisältö: Kuusen poistoa lehdoista, laidunnusta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 38, 30, 31 
Airisto - Seili, Saaristomeren kulttuurimaisema, Ruissalo-Hirvensalo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rakennetun ympäristön inventointi. Osa 
3b. Saaristomeri, Ruissalo-Hirvensalo, Airisto-Seili 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Parainen, Rymättylä, Nauvo, Dragsfjärd, Korppoo ja Turku 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maakuntamuseo, ao. kunnat 
Vastuutaho: Turun maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Varsinais-Suomen liitto, Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997-98 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Maisema-alueprojektin yhteydessä kootaan perustiedosto alueen rakennuskannasta ja maisemahistoriasta. Sel- 
vitysten pohjalta määritellään maisema-alueen kulttuurihistorialliset elementit: arvokkaat rakennukset, historiallisesti 
merkittävä agraarimaisema, tiet, sillat jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perustiedosto on asukkaiden, viranomaisten ja maankäytön suunnittelijoiden käytettävissä alueen jatkohoitoa kehitettä- 
essä. Perusteltu selvitys kulttuuriarvoista on sellaisenaan siirrettävissä osaksi yleis- ja rakennuskaavoja. Tiedosto alueen 
rakennuskulttuurista palvelee myös entistämis- ja korjausavustusten ohjaamista tärkeimmille kohteille. Tieto arvok- 
kaimmista rintapelloista auttaa ohjaamaan metsityssuunnitelmat "takamaille" ja joki- ja purolaaksojen valumavesivyö- 
hykkeitä suunniteltaessa voidaan hyödyntää historiallisen maisemakuvan tarjoamaa mallia; tästä on myös hyötyä mai- 
seman monimuotoisuuden kehittämisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kortistomuotoinen rakennuskulttuuri- ja kyläaluetiedosto, maisemahistoriaa selventävä kartta-aineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Väliraportti 1997-98, julkaisu n. 1998-99. 
Rahoitus: 
Valtio 	 30 000 mk (20 %) 
Kunnat 	 45 000 mk (30 %) 
EU 	 50 000 mk (33.3 %) 
Yksityinen tai muu 25 000 mk (16.7 %) 
Yhteyshenkilö: Kaarin Lehtonen / Turun maakuntamuseo, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 39 
Yyteri 
Nimi / luonne / aihepiiri: Meri-Porin osayleiskaava. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Mm. Porin kaupunki 
Sisältö: Meri-Porin osayleiskaavan laatiminen käynnistynyt 31.3.1995. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 39 
Yyteri 
Nimi / luonne / aihepiiri: Satakunnan seutukaava 5 (Satakuntaliiton liittohallituksen 1996 hyväksymä ehdotus) 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Satakuntaliiton liittohallituksen asettama toimikunta, joka on koostunut luottamushenkilöistä 
ja viraston edustajista. 
Vastuutaho: Satakuntaliitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavassa esitettyjä Yyteriä koskevia kannanottoja: merkittävä laajan maisemakokonaisuuden kannalta. 
Seutukaavan ehdotuksessa on osoitettu linjavaraus maakaasuputkelle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Alueelle kaavailtu maakaasuputki vaikuttanee 
toteutuessaan (putkilinjan johtokäytävä ja sen avoimenapito) alueen maisemakuvaan. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Satakunnan seutukaava 5. Seutukaavaselostus. Satakuntaliitto 1996. 
Yhteyshenkilö: Ympäristösuunnittelija Erkki Älli / Satakuntaliitto, p. 02 - 6220 533 

Ympäristökeskus: Lounais-Suomi 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 39 
Yyteri 
Nimi / luonne / aihepiiri: Yyterin maisema-alueen suunnittelu. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lounais-Suomen metsäkeskus. 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Yyterin maisema-alueen suunnittelu. Life hakemus. 
Yhteyshenkilö: Tapio Nummi / Lounais-Suomen metsäkeskus, p. 02 - 2371 911 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutuympäristöjen uudet elinkeinot ja miljöösuunnittelu. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Tarkka aluerajaus määrittelemättä, todennäköisesti 5b-alueet 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Vastuutaho: Turun maaseutuelinkeinopiiri 
Sisältö: Kehitteillä oleva hanke tulee yhdistämään maaseutuelinkeinopiirissä elinkeinoneuvontaa, tyhjän raken- 
nuskannan uudiskäyttö- ja rakennusneuvontaa sekä maisemallisten erityistukien ohjausta mm. maatilojen miljöö- 
suunnitelmien muodossa. Alueellinen kohdennus tehdään todennäköisesti Varsinais-Suomen 5b-alueiden kulttuurimai- 
semakohteisiin. 
Yhteyshenkilö: Antti Jaatinen / Turun maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 2661 537 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
-Nimi / luonne / aihepiiri: Käräjämäki, koskee kulttuuri- ja perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Euran kirkonkylä ja viljelysaukeat. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäänösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Käräjämäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan 
tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyttäminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kuusisto, Kappelinmäki, metsämaisema, perinnemaisema, luonnonsuojelualue. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kaarina 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Piikkiönlanden kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
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Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat keskiaikaiseen hautausmaa-alueeseen ja sen ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeo- 
logisena kulttuuriperintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, 
kulttuurimaisema sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto (Turku), p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Runko, Koskenhaka, rakennettu kulttuurimaisema, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Piikkiö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rungon kylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Alueella sijaitsee rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luon- 
nonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Onnela, metsämaisema, luonnonsuojelualue / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Piikkiö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rungon kylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue käsittää rautakautisen hautaröykkiön ja sen ympäristön. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Huiluvuori (Sammallandenmäki), koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuu- 
riperinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lappi TI 
Muu arvokas alue: Huiluvuori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Lapin kunta, Satakunnan metsälautakunta 
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Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Huiluvuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan 
tuloksena syntyneet rakenteet ja luonnonympäristö. Tavoitteena on hoidon myötä edistää alueen suojelua ja vaikuttaa 
myös kaukomaiseman säilymiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyrksundet, metsämaisema, saariston kulttuurimaisema. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Dragsfjärd 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Hiittisten saari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitotoimet kohdistuvat keskiaikaiselle hautausmaalle ja sen ympäristöön. Aluetta hoidetaan arkeologisena 
kulttuuriperintökohteena, ja siinä huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema 
sekä luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hoito turvaa kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Taalintehtaan masuuni, rakennettu kulttuurimaisema, teollisuusympäristö / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Dragsfjärd 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Taalintehtaan vanha teollisuusympäristö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Taalitehtaan ruukkimuseo, Fundia Wire Oy 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa. 
Sisältö: Hoitoalueeseen kuuluu masuunin raunio ja sen ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
kulttuuriympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Fleiviikin perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pori 
Muu arvokas alue: Perinnemaisema Fleiviikin nutty 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Vastuutaho: Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Yhteistyötahot: Porin kaupunki, Porin lintutieteellinen yhdistys 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990 
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Sisältö: Arvokkaiden rantaniittyjen raivausta ja avoimena pitämistä. Hoitomuotona on mahdollisuuksien mukaan lai- 
dunnus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Perinnemaiseman säilymisen kannalta välttä-mätöntä toimintaa. 
Yhteyshenkilö: Pekka Vesterinen, p. 03 - 448 1821 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Korkeapyörtäneenmäki, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Uusikaupunki 
Muu arvokas alue: Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue on osa laajaa rautakautista kulttuurimaisemaa. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luon- 
nonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Ympäristökeskus: Lounais-Suomi 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uusikartano, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Uusikaupunki 
Muu arvokas alue: Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue on osa laajaa rautakautista kulttuurimaisemaa. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä luon- 
nonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kuusiston linna, linnoitus / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kaarina 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Piikkiönlanden kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitokohteena on Kuusiston keskiaikaisen linnaraunion ympäristö. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Henrik Asplund / Museovirasto (Turku), p. 02 - 2620 1 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kalmumäki, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Uusikaupunki 
Muu arvokas alue: Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue on osa laajaa rautakautista kulttuurimaisemaa. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 1 1 1 

Ympäristökeskus: Lounais-Suomi 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hasu 1-3, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Uusikaupunki 
Muu arvokas alue: Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue on osa laajaa rautakautista kulttuurimaisemaa. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperin- 
tökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 11 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Harola, koskee perinne/metsämaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran kunta, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Harolan aluetta hoidetaan arkeologisena ja historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan 
ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. Lisäksi tavoitteena on hoidon 
kautta tuoda esiin historiallista kerrostuneisuutta alueella sekä edistää lehtokasvillisuuden elinolosuhteita ja säilymistä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja edistetään luonnonarvoja. 
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Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Raunio (Kuninkaanhauta), koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuripe- 
rinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kiukainen 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjoki - Eurajoki -kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kuninkaanhautaa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Tavoitteena on korostaa Kuninkaan- 
hautaaja sen välitöntä ympäristöä maisemassa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kuninkaanhaudan säilyminen maiseman kohokohtana. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Liinmaan linna, koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eurajoki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vuojoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Eurajoen kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Liinmaan linnan raunioita ja sen ympäristöä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huo- 
mioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. Lisäksi tavoitteena 
on edistää ympäröivän maatalousmaiseman säilymistä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja tuetaan alueen suojelua. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Liikistö, koskee kulttuuri- ja perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Ulvila 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kokemäenjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Ulvilan seurakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Liikistöä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tulok- 
sena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyy-
pillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen sekä vahvistetaan alueen suojelua. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Luistari, koskee perinnemeisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Luistarin aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toimin-nan 
tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Toukola ( Sepänmäki), koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kiukainen 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Köyliönjoki - Eurajoki -kultuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Sepänmäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan 
tuloksena syntyneet rakenteet ja luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyttäminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kauttuan linnavuori, koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalueet 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kauttuan linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toi- 
minnan tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
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Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi /luonne / aihepiiri: Kauttuaan ruukin alue, koskee kulttuurimaisemaa, tyypiltään historiallisen kulttuuriperinnön 
hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kauttuan historiallinen teollisuusalue ja asuntoalueet. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Ruukin aluetta hoidetaan historiallisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan 
tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman 1 kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pappilanmäki, koskee kulttuuri- ja perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperin- 
nön hoitoa. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Eura 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Euran kirkonkylä ja viljelysaukeat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Satakunnan hoitoalueet 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Euran seurakuntayhtymä 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Pappilanmäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan 
tuloksena syntyneet rakenteet, luonnonympäristö ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyy- 
pillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen sekä vahvistetaan alueen suojelua. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Leena Koivisto / Museovirasto, Satakunnan hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Eskola, perinnemaisema / hoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Uusikaupunki 
Muu arvokas alue: Kallelan ja Varhelan kylien kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Varsinais-Suomen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoalue on osa laajaa rautakautista kulttuurimaisemaa. Aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena, jonka hoidossa huomioidaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet, kulttuurimaisema sekä 
luonnonympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito turvaa kohteen kulttuuripiirteiden säilymisen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 



Yhteyshenkilö: Teija Tiitinen / Museovirasto, p. 02 - 2620 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Häntälä-Talvisilta perinnemaisemaprojekti. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Somero 
Muu arvokas alue: Valtakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Suomen ympäristökeskus, Metsäntutkimuslaitos, metsäkeskus Tapio, Länsi-Suomen metsä- 
keskus, Someron kaupunki, Hämeen maaseutukeskus, Farma. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Laidunten kasvillisuusinventoinnit (SYKE), maisema-analyysit ja ehdotukset (Metla), rakennetun ympäristön 
selvitys (Farma), tilakohtaiset maatalouden ympäristösuunnitelmat (Hämeen maaseutukeskus) ja metsäalueiden suunnit- 
telu (metsäkeskus). Hankkeeseen sisältyvät tilakohtaiset perinnemaisema- ja luonnonhoitosuunnitelmat omistajille sekä 
maisemaan liittyvää maaseutuelinkeinojen kehittämistä (mm. ohjaamalla alueen matkailukäyttöä). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hanke on tuottanut huomattavan määrän pe- 
rinnebiotooppien hoidon erityistukisopimuksia. Kaikki alueen viljelijät ovat saaneet tietoa ja tulleet mukaan yhteislai- 
dunnushankkeisiin. Perinnemaisemat säilyvät ja laajenevat, ja laitumia on otettu uudelleen käyttöön. Hanke edistää 
uhanalaisten kasvien ja eläinten säilymistä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tilakohtaiset suunnitelmat (Juha Pykälä / Suomen ympäristökeskus), Suomen ympäristökeskuksen moniste kasvilli- 
suusinventoinnista. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Artikkeleita useissa maakunta- ja paikallislehdissä, maaseudun tulevaisuudessa 
ja Suomen luonto -lehdessä, kevät 1994. 
Rahoitus: 
Valtio 310 000 mk (74 %) 
Yksityinen tai muu 80 000 mk (19 %) 
Yhteyshenkilö: Helena Merisaari / Länsi-Suomen metsälautakunta, p. 02-371 911 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Jaatilan-Alijoen-Laitiaisten joen yleissuunnitelma. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
•Kunta: Somero 
Muu arvokas alue: Jokivarsien maakäytön muodot 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen maaseutukeskus 
Vastuutaho: Hämeen maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Someron kaupunki / ympäristölautakunta, MTK-Somero 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tietyn jokivarren ranta-alueiden maankäytön ja peltojen viljelyn kartoitus. Vaihtoehtoisten käyttömallien et- 
siminen erityisympäristötukea hyödyntämällä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pyritään säilyttämään ja rikastuttamaan viljelymaisemaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti laaditaan hankkeen valmistuttua. 
Rahoitus: 
Valtio 48 000 mk (82.8 %) 
Kunnat 10 000 mk (17.2 %) 
Yhteyshenkilö: Hilkka Halla / Hämeen maaseutukeskus, p. 03 - 62 521 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rauma-Kodisjoki (MT 2052) / parantaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
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Kunta: Rauma, Kodisjoki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kodisjoen kirkonkylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Rauma-Kodisjoki tien parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Korfsjärdenin virtausaukon rakentaminen 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Nauvo 
Muu arvokas alue: Saaristomeren maisema-alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Virtausaukon rakentaminen pengertiehen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei vaikutusta maisemaan. Parantaa vesistön tilaa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pomarkun kevytväylän viimeistely (PT 13039). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Pomarkku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pomarkun kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Keskustaajaman kevytväylän rakentaminen (valmistunut). 
-Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaikutus maisemaan vähäinen, silta ja vanha kirjakauppa jäivät alkuperäiseen asuunsa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Västanfjärdin kevytväylän rakentaminen (MT 1834). 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Västanfjärd 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Västanfjärdin kirkkomaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Västanfjärdin kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikutus maisemaan vähäinen. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 921-267 7510 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Merimaskun lossin muuttaminen sillaksi. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Merimasku 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Merimaskun kirkkomaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Sillan rakentaminen lossin korvaamiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikuttaa kylä- ja saaristomaisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Äetsä-Kokemäki-tieyhteyden rakentaminen. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Kokemäki, Äetsä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kokemäenjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Uuden yhteyden rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Rikkoo viljelysmaiseman. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 75 10 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sillan rakentaminen välille Parainen-Nauvo. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Parainen, Nauvo 
Muu arvokas alue: Saaristomeren maisema-alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Sillan rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaikutus maisemaan merkittävä. YVA laaditaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Punkalaitumen keskustan tiejärjestelyt (MT 230). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Punkalaidun 
Muu arvokas alue: Punkalaitumenjokilaakso 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Keskustaajaman tiejärjestelyt. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantaa taajamakuvaa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lappi-Hinnerjoki tieyhteyden rakentaminen 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Lappi, Eura 
Muu arvokas alue: 
Kaukolan - Kodiksamin - Sukkalan - Kuolimaan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Uuden yhteyden rakentaminen 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Nykyisen tieverkon parantaminen lisää liikenteen kasvun myötä asutukselle kohdistuvaa melua ja muita päästöjä var- 
sinkin kylien kohdalla. Itäisissä vaihtoehdoissa pohjavedet on otettava huomioon. Läntiset vaihtoehdot eivät uhkaa 
pohjavesialueita ja ne ovat ympäristön kannalta muutenkin parempia. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 2351 arvokkaan tieympäristön parantaminen. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turunja Porin lääni 
Kunta: Halikko 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Suuri rantatie ympäröivine kulttuurimaisemineen, mm. Trömperin kestikie- 
vari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tietä siirretään arvokkaan rakennuksen suojelemiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Parantaa rakennuksen säilymismandollisuuksia. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Saaristotien (MT 180) maisemanhoito. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Parainen, Nauvo 
Muu arvokas alue: Saaristomaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Finska hushållningsskällskapet 
Vastuutaho: Finska hushållningsskällskapet 
Yhteistyötahot: Tiepiiri, kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Sisältö: Tieympäristön suunnitelmallista maisemanhoitoa yhteistyössä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tiemaiseman tila paranee. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 921-267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vinkkilän kevyen liikenteen väylä. 
Maakunta: Varsinais-Suomi 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vehmaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vehmaan kirkko 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 



Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kevyen liikenteen väylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Huonontaa kylämiljöötä. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 
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vat välillä mittaviksi järvenseliksi. Rin-
teisillä mailla ja viljelylaaksoissa on 
puroja. 

Pinnanmuodot ovat Rautaveden 
länsi- ja luoteisrannoilla sekä aivan ete-
lässä loivahkosti kumpuilevat. Muualla, 
varsinkin alueen keskiosissa graniittisen 
kallioperän kohoutumat ovat hyvinkin 
jyrkkäpiirteisiä. Saarien ja mantereen 
mäet kohoavat järven pinnan yläpuolelle 
helposti useita kymmeniä metrejä, par-
haimmillaan yli sata metriä. Korkeimpia 
vuoria ovat Fluuhkajanvuori (133 m mpy), 
Pirunvuori - Ellivuori (151 m mpy) ja 
koillisessa maisemaa hallitseva laaja 
Jyränvuori (180 m mpy). Pirunvuoren 
laelta aukeaa hieno näkymä yli rautave-
den, ja siellä on pienehkö luonnonsuoje-
lualue. Pirunvuoreen liittyy runsaasti 
kansantaruja. Sastamalan kirkon raken-
nuskivet on tuotu Piruuvuorelta, Elli-
vuoren tyvellä oleva lomakeskus ja rin-
teeseen avattu laskettelurinne ovat mai- 

semahäiriöitä, jotka eivät onneksi näy 
kovin laajalti maisemassa. 

Tasaisetja kallioalueiden väliset 
kumpuilevat savikot ovat tarjonneet 
hyvät edellytykset maanviljelyn kehitty-
miselle. Varsinaisia moreenimaita on 
vähän. Koska viljavimmat maat on rai-
vattu pääosin viljelyyn, on selännealueil-
le jäänyt metsäluonto verraten karua. 
Yleensä xnetsät ovat mäntyvaltaisia. 
Metsien tehokas talouskäyttö näkyy mai-
semassa. Asutuksen tuntumassa on usein 
lehtomaisia kuvioita ja lehtipuustoa. 
Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus on 
monimuotoista. 

Kulttuuripiirteet 
Alueen asutushistoria on pitkä. Ko-

kemäenjoen vesistö on ollut kautta aiko-
jen vilkkaasti käytetty kulkuväylä. He-
delmälliset [antavyöhykkeet on raivattu 
viljelyyn jo esihistoriallisena aikana. 
Alueelta on löydetty runsaasti muinais- 

jäännöksiä. Vanhimmat kivikautiset 
löydöt viittaavat siihen, että ensimmäi-
set ihmiset olisivat asettuneet alueelle jo 
4 500 vuotta sitten. 

Vanhimmat rautakautiset löydökset 
ajoittuvat 300- ja 400-luvulle. Sadat rau-
takautiset haudat ovat olleet perusteena 
sille, että muinaista Sastamalaa on alettu 
pitää koko seudun kulttuurin kehtona. 
Useimmat nykyiset kylät ovat varmuu-
della peräisin 1300-lukua vanhemmalta 
ajalta. 

Maisemallisesti näyttävällä paikalla 
sijaitseva Pyhälle Olaville nimetty Tyr-
vään vanha kirkko on arvokkaimpia kes-
kiaikaisia kivikirkkojamme. Se on ra-
kennettu ilmeisesti 1300-luvun jälkipuo-
liskolla. Kirkko jäi käytöstä 1855 
Tyrvätin uuden punatiilisen kirkon val-
mistuttua. Vanhan kirkon viereen pellol-
le istutettu koivumetsikkö alkaa sulkea 
maisemaa haitallisesti. 

Toista alueen keskiaikaista kivikirk- 



Vanajaveden laakso on ikivanhaa 
Keski-Hämeen viljely- ja järviseu-

dun kulttuurimaisemaa, jolle komeat har-
juselänteet ja vesistöt luovat jylhät puit-
teet. Alueen arvo perustuu kauniin maise-
man lisäksi ainutlaatuisiin kulttuurihisto-
riallisiin kohteisiin, joita ovat muun 
muassa vanhat linnat ja linnoitukset. 

Maisemakuva 

Vanhasta hämäläisestä laidunkult-
tuurista kertoo valtatien varressa oleva 
laaja koivikkoinen hakamaa, jolla on 
merkittävä maisemallinen arvo. 

Maisema-alueen länsiosan rikkovat 
vanha valtatie sekä uusi Helsinki - Hä-
meenlinna moottoritie. Alueen pohjois-
osassa on joitakin maisemaa rumentavia 
sorakuoppia. 

Maisema-alueella yhtyvät monipuo- 

Vanajaveden laaksoja Aulanko 	 0 	1 	2 	3 	4 	5 km 
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._ 2.3 Hämeen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 1 
Porvoonjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Orimattila 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät- Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Porvoonjokilaakson alueella: pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Mallusjoen kylätaajama-alue MA, Törmän asuntoalue A. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kaukola - Hiidenvainio, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Kaukolan Hiidenvainiota hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteetja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lieko- eli Pappilansaari, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön 
hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Lieko- eli Pappilansaarta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Roismalan Ristimäki, koskee perinnemaisemaa ja maalaismaisemaa, tyypiltään arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Roismalan Ristimäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Keikylän kevytväylän rakentaminen (PT 12819). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Äetsä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kevytväylän rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vanhan idyllisen kirkonkylän säilyminen vaarantuu. Kohteen ympäristöarvot on huomioitu suunnittelussa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Ar6n / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
-Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kiikan keskustan tiejärjestelyt. 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Äetsä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Taajaman tiejärjestelyjen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 34 
Kokemäenjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Honkolan kevytväylän rakentaminen (PT 12944). 
Maakunta: Satakunta 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Äetsä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 



m 
Sisältö: Kevytväylän rakentaminen 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vanhan taajamamiljöön säästämiseksi alkupe-
räisestä suunnitelmasta toteutetaan vain osa. Liikenneturvallisuus hoidetaan siltä osin nopeusrajoituksella. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p.02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rantavainionmäki, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoi- 
toa (rautakautinen kalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Vammalan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Rantavainionmäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympä- 
ristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteellä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pentin linnavuori, koskee metsämaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa ( 
rautakautinen linnavuori). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
•Yhteistyötahot: Tammelan metsäopiston puistomestarikurssi 1994 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Pentin linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympä- 
ristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Museoviraston julkaisu Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vehmaanniemi, koskee perinnemaisemaa, museoviraston osalta tyypiltään arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). Alue on luonnonsuojelualue vuodesta 1973. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vehmaan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): WWF, Museovirasto / Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 



Vastuutaho: WWF / Lassi Karivalo, Museovirasto 
Yhteistyötahot: Hämeen YK Tampereen toimipiste (Ari Jokinen), Museovirasto muinaisjäännösten hoitoyksikkö (011i 
Soininen), Vammalan seudun kansanterveystyön kuntaliitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Vehmaanniemeä hoidetaan perinnemaisemakohteena (laidunniityt ja hakamaat) sekä arkeologisena kulttuuri- 
perintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja 
perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteellä turvataan kohteelle tyypillisten perinnebiotooppien ja kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sastamalan vanha kirkko II, koskee perinnemaisemaa ja maatalousmaisemaa, tyypiltään 
arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen hautaröykkiö). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: 
Rautaveden länsirannan kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Vammalan ev.lut seurakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Sastamalan keskiaikaisen kirkon lähistöllä sijaitsevaa rautakautista hautaröykkiötä hoidetaan arkeologisena 
kulttuuriperinnekohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet raken- 
teet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteellä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tyrvään vanha kirkko, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, kyläympäristöä, vesis- 
töä, tyypiltään arkeologisen ja historiallisen kulttuuriperinnön hoitoa (keskiaikainen kirkko). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rautaveden länsirannan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue. 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Vammalan ev. lut. seurakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Tyrvään vanhaa kirkkoa hoidetaan historiallisena kulttuuriperinnekohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tapani Taipale 
Sisältö: EU:n erityistukihakemus perinnebiotoopin hoidosta; 5,4 ha hakamaata ja metsälaidunta, josta inventoitu 1,5 ha 
hakamaata (arvoluokka M-). Hoidetaan laiduntamalla nautakarjaa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maiseman avoimena säilyttäminen ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Satakunnan perinnemaisemat (Suomen ympäristökeskus, 
alueelliset ympäristöjulkaisut 14. 1996). Aluetta koskeva hoitosuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Perinnemaisemaprojektin inventointiaineisto. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50 % 
Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hannu ja Arja Äijälä 
Sisältö: EU:n erityistukisopimus perinnebiotoopin 
laiduntamalla. 

hoidosta; 2,5 ha niittyä ja ketoa (arvoluokka M+/V). Hoidetaan 

Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Alueen avoimena pitäminen sekä perinnebiotoopin ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Satakunnan perinnemaisemat (Suomen ympäristökeskus, 
alueelliset ympäristöjuIkaisut 14. 1996). Aluetta koskeva hoitosuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Perinnemaisemaprojektin inventointiaineisto. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 

-EU 50 % 
Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Harri Harjula 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: EU:n ympäristötuen erityistukisopimus perinnebiotoopin hoidosta: 0,74 ha hakamaata, ei inventoitu. Hoidetaan 
laiduntamalla nautakarjaa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maiseman avoimena säilyminen. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Aluetta koskeva hoitosuunnitelma. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50 % 
Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vammala, Tyrvään vanhan kirkon kedot / hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Ketoprojektin hoitoryhmä, Museovirasto, Tyrvään seurakunta, Vammalan kaupunki 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Ketojen raivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Tyrvään seurakunta, p. 02 - 12609 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Piranen Esko 
Sisältö:'EU:n erityistukihakemus perinnebiotoopin hoitoa varten; 2,2 ha niittyä, hoidetaan niittämällä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maiseman avoimena säilyttäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Aluetta koskeva hoitosuunnitelma. 
Rahoitus: 
Valtio n. 50 % 
EU n. 50 % 
Yksityinen tai muu 1440 mk 
Yhteyshenkilö: Mari Kirra / Satakunnan maaseutuelinkeinopiiri, p. 02 - 320 324 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
-Nimi / luonne / aihepiiri: Karkku-Kiurala (MT 2501) tien parantaminen. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Mäkien madallusta, mutkien oikaisua. EU-hanke. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vanhan tielinjan herkkyys vaarassa. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Soinilan sillan parantaminen (PT 12948). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Sillan parantaminen. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Ar6n / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vammalan ohikulkutien parantaminen. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Ohikulkutien ja Kokemäenjoen vesistöön kuuluvan Rautaveden ylittävän sillan rakentaminen. Aiheesta on 
pidetty suunnittelukilpailu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman 1 kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Silta muuttaa kaupunkikuvaa. Maisemaan sopivuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Ar6n / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tyrvään kevytväylien rakentaminen (MT 249). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: Ei tiedossa 
Sisältö: Kevyen liikenteen väylien rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikutus maisemaan vähäinen. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Aren / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 35 
Karkku - Tyrvää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kärppälän ohituskaistojen rakentaminen (VT 12). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Turun ja Porin lääni 
Kunta: Vammala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Turun tiepiiri 
Vastuutaho: Turun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Ohituskaistan rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei mainittavaa vaikutusta maisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eeva-Liisa Ar6n / Turun tiepiiri, p. 02 - 267 7510 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 40 
Hakoinen - Kernaala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.), (3.) 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Häme 
Kunta: Janakkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 



Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue (ulkoilun ohjaamistarve tai ympäristö-
arvoja), maa- ja metsätalousalue, retkeily- ja ulkoilualue, lähivirkistysalue, muinaismuistoalue, rakennussuojelulain 
perusteella suojeltava alue, kyläalue tai kylämäinen asutus, palvelujen tai ympäristölle häiriöttömien teollisuus-
toimintojen alue. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Parantaa ympäristön laatua ja edistää kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 40 
Hakoinen - Kemaala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Janakkala-Hakoinen; koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa ja metsämaisemaa, 
tyypiltään historiallisen ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen linnavuori, röykkiökalmisto, polttokent- 
täkalmisto, uhrikiviä, historiallinen lähde, I maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita). 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Janakkala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Hakoisten - Tarinmaan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Hakoisten aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan 
luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 41 
Vanajaveden laakso ja Aulanko 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hattula, Hämeenlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: suojelualue (SL, Si, S2), lähivirkistysalue, retkeily- ja ulkoilualue, maa- ja 
metsätalousalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue, kyläalue tai kylämäinen asutus, pientalovaltainen taajama, taajama- 
toimintojen alue (ympäristön peruspiirteet säilytetään), palvelujen ja hallinnon alue. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 41 
Vanajaveden laakso ja Aulanko 
Nimi / luonne / aihepiiri: Retulansaaren maatalousmaiseman ja kyläympäristön hoitoa. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hattula 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Hämeen maaseutuelinkeinopiiri, Lepaan opisto. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: mahdollisesti 1997 
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Sisältö: Hankkeen tarkoituksena on toimia maisemanhoidon pilottiprojektina, joka liittyy maa- ja metsätalous-
ministeriön esitykseen maatalouden ympäristötuen kokeiluhankevaroista. Retulansaari on monipuolinen kulttuuri-
maisemakohde muinaismuistoineen, rakennuskantoineen ja agraarimaisemineen, johon yhdistyvät suuret luonnon-
arvot. Osaa Retulansaarta hoidetaan laiduntamalla, mutta tämän hankkeen tarkoituksena on ulottaa maisemanhoito 
koko saarelle, tuoda siihen mahdollisesti uusia toimintamalleja ja edistää saaren asukkaiden yhteistoimintaa hoidon 
mahdollisina toteuttajana. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemanhoidon tavoitteiden selkiintyminen 
edesauttaisi saaren asukkaiden osallistumista maiseman- ja ympäristönhoitoon. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Lepaan opiston julkaisema maisema-analyysin loppuraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Milton G. Nunez & Irmeli Vuorela: A Tentative Evaluation of Cultural Pollen Data in Early Agrarian Development. 
Yhteyshenkilö: Museovirasto: Tuula Heikkurinen-Montell, Helena Taskinen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 41 
Vanajaveden laakso ja Aulanko 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hattulan Tenholan linnavuori, koskee metsämaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuripe- 
rinnön hoitoa. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hattula 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Hattula-Vanajaveden kapeikon kulttuurimaisema välillä Hämeenlinna- 
Hattula-Tyrväntö. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Tammelan metsäopiston puistomestarikurssi 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Tenholan linnavuorta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonym- 
päristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 41 
Vanajaveden laakso ja Aulanko 
Nimi / luonne / aihepiiri: Aulangon luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hämeenlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Vantaan tutkimuskeskus 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996-97 
Sisältö: Käytön ja hoidon pääpiirteiden mukaisen vyöhykejaon laatiminen. Kulttuurivyöhykkeellä voimavaroja käyte- 
tään puistomaisuuden palauttamiseen. Puistometsävyöhykkeellä tavoitteena on hyvin hoidettu ja vaihteleva puisto- 
metsä. Luonnonvaraisella vyöhykkeellä keskitytään alkuperäisen metsäluonnon suojeluun ja luonnon monimuo- 
toisuuden turvaamiseen. Lisäksi suojellaan maisemaa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vyöhykejaolla ohjataan luonnonsuojelualueen eri käyttömuotoja niille parhaiten sopiville alueille. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Hoito- ja käyttösuunnitelma, joka on saatettu Ympäristöministeriöön vahvistettavaksi v. 1996. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Useita julkaisuja 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 41 
Vanajaveden laakso ja Aulanko 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kt 57 välillä Kirstula-Mierola. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hattula, Hämeenlinna 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vanajaveden kapeikon maisema välillä Hämeenlinna-Hattula-Tyrväntö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kevyenliikenteen väylä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Rahoitus: Valtio 4 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 42 
Hauhonselän kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hauho 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: maa- ja metsätalousalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue (ulkoilun oh- 
jaamistarve tai ympäristöarvoja), suojelualue (SL), lähivirkistysalue, pientalovaltainen taajamatoimintojen alue, pohja- 
vesialue (PV2), kyläalue tai kylämäinen asutus (ympäristön peruspiirteet säilytetään), matkailupalvelujen alue 
(ympäristön peruspiirteet säilytetään), pohjavedenottamo, suojeluvesi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 43 
Sääksmäki - Tarttila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Historiallisesti arvokas maisema / maisemanhoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Sääksmäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Terhi Tikkanen-Lindstöm 
Vastuutaho: Terhi Tikkanen-Lindström 
Yhteistyötahot: TKK / arkkitehtiosasto / maisema-arkkitehtuuri, Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Tutkimus pyrkii selvittämään suojeluajattelun taustoja, maiseman tulkintaa sekä tämän kautta asetettavia mai- 
semanhoidon tavoitteita suhteessa vallitsevaan tilanteeseen (maankäyttö, maanomistus, maiseman nykytila jne.) Tutki- 
musalueina ovat Sääksmäki-Tarttila Pirkanmaalla sekä Olavinlinna Savonlinnassa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei tähtää suoraan toteutukseen, mutta jäsentää maisemanhoidon filosofista ja metodista puolta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Opinnäytejulkaisu tutkimuksen valmistuttua. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Olavinlinnan maisemanhoito - maisema-arkkitehtoninen näkökulma, Olavinlin- 
nan maisemaa koskeva artikkelikokoelma. 
Rahoitus: Yksityinen tai muu 100 % 
Yhteyshenkilö: Terhi Tikkanen-Lindstöm, TKK / arkkitehtuurin osasto / maisema-arkkitehtuuri 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 43 
Sääksmäki - Tarttila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Valkeakoski, Kalvola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto. 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: pientalovaltainen taajama, maa- ja metsätalousalue, suojelualue (S2), kylä- 
alue tai kylämäinen asutus (ympäristön peruspiirteet säilytetään), muinaismuistoalue, maa- ja metsätalousalue 
(luonnonsuojeluarvoltaan arvokas), arvokas maisema-alue. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 43 
Sääksmäki - Tarttila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valkeakoski Rapola, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, metsämaisemaa ja ve- 
sistöä, tyypiltään arkeologisen ja historiallisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Valkeakoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rapolanharjun ja Huittulan kylän kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue. 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Valkeakosken kaupunki / puisto-osasto, Hämeen YK Tampereen toimipiste. 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1989 
Sisältö: Rapolan aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperintökohteena sekä biologisesti ja geologi- 
sesti arvokkaana maisemansuojelualueena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena 
syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyy- 
pillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen sekä edistetään alueen biologista monimuotoisuutta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry: Talvikki 2/1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 43 
Sääksmäki - Tarttila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Metsien hoidon suunnittelu, hakkuun valvonta ja maisemanhoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Valkeakoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Rapolan linnavuori (Rapolanharjun ja Huittuan kylän kulttuurimaisema) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hoitoyksiköt: Häme ja Kymi 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuu 
Sisältö: Linnavuoren alueen metsien hoidon suunnittelua, leimausta ja hakkuun valvontaa. Kartanoalueen maiseman- 
hoitotöiden suunnittelua ja toteutusta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tavoitteena arvokkaan kulttuurimaiseman säilyminen. 



Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä-
ristöministeriö). Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 43 
Sääksmäki - Tarttila 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT3 Iittala-Tampere. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Valkeakoski, Toijala, Viiala, Lempäälä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Moottoritien rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävä 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnitelma, rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 880 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 44 
Mustiala - Porras - Kaukolanharju 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mustialan - Portaan - Kaukolanharjun ympäristöyleiskaava. 
Maakunta: Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tammelan kunta, ympäristöministeriö, maatalouden tutkimuskeskus, suunnittelutoimisto 
Sillfors. 
Sisältö: Suunnittelumenetelmän kehittäminen maaseutualueiden elinvoimaisuuden ja maisema-arvojen säilyttämiseksi. 
Tavoitteena on kytkeä yhteen alueen maiseman- ja ympäristönhoidon edistäminen sekä elinkeinojen ja asuinympäristö- 
jen kehittäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleiskaavajulkaisu, raportti. 
Yhteyshenkilö: Tapio Sillfors / Suunnittelutoimisto Sillfors, p. 03 - 7651 959 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 44 
Mustiala - Porras - Kaukolanharju 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: retkeily- ja ulkoilualue, maa- ja metsätalousvaltainen alue (ulkoilun oh- 
jaamistarve tai ympäristöarvoja), suojelualue (S, SL, SL1), matkailupalvelujen alue, maa- ja metsätalousalue, luonnon- 
suojeluarvoiltaan arvokas maa- ja metsätalousalue, kyläalue tai kylämäinen asutus). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 44, 51 
Mustiala - Porras - Kaukolanharju, Hämeen härkätie 



Nimi / luonne / aihepiiri: MT 2824 välillä Hiisilä-Vojakkala. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela, Loppi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Öljysoratien kevyt rakenteen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 5 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 44, 51 
Mustiala - Porras - Kaukolanharju, Hämeen härkätie 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT2, Hiisilän liittymä. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Tasoliittymän parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen ja vähäinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p.03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 45 
Ormajärven - Untulan kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Kanta-häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Lammi 
•Vastuutaho: Hämeen Liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: maa- ja metsätalousalue, maa- ja metsätalousvaltainen alue (luonnon- 
suhteiltaan ja maisemaltaan arvokas), luonnonsuojelualue (SL, SLI), harjujen- ja maisemansuojelualue, rakennus- 
suojelulain tai rakennuslain perusteella suojeltava alue, arvokas maisema-alue, palvelujen ja hallinnon alue, palvelujen 
ja hallinnon alue (ympäristön peruspiirteet säilytetään), pientalovaltainen taajamatoimintojen alue, lähivirkistysalue, 
retkeily- ja ulkoilualue, yhdyskuntien vedenkäytölle tärkeä pohjavesialue, soran- ja hiekanottamo. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 45 
Ormajärven - Untulan kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 3191/ PT 14057 Lammin taajamajärjestelyt. 
Maakunta: Kanta-häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Lammi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 



Sisältö: Kevyen liikenteen väylä, tasoliittymän parantaminen ja tiekohdan parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelmat. 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 45 
Ormajärven - Untulan kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 3191 Terveyskeskus-Untula. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Lammi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kevyen liikenteen väyläja kestopäällystetyn tien parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen ja merkittävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma 
Rahoitus: Valtio 2 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 -251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkonseudun - Pyhäniemen osayleiskaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hollolan kunta 
Vastuutaho: Hollolan kunnan maankäyttö 
Yhteistyötahot: Ympäristöministeriö 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Ensimmäisiä vahvistettuja valtakunnalliselle kulttuurimaisema-alueelle laadittuja osayleiskaavoja. Tavoitteina 
ovat viljelymaiseman säilyttäminen avoimena ja rakentamattomana sekä keskiaikaisen kirkon ja lähiympäristön raken- 
nuskannan säilyttäminen. Muita suojelukohteita ovat muinaismuistot, linnavuori ja lintuvesialueet. 
-Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Turvaa kulttuurimaisema-alueen säilymisen. Jatkoprojekti vireillä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Hollolan Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava 1991, Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava 1994, Hollolan 
kirkonseutu-Pyhäniemi -kulttuurimaiseman suojelu osayleiskaavalla. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Markku Villikka / Hollolan kunta, p. 03 - 8801 539 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola, Hämeenkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät- Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Kastari-Hatsina-Kutajoki -alueella: pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla 
on kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Kutajärvi SLv. Hollolan kirkonkylän-Pyhäniernen kyläalue AT. 
Lisäksi Sg. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 



Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkonseudun - Pyhäniemen rakennusinventointi. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hollolan kunta, Anneli Björkqvist 
Vastuutaho: Hollolan kunta 
Yhteistyötahot: Museovirasto 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Osayleiskaavoitusta ja ympäristösuunnittelua varten tehty rakennusinventoiti sekä jatkotyönä laadittava ympä- 
ristöhoitosuunnitelma. Rakennusinventointi kytkeytyy Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavaan. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Luo pohjan ympäristön säilymiselle kaavoi- 
tuksen keinoin (vahvistettu osayleiskaava, myöhemmin säilyttävä rakennuskaava). 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaava, Hollolan Kir- 
konsetu-Pyhäniemi kulttuurimaiseman suojelu osayleiskaavalla. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Yhteyshenkilö: Markku Villikka / Hollolan kunta, p. 03 - 8801 539 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kutajärven ja Kirkonlanden hoito- ja kunnostusprojekti: arvokasta maisema-, tie- ja vesiym- 
päristöä koskeva kunnostusprojekti. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hollolan kunta, Hämeen ympäristökeskusja tiepiiri, Kirkonseudun-Pyhäniemen 
kyläprojekti, Vesijärven kalastusalue 
Vastuutaho: Hollolan kunta 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Valtakunnalliseen lintuvesiohjelmaan kuuluvien järven ja lahden kunnostus- ja ympäristönhoitosuunnitelma. 
-Molemmilla vesialueilla on keskeinen merkitys maisema-alueen säilymisen kannalta. Hankkeen perusselvityksiin on 
etsitty varoja vuodelle 1996. Hanke on tarkoitus toteuttaa EU-hankkeena. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Arvokkaan lintuvesialueen säilyttäminen ja 
kehittäminen. Ranta-alueiden palauttaminen perinteiseen tilaan (mm. niityksi). 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kirkonseudun-Pyhäniemen kyläprojektin projektiohjel- 
ma, EU-projektiohjelma. 
Yhteyshenkilö: Markku Villikka / Hollolan kunta, p. 03 - 8801 539 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uskilan koulun palauttaminen alkuperäiseen asuunsa, peruskorjausja 
l isärakentaminen/ky läympäristöparantam inen/rakentam ish anke. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hollolan kunta 
Vastuutaho: Hollolan kunnan tekninen osasto 
Yhteistyötahot: Opetusministeriö ja museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998-1999 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996-1998 
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Sisältö: Uskilan koulun vanhan osan palauttaminen alkuperäiseen asuun, 1950 -luvulla tehdyn laajennuksen purkami- 
nen sekä uudisrakennuksen rakentaminen vanhaan tyyliin ja kylämaisemaan sopeutuen. Hankkeesta on neuvoteltu 
museoviraston kanssa helmikuussa 1996. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikuttaa Kirkonseudun-Pyhäniemen arvok- 
kaan kulttuurimaisema-alueen maisemakuvaan merkittävästi. Sijainti keskellä arvokkainta maisemaosaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Hankesuunnitelma 1996. 
Rahoitus: 
Valtio 3 600 000 mk (29 %) 
Kunnat 4 500 000 mk (36 %) 
EU 4 300 000 mk (35 %) 
Yhteyshenkilö: Leena Pirttilä / Hollolan kunta, p. 03 - 880 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hollolan Kirkonseudun-Pyhäniemen alueen ympäristön- ja maisemahoitosuunnitelrnan laa- 
timinen ja toteuttaminen. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hollolan kunta, Kirkonseudun-Pyhäniemen kyläprojekti 
Vastuutaho: Hollolan kunta 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus, Hämeen maaseutuelinkeinopiiri, Itä-Hämeen metsälautakunta 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kirkonseudun-Pyhäniemen osayleiskaavan jatkoksi alueelle laaditaan maiseman- ja ympäristönhoitosuunni- 
telma, joka kattaa mm. peltoalueiden hoitotoimenpiteet. Tilakohtainen suunnittelu ja toteutus etenee vaiheittain: en- 
simmäisenä vaiheena on Rantatien varren pensaiden ja metsiköiden siistiminen. Projektia on tarjottu EU-hankkeeksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemallisia ja taajamakuvallisia vaikutuksia 
on mm. avoimien peltomaisemien ja perinnemaisemien säilyttämisellä sekä rantaniittyjen palauttamisella. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kirkonseudun-Pyhäniemen kyläprojektin projektiohjelma. 
Yhteyshenkilö: Markku Villikka / Hollolan kunta, p. 03 - 8801 539 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 46 
Kastari - Hatsina - Kutajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT 12 Kullonkoivu-Sairakkala. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hollola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Pohjaveden suojaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vähäinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 9 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Pulkkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijänteen rantayleiskaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Asikkalan kunta, Maa ja vesi Oy 
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Vastuutaho: Ympäristölautakunta / Risto Jokiaho 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus, Päijät-Hämeen liitto, maanomistajat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Vahvistettavan rantayleiskaavan laatiminen samanaikaisesti Padasjoen kunnan vastaavan rantayleiskaavoi- 
tuksen kanssa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Turvaa osaltaan ympäristön säilyttämistä ja pyrkii sitä edelleen kehittämään. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Perusselvitykset tekeillä, työohjelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 200 000 mk (50 %) 
Kunnat 200 000 mk (50 %) 
Yhteyshenkilö: Risto Jokiaho / Asikkalan kunta, p. 03 - 8886 270 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Puikkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyläuudistukseen liittyvä kylän kehittämisohjelma. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto, kylätoimikunta, kunta 
Vastuutaho: Päijät-Hämeen liitto 
Yhteistyötahot: Useat viranomaistasot esim. maanmittaustoimisto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Osayleiskaava, jossa määritellään uudet rakennuspaikat, joukkoliikenneyhteyksien parantaminen, mahdolli- 
suuksien luominen "työllistäville" yrityksille, kylän perunatilojen yhteinen tuotekehittely ja markkinointi ja maisema- 
asioita koskevan avoimen opintopiirin järjestäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Säilyttää ympäristöä. Kyläläiset tiedostavat entistä paremmin oman ympäristönsä erityispiirteitä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitteluohjelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Markku Vuorio / p. 03 - 7665 164 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Puikkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät- Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Kurhilan-Puikkilan alueella: pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Aurinkovuori ja Rautaharju Sg. Pulkkilanharju SL. Kurhila-Hillilän ja 
Asikkalan kirkon kyläalueet MA. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Puikkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijänteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
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Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Vastuutaho: Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Päijänteen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää Puikkilanharjun nykyisen kevyehkön palvelu- 
varustuksen. Myöhemmin alueelle laaditaan harjumetsien maisemanhoitosuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Nykyisellä palveluvarustuksella on pyritty kanavoimaan käyttöä. Myöhemmin tehtävällä metsien hoitosuunnitelmalla 
on tarkoitus lisätä alueen maisema-arvoa sekä turvata maisemallinen jatkuvuus. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Puikkilanharjun luonnonsuojelualueen runkosuunnitelma 1987, Päijänteen kansallispuiston runkosuunnitelma 1996. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Vehoniemenharjun luonnonsuojelualueen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Raimo Itkonen, p. 014 - 654126 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Pulkkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Asikkala kirkonkylä, Kirkonmäen katajaniitty / hoito. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Asikkalan luonnoystävät, Päijät-Hämeen maaseutuoppilaitos, Ketoprojektin hoitoryhmä 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Niityn raivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Seppo Leppänen / Päijät.Hämeen maaseutuoppilaitos, p. 03 - 766 6511 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Pulkkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 3171 Kurhila-Hillilä, kevyenliikenteen väylä. 
•Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Suunnittelu käynnissä. 
Rahoitus: 
Valtio 4 500 000 mk (50 %) 
Kunnat 4 500 000 mk (50 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Puikkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Asikkala-Hillilä maantien 3141 parantaminen välillä VT4-Asikkalan kirkonkylä. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Yhteistyötahot: Asikkalalan kunta, Päijät-Hämeen liitto, kylätoimikunta 
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Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Nykyinen tie kulkee valtakunnallisiin suojeluohjelmiin kuuluvien Aurinkovuoren-Linnavuoren-Syrjäsuppien 
harja-alueen läpi. Parannettu tie tulee korvaamaan nykyisen yhteyden ja sijoittuu vain osin uuteen paikkaan. Uusia 
kevytliikenneväyliä rakennetaan. Linja-autoliikenne jää nykyiselle Asikkalantielle. Kaikki tiet tehdään yksiajorataisina 
ja kaksiajokaistaisina. Kaikki liittymät ovat tasoliittymiä. Suunnitelma edellyttää alikulun järjestämistä ulkoilureitin 
toimivuuden säilymiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Muuttaa jossain määrin, mutta muutokset on pyritty minimoimaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnitelma 1995. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Juhani Sundman / Tielaitos, p. 918-7563 511 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 47 
Kurhila - Puikkila 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lammi-Asikkala maantien 317 parantaminen välillä Kurhila-Hillilä. 
Maakunta: Päijät-häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Yhteistyötahot: Asikkalan kunta, Päijät-Hämeen liitto, kylätoimikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kevyenliikenteen väylä esitetään rakennettavaksi maantien 317 pohjoispuolelle välille Mäkihonkatie-valtatie 4 
sekä maantien 3174 länsipuolelle välille Kurhilantien liittymä-Evontie. Lisäksi tien rakenteen parantamiseksi esitetään 
nykyisten jyrkkien luiskien loiventamista paikoittain. Maantien 317 suuntausta esitetään parannettavaksi kevyen liiken- 
teen tähden Kurhilantien liittymän, Kurhilan koulun sekä Pyhinöistentien läheisyydessä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Pyrkii säilyttämään ja korostamaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tarveselvitys 1995. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Juhani Sundman / Tielaitos, p. 03 - 7563 51 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 48 
Auttoinen ja Vesijako 
-Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni, Mikkelin lääni, Uuden 
Kunta: Padasjoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät- Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Auttoinen-Vesijako -alueella: pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on 
kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Auttoisen kyläalue AT. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 48 
Auttoinen ja Vesijako 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vesijaon tutkimusalueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Padasjoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Vesijaon tutkimusalue 
Arvioitu valmistumisajankohta: 2003 
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Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: 1 0-vuotiskaudeksi laadittu tutkimusalueen metsien hoidon ja käytön toimintaohjelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisemanhoidon tavoitteet huomioidaan metsänhoitotoimia suunniteltaessa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Vesijaon tutkimusalue. Hoito- ja käyttösuunnitelma 1994-2003. 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 49 
Juupajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Juupajoen kulttuurimaisema-alueen kehittämissuunnitelma. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Juupajoki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kopsamo-Sahrajärvi kulttuurimaisema, 3. seutukaavan ak 701. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Arkkitehti Marja Mikkola, arkkitehti Tarmo Peltonen, viljelijät ja asukkaat. 
Vastuutaho: Valvojakunta: Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristöministeriö 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus, Hämeen tiepiiri, Pirkanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Kulttuuriympäristön monipuolinen hoitosuunnitelma, joka vahvistaa ympäristötietoisuutta ja alueellista oman- 
arvontuntoa. Määritellään myönteiset ympäristöarvot ja niiden kehittämistavat. Lisäksi edistetään alueen elinkeinotoi- 
mintoja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää kulttuurimaiseman hoitoa; alueen asuttuna ja viljeltynä pitämistä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suunnitelmaraportti 1995 "Juupajoen kulttuurimaisema-alueen kehittämissuunnitelma 30.5.1995" 
Yhteyshenkilö: Juupajoen kunta / Kunnanjohtaja Hannu Koski tai Arkkitehtitoimisto Lehto-Peltonen-Valkama 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 49 
Juupajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 3413 Kokkola-Juupajoki 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 

- Kunta: Orivesi, Juupajoki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kopsamo - Sahrajärvi kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Soratien rakenteen parantaminen ja päällystys. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 10 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 51 
Hämeen härkätie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava 5. (4.) (3.) 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hämeenlinna, Renko, Hattula, Loppi, Tammela 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: 5. seutukaavan merkinnät alueella: suojelualue (SL1, SL), matkailupalvelujen alue, maa- ja metsätalousalue, 
kyläalue tai kylämäinen asutus, pientalovaltainen taajamatoimintojen alue. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää ympäristön laatua ja kestävää kehitystä. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Hannu Raittinen / Hämeen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 53 
Hämeenkyrön kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemanhoito / Hämeenkyrö, Kierikkala, Myllykoulu. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hämeenkyrö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyrön Luonto 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Alueen niittäminen ja haravointi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Päivi Linho / Hämeenkyrön kunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 53 
Hämeenkyrön kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hämeenkyrö, Kierikkala / maisemakahvila. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hämeenkyrö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyrön Luonto 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Niityn niittäminen ja kulottaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Katariina Pyysö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 53 
Hämeenkyrön kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseudun erityisympäristötukien suunnittelu-, kokeilu- ja koulutusprojekti, Hämeenkyrön 
kansallismaisema-alue. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hämeenkyrö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mahnalan-Sasin kulttuurimaisema, Herttualan kylä ja Heinijärven kulttuu- 
rimaisema, Pappilanjoen - Kirkkojärven kulttuurimaisema. 
Muu arvokas alue: Kansallismaisema-alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Eri konsultitja ohjausryhmät, alueen asukkaatja viljelijät 
Vastuutaho: Ohjausryhmä: Hämeenkyrön kunta, Pirkanmaan liitto 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-97 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 (valmistelut) 
Sisältö: Tavoitteena on selvittää Hämeenkyrön kansallismaisema-alueen tila sekä tarvittavat maisema- ja ympäristön- 
hoitotoimet. Projektin tarkoituksena on laatia alueelle kansallismaisemasuunniteima, joka sisältää selvitykset maiseman 
peruspiirteistä, maisemainventoinnista sekä maisemaa koskevan esiselvityksen. Lisäksi tehdään mm. selvitykset mai- 
semavaurioista ja -ongelmista sekä laaditaan vesiensuojelusuunnitelma ja viljelymaiseman suunnitelma. Suunnitelman 
yhteydessä kartoitetaan ja selvitetään maiseman kunnostustoimenpiteet, laaditaan maiseman hoito-ohjeet ja saatetaan 
kokeiluhankkeet alkuun. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Luodaan käytännön toimenpiteitä niin maisemanhoitoon, luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen kuin vesien suoje- 
luunkin. Suunnitelmallisella hoitotyöllä saavutetaan niin taloudellista kuin visuaalistakin hyötyä mm. lisäämällä asuk- 
kaiden ja matkailijoiden viihtyvyyttä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tarkoitus on laatia mm. maisemanhoitosuunnitelma ja hoito-ohjelmisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Pirkanmaan 3. seutukaava, lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 	 250 000 mk (38.5 %) 
Kunnat 	 230 000 mk (35.4 %) 
Yksityinen tai muu 170 000 mk (26.1 %) 
Yhteyshenkilö: Marita Palokoski / Pirkanmaan liitto, p. 03 - 223 0821 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 53 
Hämeenkyrön kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT 3 Tampere-Hämeenkyrö. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Ylöjärvi, Hämeenkyrö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pappilanjoen - Kirkkojärven kulttuurimaisemat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-1997 
Sisältö: Tasoliittymien parantaminen ja lustopäällystetyn tien leventäminen sekä nelikaistaistaminen ja eritaso- 
liittymien rakentaminen Ylöjärvellä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 159 200 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 54 
Vesilanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hurskasvuori, koskee maatalousmaisemaa, metsämaisemaa, tyypiltään historiallisen ja ar- 
keologisen kulttuuriperinnön hoitoa (1. maailmansodan aikainen maataistelulinnoitus). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Narvan kyla ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö/Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysa jankohta: 1994 
Sisältö: Hurskasvuoren aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomi- 
oidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Hel- 
sinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 54 
Vesilanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hiidennokka, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, tyypiltään arkeologisen kult- 
tuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Narvan kylä ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Hiidennokan aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 54 
Vesilanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Laukko, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, tyypiltään historiallisen ja arleologi- 
sen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Laukon kartanon kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Laukon aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan 
luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteetja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 54 
Vesilanden kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 2982 välillä Kesola-yläaste. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kevyen liikenteen väylä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 1 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kulttuuriympäristöohjelman laatiminen. 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Jokioinen 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Jokioisten kirkko ympäristöineen, Jokioisten kartanoympäristö, Loimijoen 
kulttuurimaisema, Jokioisten kapearaiteinen rautatie, Minkiö-Jokioinen. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Jokioisten kunta / konsultti arkkitehti Pasi Siistonen 
Yhteistyötahot: Hämeen ympäristökeskus, Hämeen liitto, Kanta-Hämeen maakuntamuseo 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Ohjelma antaa perustiedot Jokioisten kulttuuriympäristön historiasta ja nykytilsta ja osoittaa suuntaviivat ym- 
päristönhoidolle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Toivottavasti kohentaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Monistettu raportti / kyläkansiot. 
Yhteyshenkilö: Tarja Itkonen / Hämeenlinnan kaupungin historiallinen museo 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ilmoila Kalomäki, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoi- 
toa (rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka-alue). 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hauho 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Ilmoila - Niemikylät - Matilantaka kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Ilmoilan Kalomäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympä- 
ristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Asikkalan kunta / Kartanonmuseon hoito. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Urajärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Helsingin yliopiston varastokirjasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kartanonmuseon rakennuksille on suoritettu runsaasti korjaus- ja huoltotöitä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoito- ja kunnostustoimenpiteillä turvataan kulttuurimiljöön säilyminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Rakennettu kulttuuriympäristö. Museovirasto & Ympäristöministeriö. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Könnölänmäki, koskee perinnemaisemaa ja kyläympäristöä, tyypiltään arkeologisen kult- 
tuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Kalvola 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Iittalan lasitehdas 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Iittalan kunta, Kanta-Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Kalvolan Kännölänmäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteellä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottaminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kangasalan Sarsa, koskee maatalousmaisemaa ja metsämaisemaa, tyypiltään arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoitoa (kivikautinen asuinpaikka-alue). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Kangasala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vääksyn kartano ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Vääksyn kartano, Kangasalan kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Osaa Sarsan alueesta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteetja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
-Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottumien. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Viikin kartano ja kulttuurimaisema; koskee maatalousmaisemaa, tyypiltään arkeologisen 
kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Nokia 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Viikin kartano ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Viikin aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö 
sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuriperinteiden säilyminen ja erottaminen. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kostianvirta, koskee maatalousmaisemaa, kyläympäristöä, vesistöä, tyypiltään historiallisen 
kulttuuriperinnön hoitoa (vuoden 1713 maataistelulinnoitus). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Pälkäne 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Onkkaalan kylä ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Pälkäneen kunta, Pälkäneen ev.lut seurakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Kostianvirran aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperitökohteena. Hoidossa huomi- 
oidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pälkäneen rauniokirkko, koskee maatalousmaisemaa, kyläympäristöä. Tyypiltään historialli- 
sen ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Pälkäne 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Epaalan--Kuulialan kulttuurimaisema 
•Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Pälkäneen ev.lut seurakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Rauniokirkon aluetta hoidetaan historiallisena ja arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioi- 
daan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Epaala, Hylli, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, kyläympäristöä. Tyypiltään 
arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto ja asuinpaikka-alue). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Pälkäne 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Epaalan-Kuulialan kulttuurimaisema. 
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Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Maanomistaja 011i Hylli, Hämeen ympäristökeskus / Tampereen toimipiste 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Hyllin aluetta hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö 
sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja biotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Urjalankylä, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa ja metsämaisemaa, tyypiltään 
historiallisen ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto, ja uhrikiviä, I maailmansodan 
aikaisia linnoituslaitteita). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Urjala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Urjalankylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Urjalankylän alueella sijaitsevia muinaisjäännösalueita hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoi- 
dossa huomioidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteetja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
-Nimi / luonne / aihepiiri: Ilmoila Kalomäki, koskee perinnemaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoi- 
toa (rautakautinen kalmisto ja asuinpaikka-alue). 
Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hauho 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Ilmoila - Niemenkylä - Matilantaka -kulttuurimaisema. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Ilmoilan Kalomäkeä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa on huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja erottuminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset. Museovirasto. Helsinki 1995. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seitsemisen kansallispuiston Koveron kulttuuriympäristön hoito. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Ikaalinen 
Muu arvokas alue: Seitsemisen kansallispuisto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Vastuutaho: Metsähallitus / Länsi-Suomen puistoalue 
Yhteistyötahot: Museovirasto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Koveron kruununmetsätorpan metsitettyjen entisten peltojen uudelleen avoimeksi raivaaminen. Laajemmat 
raivaukset on saatu päätökseen 1996. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Raivauksella on palautettu aikaisemmin rakennusten ympärillä ollut avoin maisemakuva. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Seitsemisen kansallispuiston Koveron erityssuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Seitsemisen kansallispuiston runkosuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Pekka Vesterinen, p. 03 - 4481821 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haihulannokka, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, metsämaisemaa ja kyläym- 
päristöä, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Muu arvokas alue: Pirkanmaan inventoidut perinnemaisemat: Heikkilän haka (arvoluokka P-). 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Maanomistajat 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Haihulannokan kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa on huomioidaan luon- 
nonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sauvalannokka, koskee perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa ja metsämaisemaa, tyypiltään 
arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Muu arvokas alue: Pirkanmaan inventoidut perinnemaisemat (arvoluokka P) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Maanomistaja 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Sauvalannokan kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa on huomioidaan luon- 
nonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 
1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tonttimäki, koskee perinnemaisemaa ja maatalousmaisemaa, tyypiltään arkeologisen kult- 
tuuriperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Vesilahti 
Muu arvokas alue: Pirkanmaan inventoidut perinnemaisemat (Hopun haka)(M-) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Maanomistaja 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1992 
Sisältö: Sauvalannokan kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa on huomioidaan luon- 
nonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Äimälä Lassila, koskee maatalousmaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoi- 
toa (rautakautinen uhri 1. kuppikivi). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Pälkäne 
Muu arvokas alue: Äimälän Lemolan perinnemaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Äimälän Lassilan uhrikiveä hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päivääniemi, koskee maatalousmaisemaa, tyypiltään arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoa 
(rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Lempäälä 
Muu arvokas alue: Pirkanmaan inventoidut perinnemaisemat (arvoluokka P) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
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Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1989 
Sisältö: Päivääniemen kalmistoa hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintökohteena. Hoidossa huomioidaan luonnon- 
ympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinnebiotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Honkola, koskee perinnemaisemaa ja maatalousmaisemaa , tyypiltään arkeologisen kulttuu- 
riperinnön hoitoa (rautakautinen röykkiökalmisto). 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Urjala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Honkolan kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Hämeen hoitoalue 
Vastuutaho: Museovirasto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Honkolan kartanon ympäristössä sijaitsevia muinaisjäännösalueita hoidetaan arkeologisena kulttuuriperintö- 
kohteena. Hoidossa huomioidaan luonnonympäristö sekä ihmisen toiminnan tuloksena syntyneet rakenteet ja perinne- 
biotoopit. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toimenpiteillä turvataan kohteelle tyypillisten kulttuuripiirteiden säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: 011i Soininen / Museovirasto / muinaisjäännösten hoitoyksikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kaakkisten kylän luonnon, maiseman ja metsätalouden elinkeinojen kehittäminen. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Muu arvokas alue: Koskiensuojeluohjelman kohde 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 
Vastuutaho: Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Asikkalan kunta, Asikkalan metsänhoitoyhdistys, kylätoirnikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Kylälle tehdään maisemasuunnitelma ja maisemahoidolliset metsäsuunnitelmat 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Arvokas kylämaisema monipuolistuu ja säilyy arvokkaana. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kylämaisemasuunnitelma 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Rahoitus: 
Kunnat 	 18% 
EU 	 26% 
Yksityinen tai muu 56 % 
Yhteyshenkilö: Matti Mäkiaho 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ruuhijärven maisemanhoidollinen metsäsuunnittelu. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
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Kunta: Nastola 
Muu arvokas alue: 2-ohjelman pilottikylähanke 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 
Vastuutaho: Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Ruuhijärven kylätoimikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Ruuhijärven kylän alueelle maisemanhoidolliset metsäsuunnitelmat. Kartoitetaan toimenpiteet, joilla pilotti- 
kylän metsämaisema säilytetään arvokkaana. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kylän maisema monipuolistuu ja kulttuuriympäristö säilyy arvokkaana. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kylämaisemasuunnitelma tekeillä. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 	 32 % 
EU 	 34% 
Yksityinen tai muu 34 % 
Yhteyshenkilö: Markku Ikonen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Loimijoen yläjuoksun jokirantasuunnittelun kehittäminen. 
Maakunta: Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela, Forssa, Jokioinen, Ypäjä 
Muu arvokas alue: Loimijoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): MTT, Hämeen ammattikorkeakoulu 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Tavoitteena on kehittää jokirantasuunnittelun menetelmiä. Erityisesti haetaan tietoa maiseman- ja luonnon- 
hoidon, moninaiskäytön, riistanhoidon sekä maa- ja metsätalouden kehittämistarpeista. Hankkeeseen sisältyy myös 
inventointia ja kokeiluhankkeita. 
Yhteyshenkilö: Anja Olin / Maatalouden tutkimuslaitos, p. 03 - 4188 383 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Loimijoki-projekti. 

-Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Tammela, Forssa, Jokioinen, Ypäjä 
Muu arvokas alue: Loimijoki 
Vastuutaho: Maatalouden tutkimuskeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Tavoitteena on parantaa jokivesistön tilaa maatalousvaltaisella alueella sekä kehittää maaseudun ympäristön- ja 
maisemanhoidon toimintamuotoja. Projektiin sisältyy laaja tutkimusosuus, josta vastaa Maatalouden tutkimuskeskus, 
sekä käytännössä toteutettavia kehittämishankkeita, joissa on mukana useita toteuttajatahoja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Parantaa vesistön ja muun ympäristön tilaa. 
Yhteyshenkilö: Anja Olin / Maatalouden tutkimuskeskus, p. 03 - 4188 383 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 295 välillä Järvelä-Kärkölä. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Kärkölä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kärkölän kirkonkylä ja ympäröivä kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
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Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kevyen liikenteen väyläja kestopäällystetyn tien suuntauksen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävä 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 13 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 313 välillä Urajärvi-Vienemäki. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Urajärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Sisältö: Rakenteen parantaminen 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 3 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 313 välillä Vesivehmaa-Urajärvi. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Asikkala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Urajärven kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Öljysoratien rakenteen parantaminen ja leventäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelmat. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: VT 9 välillä Orivesi-Jämsä. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Orivesi, Längelmäki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Talviaisten kylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kestopäällystetyn tien suuntauksen parantaminen, ohituskaistat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisemaa joudutaan raivaamaan ohituskaistojen vuoksi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 300 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hikiän taajama, MT 287. 
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Maakunta: Kanta-Häme 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Hausjärvi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kirkonkylä - Hikiä kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 
Sisältö: Kevyen liikenteen väylä ja tasoliittymien parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 17 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: MT 325 välillä Huutjärvi-Sahalahti. 
Maakunta: Pirkanmaa 
Lääni: Hämeen lääni 
Kunta: Kangasala, Sahalahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Sahalanden kirkonseudun kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hämeen tiepiiri 
Vastuutaho: Hämeen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Kestopäällystetyn tien rakenteen parantaminen ja tien leventäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tien leventämistä varten joudutaan raivaamaan ympäristöä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tie- ja rakennussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 29 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Säämänen / Hämeen tiepiiri, p. 03 - 251 2482 
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Kymijoen laakso 	 0 1 2 3 4 5 	 10 km 

Pyhtäällä Strukan eteläpuolella joen 	 Kultttxuripiirteet länsirannalla oleva laaja laidunnitty on 
edustavaa kosteata niittykasvillisuutta. 	Alueen pitkää asutushistoriaa kuvas- 

tavat muun muassa useat kivikaudelta  

peräisin olevat asuinpaikat. Viljavat 
savikot on otettu jo varhain viljelyyn. 
Nykyisin ne ovat tehokkaassa viljelyssä. 
Etelää kohti viljelmät muuttuvat pieni-
piirteisemmiksi, ja välillä on aivan met-
säisiäkin jokiosuuksia. 

Asutus on vaihtelevaa. Kartanoiden 
ohella on tavallisia viljelytiloja ja pieni-
piirteistä kyläasutusta. Paikoin on myös 
pika-asutusta. Useimmiten asutus sijait-
see perinteisillä paikoilla: loivilla kum-
pareilla ja selänteiden reunoissa metsän-
rajassa. Paikoin pelloille sijoittunut 
uudempi rakentaminen häiritsee maise-
maa. Viehättäviä ja perinteisiä kylämai-
semia edustavat muun muassa Huruk-
sela, Ahvio, Vastila ja Viirilä. 

Jokivartta seurailevat maantiet ovat 
monin paikoin säilyttäneet viehättävät 
maastoa myötäilevät linjauksensa. Mai-
semallisesti arvokkaita tieosuuksia on 
muun muassa Ruotsinpyhtään - Ruotsin-
kylän - Vastilan välisellä taipaleella ja 
Myllykosken pohjoispuolella, missä 
Kymijoen itärantaa seuraileva vanha ran-
tatie noudattelee 1700-luvulla olleen val-
takunnan rajan vartiopolun reittiä. 

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita 
kohteita on paljon. Seuraavassa niitä esi-
tellään esimerkinomaisesti kunnittain. 

Valkealan Alakylässä on perinteistä 
tiivistä kylämaisemaa vanhoine raken-
nuksineen jokirantaa myötäilevän kylä-
tien varressa. Kylätieltä avautuvat hienot 
näkymät viljelymaisemaan. Alakylästä 
itään on Kouvolan kartano, joka on 
Kouvolan kaupungin omistama talomu-
seo. Sen tyylipuhdas päärakennus on 
vuodelta 1852. Sitä ja sen monia ulkora-
kennuksia kehystää iäkäs puusto. 

Elimäellä oleva Värälän kartano on 
muodostettu 1870-luvulla kylän rälssiti-
loista. Kartanon päärakennus on vuodel-
ta 1906. Värälän kartanosta erotetun 
rälssitilan, Tolkkilan kartanon pääraken-
nus on vuodelta 1924. Värälässä on 
myös ruotsalaisten vuonna 1789 rakenta-
ma kenttälinnoitus, ns. suuri patteri, 
jonka tykeillä voitiin ampua vastarannal-
la olleiden venäläisten asemia. Värälässä 
vuonna 1790 solmitusta rauhasta on jäl-
jellä myös muistokivi. 

Anjalankosken Takamaalla olevan 
Rabbelugnin kartanon vuonna 1820 val-
n)istunut puinen päärakennus sijaitsee 
aivan jokirannassa. Kartanoon johtava 
puolitoistakilometrinen koivukuja on tär-
keä maamerkki tasaisen peltolakeuden 
keskellä. Koivukujan lomassa olevat 
kuuset osoittavat entisten peltolohkojen 
paikkoja. 

Anjalankosken Muhniemessä olevan 
Wredebyn kartanon uusi päärakennus on 
vuodelta 1939. Osa kartanon rakennuk-
sista on vuosisadan alusta. Kartanoon 
johtaa koivukuja. Muhjärven vastapäi-
sellä rannalla olevan Rauhamaan karta-
non barokkiklassistinen päärakennus on 
vuodelta 1928. Kartano on erotettu 
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2.4 Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 
Kaikki Kymenlaakson valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet (nro 11-16, 18. 19, 25). 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kymenlaakson seutukaavarunko (luonnos). 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Seutukaava-alueen kunnat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kymenlaakson liitto 
Vastuutaho: Kymenlaakson liitto 
Yhteistyötahot: Kunnat, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymen maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Koska seutukaavaprosessi on vasta alussa, ei kaavamerkinnöistä ollut tietoa vielä syksyllä 1996. Seutukaava- 
luonnoksessa, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 1997 lopulla, tulee olemaan kaavamerkinnät valtakunnallisesti ar- 
vokkaista maisema-alueista. Vanhan seutukaavan kaavamerkinnät ovat näiden alueiden osalta puutteelliset. Seutukaa- 
valuonnos on tarkoitus saada valtuuston käsittelyyn vuonna 1988. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Lasse Liljeqvist / Kymenlaakson liitto, p. 05 - 287 1332 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 12 
Haapasaari 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haapasaaren osayleiskaava / Haapasaaren saaristo. Pääsaaren kyläympäristö / rakentaminen 
ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kotka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Haapasaaren kylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kotkan kaupunki 
Vastuutaho: Kotkan kaupunki 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Vahvistettava osayleiskaava, jossa on osoitettu rakentamisalueet. Ohjeita täydennys- ja korjausrakentamiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pyrkii turvaamaan arvokkaan ympäristön säilymisen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
-Haapasaaren osayleiskaavan kaavaselostus. Kotkan kaupunki 1995. 
Rahoitus: Kunnat 100 % 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Anjalan kartanomuseo / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Anjalan kartanomuseo (Anjalan kirkonseutu) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Museovirasto / Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Anjalan maatalousoppilaitos 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa 
Sisältö: Anjalan kartanomuseon ympäristöalueita on hoidettu kesäisin hoitoyksikön toimesta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Historiallisen kartanomaiseman säilyttäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 



Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Värälän rauhankivi ympäristöineen / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Elimäki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Elimäen Värälä (Kymijoen kulttuurimaisema) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Myllykoski Oy, kylätoimikunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuu 
Sisältö: Värälän rauhankiven ja ympäröivien varustusten maisemanhoitoa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kohteiden säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kymijoen länsihaarojen rantaosayleiskaava / Kymijoen ranta- ja kulttuurimaisema / raken- 
taminen ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Uudenmaan lääni 
Kunta: Elimäki, Pyhtää, Ruotsinpyhtää 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Hämeenkylän kartanoympäristö, Pyhtään kirkkomaisema, Ahvenkosken 
kartano ja Kymijoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Karttaako Oy 
Vastuutaho: Elimäen, Pyhtään ja Ruotsinpyhtään kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Vahvistettava rantaosayleiskaava, jolla osoitetaan rakentamisalueet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pyrkii säilyttämään maisemaa. Jokialueelle on osoitettu uutta rantarakentamista, joka yleensä heikentää maiseman ar- 
voa. Maiseman kannalta arvokkaimpia alueita on pyritty säilyttämään rakentamattomina (rakennusoikeuksien siirrot, 
sijoittaminen kauemmaksi rannasta yms.). Mitoitus voisi paikoin olla alhaisempi. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14, 19 
Kymijoen laakso, Jaalan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kymijoki-projekti / Kymijoen ranta- ja kulttuurimaisema / rakentaminen ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala, Jaala,... 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kymijoen kulttuurimaisema, Tampella Oy:n teollisuus- ja asuntoalue 
(Inkeroinen), Inkeroinen, Myllykosken teollisuusalue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Antti Meura 
Vastuutaho: Kouvolan seudun kuntayhtymä 
Sisältö: Tavoitteena on edistää kulttuurihistoriallisesti merkittävien ympäristöjen ja rakennuskohteiden säilymistä ja 
ohjata kuntien rakentamistaja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
3 raporttia: Maisemallisetja alueelliset lähtökohdat,seutukaavalliset lähtökohdat, kuntakohtaiset lähtökohdat. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 



123 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hurukselan kylämaiseman kehittämisprojekti / kyläympäristöä Kymijoen rannalla / hoito, 
kunnostus, rakentaminen. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kotka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kymijoen kulttuurimaisema, Hurukselan kylä. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Eeva Ilonoja, Jouni Törrönen 
Vastuutaho: Huruksela-seura ry ja Kotkan kaupunki 
Yhteistyötahot: Kymenlaakson liitto, Kymen maaseutuelinkeinopiiri, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymen 
riistanhoitopiiri. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Hurukselan kylän maisemankehittämissuunnitelma koskee maisemarakennetta ja -historiaa, maiseman arvoja 
ja ongelmia, maiseman kehittämistä sekä maisemanhoitoa (hoito-ohjelma valmistunut 1996). Kasvillisuusselvitys sisäl- 
tää kylämaiseman kannalta arvokkaat biotoopit ja maisemakohteet sekä toimenpidesuositukset. Tavoitteena on kylän 
arvojen saaminen asukkaiden tietoon sekä asukkaiden aktivoiminen maisemanhoitoon sekä käynnistää ja toteuttaa mai- 
semanhoito-ohjelmaan liittyviä toimenpiteitä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden tekeminen ja ohjeiden noudattaminen parantaa maisema-alueen tilaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Huruksela. Kylämaiseman kehittämisprojekti. 1996. 
Rahoitus: 
Valtio 	 75 000 mk (71.4 %) 
Kunnat 	 20 000 mk (19.0 %) 
Yksityinen tai muu 	10 000 mk (9.6 %) 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ymparistökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kymijoen Pernoon haaran ja Hirvikosken haaran välisen virtaamajaon muuttaminen. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Uudenmaan ja Kymen läänit. 
Kunta: Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Anjalankoski, Kotka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Strömforsin historiallinen ruukinalue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kymijoen Pernoon haaran ja Hirvikosken haaran välisen virtaamajaon muuttaminen siten, että vähän veden 
aikana Pernoon haaraan juoksutetaan nykyistä suurempi osa kokonaisvirtaamasta. Hankkeeseen kuuluu myös Hirvi- 
vuolleen säännöstelypadon uusinta ja sen läheisyydessä tehty vähäinen perkaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Sanottavia vaikutuksia ei ole. Alueella veden- 
korkeudet eivät muutu. Altaiden läpiviutausmääriin saattaa tulla muutoksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kymijoen vedenjaon muutossuunnitelma 28.9.1995. 
Rahoitus: 
Valtio 4 200 000 mk (80.8 %) 
Yksityinen tai muu 1 000 000 mk (19.2 %) 
Yhteyshenkilö: Tapani Eskola / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Siirtolapuutarha / maatalousmaisema / rakentaminen. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kouvola 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kymijoen kulttuurimaisema 



124 

Tekijä(t) / toteuttaja(t): Siirtolapuutarhayhdistys 
Yhteistyötahot: Kouvolan kaupunki 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996? 
Sisältö: Siirtolapuutarhan perustaminen Kymijokeen laskevan Pentsjoen varrelle valtakunnalliseen lehtojensuojelu-
ohjelmaan kuuluvan lehdon itäpuolelle peltoalueelle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisematekijät on pyritty huomioimaan 
suunnittelussa, mutta siirtolapuutarha saattaa sulkea näkymiä Myllykoskentieltä Kymijoen suuntaan. Vaikutus riippuu 
siitä miten rakentaminen ja maisemanhoito toteutetaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleiskaavaja asemakaava. Kouvolan kaupunki 1996. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 14 
Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mt 3593 välillä Myllykoski-Jokisilta. Tien suuntauksen parantaminen / kevyen liikenteen 
väylä. Yleissuunnitelma valmis / Perinnemaisema. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski (Myllykosken pohjoispuoli) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990-luvun loppu 
Sisältö: Kevyenliikenteen väylä on tarkoitus rakentaa tien itälaitaan. Uusi suunta sijoittuisi nykyisen tien ja rautatien 
väliin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Uuden tielinjan vaikutuksista on erilaisia käsityksiä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnittelu 1996-. 
Yhteyshenkilö: Jorma Aholainen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 15 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Läntisen saariston ja järvialueen rantaosayleiskaava / maatalous- ja metsämaisemaa ranta- 
alueilla / rakentaminen ja muu maan käyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Vehkalahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Myllykylan myllymaisema (Sahakoski) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vehkalanden kunta 
Vastuutaho: Vehkalanden kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Vahvistettava rantaosayleiskaava, jossa osoitetaan rakentamisalueet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Pyrkii säilyttämään maisemaa. 
Rahoitus: Kunnat 100 % 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 15 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Arvokkaaksi luokitellun Ruotilan kyläalueen rakennetun ympäristön kehittäminen. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Arkkitehti Pirkko Ikävalko / Kymenlaakson maaseutukeskus 
Vastuutaho: Kymenlaakson maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Kymen maaseutuelinkeinopiiri, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto, 
Ruotilan maamiesseura, Anjalankosken kaupunki. 



125 

Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Arvokkaaksi luokitellun kyläalueen rakennetun alueen kehittäminen: maaseudun ominaispiirteet Ruotilassa, 
tilakeskuksien inventoinnit ja toimenpide-ehdotukset sekä yleisiä ohjeita. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Antaa eväitä rakennetun ympäristön kehittämiseen kylässä ja laajemminkin. Kylässä on omaehtoisesti parannettu ym- 
päristöä ja kehitetty maatilamatkailua. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Kylän rakennustapaohjeet, Anjalankosken kaupungin Ruotilan kylässä (projektin loppuraportti). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Rahoitus: 
Valtio 	 126 000 mk (86.3 %) 
Yksityinen tai muu 20 000 mk (13.7 %) 
Yhteyshenkilö: Pirkko Ikävalko / Kymenlaakson maaseutukeskus, p. 05 - 74 511 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 15 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: Moottoritie 3751 Utti-Hirvelä parantaminen välillä Savero-Hirvelä, Tie- ja rakennussuunni- 
telma. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Utti, Hirvelä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Tien suuntauksen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Rainer Vikman / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 15 
Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 
Nimi / luonne / aihepiiri: YVA / Valtatien 7 rakentaminen moottoritienä Haminan kohdalla, maisema, rakennuskanta. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Hamina 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Sisältö: Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Moottoritien sijoittuminen jokilaaksoon. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: YVA-raportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tarveselvitys 1994, Valtatie 7 parantaminen välillä Summa-Vaalimaa. 
Yhteyshenkilö: Jorma Aholainen, Reijo Kukkonen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 16 
Vaalimaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Miehikkälän rantaosayleiskaava / maatalous-ja metsämaiseman ranta-alueilla / rakentaminen 
ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Miehikkälä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaavatalo Lievonen 
Vastuutaho: Miehikkälän kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Vahvistettava rantaosayleiskaava, jossa osoitetaan rakentamisalueet. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pyrkii säilyttämään maisemaa. Jonkin verran uutta rakentamistajoudutaan sijoittamaan, sijoittelussa apuna Kymenlaak-
son maaseutukeskuksen tekemä maisemanhoito-ohjelma. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 16 
Vaalimaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemanhoito-ohjelman kehittäminen Kymenlaaksoon. Esimerkkinä Vaalimaanjokilaakso. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Miehikkälä, Virolahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maisema-arkkitehti Timo Suominen, arkkitehti Pirkko Ikävalko 
Vastuutaho: Kymeenlaakson maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Kymeen maaseutuelinkeinopiiri, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymen metsäkeskus. 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Maisemahoito-ohjelman kehittäminen arvokkaalle maisema-alueelle Kymenlaaksossa, esim. Vaalimaanjoen 
laakso. Maatilamatkailun kehittäminen ja rakentamisen ohjaaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Uudisrakentamisen ohjaaminen maisemalli- 
sesti soveliaille paikoille. Maisemanhoitotyötä (mm. raivaus, niitto) tehdään jo työllistämisvaroin. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: "Vaalimaajoen laakso -maan lahja ihmisen huomassa". 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: 
Valtio 	 81 000 mk 
Kunnat 	 20 000 mk 
EU 	 59 000 mk 
Yksityinen tai muu 15 000 mk 
Yhteyshenkilö: Pirkko Ikävalko / Kymenlaakson maaseutukeskus, p. 05 - 74 511, Eila Metsäpelto / Kymen maaseu-
tuelinkeinopiiri, p. 05 - 7451 205 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 16 
Vaalimaanjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtatien 7 rakentaminen moottoritieksi välillä Hamina-Vaalimaa, perinnemaisema. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Hamina, Vaalimaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 2010-luvulla 
Sisältö: Moottoritien rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vaikutukset vaihtelevat tien sijoituksen mukaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Valtatie 7 parantaminen välillä Summa-Vaalimaa, Tarveselvitys 1994. 
Yhteyshenkilö: Jorma Aholainen, Reijo Kukkonen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 17 
Konnunsuo - kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseudun osayleiskaavan tarkistus / maatalous-ja metsämaisemaa, kyläympäristöä / raken- 
taminen ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Joutseno 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Konnunsuon vankila-alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Joutsenon kunta 
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Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 17 
Konnunsuo - kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Joutseno, Lappeenranta 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas maisema-alue (am, ohjeellinen 
rajaus). Rajaukseen sisältyy seuraavia aluevarauksia: A, AT, ATs, M, MT, SL, ER. 4. seutukaavaehdotus valmistunut 
(lausunnolla vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 18 
litin kirkonkylä - Lyöttilä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sääksjärven ja Urajärven veden ja maiseman kunnostustoimenpiteet / vesistön, maatalous- 
maiseman, metsämaiseman ja kyläympäristön hoito ja kunnostus. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Iitti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Iitin kirkonkylä 
Vastuutaho: litin kunta, Sääksjärven ja Urajärven toimikunnat 
Yhteistyötahot: mm. Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Kymen maaseutuelinkeinopiiri, Turun yliopisto, kylätoimi- 
kunnat, kalastuskunnat, Kymen tiepiiri, Kymen metsäkeskus, seurakunta. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1999 
Sisältö: Maisemasuunnitelmat, hoitosuunnitelmat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ylläpitääja parantaa. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 19 
Jaalan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Jaalan kirkonkylä / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Jaala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Jaalan Pappilanharju ja Jaalan redutti (Kirkonkylän maisema) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Jaalan kunta, Metsähallitus 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa 
Sisältö: Metsähallitus suoritti Museoviraston ohjeiden mukaisen hakkuun arvokkaalla harjualueella. Hakkuussa huo- 
mioitiin maisematekijät ja alueella olevat 1. maailmansodat aikaiset puolustusvarustukset. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Estettiin puolustusvarustusten tuhoutuminen ja varmistettiin kulttuurimaiseman säilyminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö). 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 19, 14 
Jaalan kirkonkylä, Kymijoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kymijoki-projekti / Kymijoen ranta- ja kulttuurimaisema / rakentaminen ja muu maankäyttö. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Jaala, Anjalankoski, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala,... 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kymijoen kulttuurimaisema, Tampella Oy:n teollisuus- ja asuntoalue 
(Inkeroinen), Inkeroinen, Myllykosken teollisuusalue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Antti Meura 
Vastuutaho: Kouvolan seudun kuntayhtymä 
Sisältö: Tavoitteena on edistää kulttuurihistoriallisesti merkittävien ympäristöjen ja rakennuskohteiden säilymistä ja 
ohjata kuntien rakentamista ja yksityiskohtaisempaa kaavoitusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 3 raporttia: Maisemalliset ja alueelliset lähtökohdat, 
Seutukaavalliset lähtökohdat, kuntakohtaiset lähtökohdat. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 19 
Jaalan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kevyen liikenteen reitti Jaalan kirkonkylään. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Jaala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kymen tiepiiri 
Vastuutaho: Kymen tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Arvokkaan raitin varustaminen kevyen liikenteen lisäkaistalla, erillisellä väylällä, uusien materiaalien käyttö, 
vihreys, kalustot jne. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Paikoin ongelmia: pappilan ja kirkon edusta. Materiaalivalinta arveluttaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelmaselvitys. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Yhteyshenkilö: Pekka Witting / Jaalan kunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 19 
Jaalan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maantien 363 parantaminen välillä Pappilanharju-Sokerimäki, rakennussuunnitelma. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Jaala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Vastuutaho: Kaakkois-Suomen tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kevytliikenteen väylä, tieympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Myönteisiä ja kielteisiä muutoksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennussuunnitelma. 
Yhteyshenkilö: Jorma Aholainen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 20 
Suomenkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kuolimon rantaosayleiskaava / kuolimonjärven ranta-alueita / rakentamista ja muuta maan 
käyttöä. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Savitaipale, Suomenniemi 
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Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kärnäkosken ja Partakosken linnoitukset, Suomenkylän kulttuurimaisema. 
Vastuutaho: Savitaipaleen ja Suomenniemen kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Vahvistettava rantaosayleiskaava. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tavoitteena arvokkaan maisema-alueen säilyminen sekä sen tilan parantuminen. 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 20 
Suomenkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Suomenniemi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas maisema-alue (am, ohjeellinen 
varaus), maa- ja metsätalousvaltainen alue (m). 4. seutukaavaehdotus valmistunut (lausunnolla vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 21 
Solkei 
Nimi / luonne / aihepiiri: Järvitaipaleen linnoitus / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Savitaipale 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Järvitaipaleen linnoitus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Myllykoski Oy, Taimi Rämä 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Järvitaipaleen linnoitus hakattiin synkän kuusikon keskeltä näkyviin talvella 1989, keväällä raivattiin hakkuu- 
tähteetja poltettiin. Tämänjälkeen on kesäisin poistettu vesakoitaja niitetty. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Linnoituksen erottuminen ja säilyminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 21 
Solkei 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Taipalsaari, Savitaipale 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas maisema-alue (am, ohjeellinen 
rajaus), maa- ja metsätalousvaltainen alue (M), Kyläkeskus (AT, kohdemerkintä). 4. Seutukaavaehdotus valmistunut 
(lausunnolle vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 22 
Tamala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Saari 
Tekijä(t) I toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas maisema-alue (am, ohjeellinen 
rajaus). Rajauksen sisällä seuraavia aluevarauksia: kyläalue, jonka ympäristön peruspiirteet tulee säilyttää (ATs, koh- 
demerkintä), MT, M, SL. 4. seutukaavaehdotus valmistunut (lausunnolle vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 22 
Tarnala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tarnalan kulttuurimaiseman kehittämissuunnitelma. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Saari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): MA-arkkitehdit + työryhmä 
Vastuutaho: Saaren kunta ja Tarnalan kylätoimikunta 
Yhteistyötahot: Kymen masaseutuelinkeinopivri, Etelä-Karjalan liitto, Maakuntamuseo. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Maisemaselvitys, perusselvitykset: perinnemaisematilanne ja hoitotarpeet, linnusto, maanomistusolot, viljelyn 
ja karjanhoidon näkymät. Maiseman kehittämissuunnitelma, joka luo ja antaa virikkeitä maatalouden kannattavuuden 
parantamiseen, elinkeinojen monipuolistamiseen sekä ympäristön ja maiseman hoitoon. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kulttuurimaisema tehdään tunnetuksi erityisesti maanomistajilleja niille,jotka siihen voivat vaikuttaa. Näin ympäristön 
säilymiseen ja huolenpitoon voidaan uskoa tulevissa muuttuvissakin oloissa. Kehittämissuunnitelman pohjalta voidaan 
käynnistää Tarnalan kylän ja ympäristön kehittämis- ja ennallistamistoimenpiteitä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Karttoja ja hoito-ohjeita sisältävä raportti. 
Rahoitus: 
Valtio 	 27 000 mk (22.5 %) 
Kunnat 	 15 000 mk (12.5 %) 
EU 	 28 000 mk (23.3 %) 
Yksityinen tai muu 50 000 mk (41.7 %) 
Yhteyshenkilö: Pirjo Hietala / Etelä-Karjalan liitto; Eila Metsäpelto / Kymen maaseutuelinkeinopiiri, p. 05 -7451 205 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 22 
Tarnala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Laatokan Karjalan kulttuurimatkailureitti. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Saari, Parikkala, Rautjärvi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Vanha Savonlinna-Viipuri -maantie, Rautjärven kirkko ympäristöineen, 
Koitslanden hovi ja puisto, Änkilän kylän kulttuurimaisema, Ristimäen hovi ja puisto, Parikkalan kirkko ympäristöi- 
neen, Pyhämäen kulttuurimaisema. 
Muu arvokas alue: Immolan kasarmialue, muut reitin varrella olevat alueetja yksittäiset kohteet. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto, tielaitos, Etelä-Karjalan metsälautakunta, kunnat. 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Etelä-Karjalan maaseutukeskus, Kymen metsäkeskus, Etelä-Karjalan liitto, Kymen maaseutuelinkei- 
nopiiri, Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Karjalan museo, Rautjärven kunta, Parikkalan kunta, Saaren kunta, 
Uukuniemen kunta, kylätoimikunnat. 
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Sisältö: Hankkeen tavoitteena on muodostaa yhtenäinen kulttuuri- ja maisemamatkailureitti, jolla tehdään tunnetuksi 
alueen erikoislaatuisuutta ja esitellään matkailijoille Laatokan Karjalan luontoa, maisemakuvaa ja kulttuuriperintöä. 
Reitin varsille laaditaan tiemaisemasuunnitelmat sekä osalle reitin varteen sijoittuvista kylistä kyläkehityssuunnitelma. 
Hanketta ei ole rahoituksen puuttuessa käynnistetty. 
Yhteyshenkilö: Riitta Liukkonen / Etelä-Karjalan maaseutukeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 23 
Haukkavuori 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Rautjärvi, Ruokolahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: MU. Neljäs seutukaavaehdotus val- 
mistunut (lausunnolla vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 24 
Imatrankoski 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Imatra 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas maisema-alue (am, ohjeellinen 
rajaus), S, A. Neljäs seutukaavaehdotus valmistunut (lausunnolla vuoden 1996 lopulla). 
Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221 

Ympäristökeskus: Kaakkois-Suomi 
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Karjalan perinnebiotooppien hoidon järjestäminen. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Muu arvokas alue: Maanviljelyn luomat perinnebiotoopit 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan maaseutukeskus ym. 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Paikalliset tuottaja-, asukas-, ym. järjestöt, Kymen maaseutuelinkeinopiiri, kunnat, E-K allergia- ja 
ympäristöinstituutti, Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996? 
Sisältö: Tiedossa olevien perinnebiotooppien hoito pyritään järjestämään maanomistajien toimesta tai muita mahdolli- 
suuksia käyttäen. Esitelmiä, luentoja, talkoita kyläkunnittain, ym. aktiivista asiasta tiedottamista. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Osa perinnebiotoopeista säilyy Etelä-Karjalassa sekä alueiden hoitoa koskeva tieto, kiinnostus ja arvostus lisääntyy. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tulossa loppuraportti 
Yhteyshenkilö: Pekka Ilen / Etelä-Karjalan maaseutukeskus, p. 05 - 678 931 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mikkolanniemen asemakaava / maatalous- ja metsämaiseman Kymijoen rannalla / rakenta-
mista ja muuta maankäyttöä. 
Maakunta: Kymenlaakso 
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Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kymijoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Anjalankosken kaupunki 
Vastuutaho: Anjalankosken kaupunki 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Uutta pientaloasutusta Kymijoen rannalle. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Heikentää , karsittuna ei tosin enää kovin paljon. Kaava vahvistettu osin 1996, kaupunki valittanut. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Mikkolanniemen osayleiskaavan selostus. Anjalankosken kaupunki 1995. 
Rahoitus: Kunnat 100 % 
Yhteyshenkilö: Tuula Tanska / Kaakkois-Suomen ympäristökeskus, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Liikkalan varustus / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Anjalankoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Liikkalan varustus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: A. Ohlsbom 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Linnoitusta on raivattu mekaanisesti vuosina 1988-1992. Keväällä 1993 rakennettiin lammasaita, mistä läh-tien 
hoidosta ovat huolehtineet kyläläisten lampaat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tykkitien raivauksella ja lammaslaidunnuksella estetään linnoitusta kasvamasta uudelleen ryteiköksi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Koitsanlanden maisemankehittämissuunnitelma. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Parikkala 
Muu arvokas alue: Koitsanlanden perinnemaisema-alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): MA-Arkkitehdit, kyläläiset, Museovirasto 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan liitto 
Yhteistyötahot: Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Karjalan maaseutukeskus, Kymen maaseutuelinkeinopiiri, Parikkalan kun- 
ta, kylätoimikunta 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Arvoalueiden osoittaminen, maisemanhoidon tukimuotojen kartoittaminen, ongelmien ratkaisuehdotukset, 
toteutuksen "lobbailu" rahoituksen puuttuessa, kyläläisten tiedottaminen ja opastaminen. Konkreettisia hoitotoimia ovat 
olleet koulunpihan kunnostustalkoot, laidunmaan raivaus sekä Koitsanlanden hovin pihan kunnostustöiden aloittami- 
nen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisema on tehty tunnetuksi arvokkaana ko- 
konaisuutena, jolla voidaan tehdä vain ohjeiden mukaisia toimenpiteitä. Toistaiseksi suositus on pitänyt. Erityinen 
merkitys työllä tulee olemaan, kun uusi rajanylityspaikka avataan Parikkalassa. Lähiseudulle ilmeisesti tullaan myös 
rakentamaan. Ennen selvitystä alueen reunalle oli jo rakennettu teollisuushalli, mikä nyt tuskin onnistuisi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Koitsanlanden maisemankehittämissuunnitelma 1994. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita, lakialoite. 
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Rahoitus: 
Valtio 5 000 mk (5.6 %) 
Kunnat 5 000 mk (5.6 %) 
EU 80 000 mk (88.8 %) 
Yhteyshenkilö: Eila Metsäpelto / Kymen maaseutuelinkeinopiiri, p. 05 - 7451 205, Pirjo Hietala (maakuntasihteeri), 
Marja Mikkola / p. 09 - 669 155 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Koitsanlanden hovin ympäristö / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Parikkala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Koitsanlanden hovi ja kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Parikkalan kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuu 
Sisältö: Koitsanlanden hovin piha- ja ympäristömetsikön siistiminen sekä järvimaiseman avartaminen hoville. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Arvokkaan kulttuurimaiseman säilyttäminen 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kärnäkosken linnoitus / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Savitaipale 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kärnäkosken linnoitus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-97 (muurit) 
Sisältö: Kärnäkosken muurien kunnostustyötä on tehty vuodesta 1988 alkaen. Muurit saadaan korjattua, mikäli rahoi- 
tus järjestyy työkaudelle 1996-97. Ympäristönhoitotyötä tehdään joka kesä. Varsinaisella linnoitusalueella ovat lam- 
paat laiduntaneet valleja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kärnäkosken kulttuuriympäristön säilymisen turvaaminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (museovirasto & ympäris- 
töministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Katariinan patteri / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kotka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Katariinan patteri (Ruotsinsalmen linnoituslaitteet) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Kotkan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kotkan öljysataman yhteydessä sijaitsevan matalan maavallituspatterin hoitotöitä. 



Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Estää rehevää kasvustoa peittämästä jäljellä olevaa rakennelmaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyminlinnan maalinnoitus / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kotka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kyminlinnan maalinnoitus 
Tekijä(t) 1 toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Kotkan kaupunki, puolustusvoimat 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Linnoituksen muureja on kunnostettu Museoviraston toimesta vuodesta 1982 lähtien vuoteen 1992, jolloin 
investointirahoitus loppui. Tämän jälkeen Museoviraston hoitoyksikön työryhmät ovat kesäisin hoitaneet linnoituksen 
valleja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kyminlinnan vallien säilyminen nykyisessä tilassa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ruotsulan Redutti / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Kuusankoski 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Ruotsulan redutti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Rakel Heikkinen 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuu 
Sisältö: Kymijoen töyräällä olevan redutin perusraivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Redutin säilyminen ja näkyminen luonnossa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Utin linnoitus / hoito. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Valkeala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Utin linnoitus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Puolustusministeriö 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-97 
Sisältö:Kivimuurien kunnostus, mikäli rahoitus järjestyy, minkä jälkeen hoitotyöt ovat lähinnä vallien niittoa kesäisin. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteen säilyminen ja näkyminen Utin kankaalla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Taavetin linnoitus / kunnostus. 
Maakunta: Kymenlaakso 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Luumäki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Taavetin linnoitus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-97 
Sisältö: Muurien kunnostustyö on jonkin verran kesken rahoituksen loppumisen vuoksi, mutta ympäristönhoitotöitä 
tehdään joka kesä työllisyysvaroin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Arvokkaan linnoitusalueen säilyminen nykyisellään. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (museovirasto & ympäris- 
töministeriö) Suomen hoidetut muinaisjäännökset (museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lappeenrannan linnoitus / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Lappeenranta 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Lappenrannan linnoitus, Nikolain vallit 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Lappeenrannan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuvaa 
Sisältö: Hoitoyksikkö on kesäisin tehnyt ympäristönhoitotöitä ja kunnostanut kivimuureja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen säilyminen ja näkyminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lappeenrannan seudun kalmistot ja linnavuoret: Kuivanketveleen linnavuori / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Taipalsaari 
Muu arvokas alue: Kuivanketveleen linnavuori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Taipalsaaren srk, Etelä-Saimaan MHY Taipalsaari 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
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Sisältö: Linnavuoren laelta on raivattu kuivuneet katajat ja vesaikko pois. Linnavuorta ympäröivän metsikön on met- 
sänhoitoyhdistys luvannut harventaa Museoviraston ohjeiden mukaisesti. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Linnavuoren saaminen paremmin esille ja erottumaan maisemassa. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lappeenrannan seudun kalmistot ja linnavuoret: Suuri-Pyhäkalan linnavuori / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Lappeenranta 
Muu arvokas alue: Suuri-Pyhäkalan linnavuori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Harri Määttänen 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Linnavuoren laelta on raivattu laelta raivattu kuivuneet kuuset ja vesaikko. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Hoitotoimenpiteillä turvataan kohteen säilyminen ja erottuminen. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pulsan asemayhdyskunnan uudiskäyttö. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Lappeenranta 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pulsan rautatieasema ympäristöineen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lappeenrannan kaupunki / Pro Pulsa 
Sisältö: Pulsan vanhan asemayhdyskunnan muuttaminen entisten alkoholistien hoitolaitokseksi ja matkailutarkoi- 
tuksiin. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
-Yhteyshenkilö: Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto, p. 05 - 613 0221. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Salpalinja, Rutola / hoito. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Luumäki, Lappeenranta 
Muu arvokas alue: Salpalinjan puolustusvarustuksia, Rutolan luola ym. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Puolustusvoimat / Museovirasto 
Yhteistyötahot: Kaakkois-Suomen sotilasläänin esikunta / Arvo Tolmunen 
Arvioitu valmistumisajankohta: Jatkuu 
Sisältö: Puustoa ja vesaikkoa raivattu panssariesteiden ja bunkkereiden ympäriltä. Rutolan miehistönsuojaluolan ym- 
päristön siistiminen ja luolan sisätilojen kunnostus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Saatu tuoreempaa sotahistoriaa ihmisten nähtäväksi ja estetty rakenteiden rappeutumista. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto 1995). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501, Arvo Tolmunen / Kaakkois-Suomen sotilasläänin esi- 
kunta 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Änkilän maisemamatkailureitti / luontopolku. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Rautjärvi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Änkilän kylän kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan maaseutukeskus, Äkkilän kylätoimikunta 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Etelä-Karjalan metsälautakunta, Rautfäryen kunta, VPM-Simpeleen tehtaat, Etelä-Karjalan luonnon- 
suojelupiiri. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Änkilän kulttuurimaisema-aluetta esittelevä metsäluontopolku. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maiseman merkityksen ja alueen kulttuurihis- 
toriallisen arvostuksen lisääminen. Ympäristön huomioiminen päätöksenteossa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kohdetekstitja loppuraportit. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Paikallisissa lehdissä. 
Rahoitus: 
Valtio 	 15 000 mk (42.9 %) 
Kunnat 	 5 000 mk (14.3 %) 
EU 	 10 000 mk (28.5 %) 
Yksityinen tai muu 5 000 mk (14.3 %) 
Yhteyshenkilö: Pekka Ilen / Etelä-Karjalan maaseutukeskus, p. 05 - 678 93 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kanavan rantapenkan kunnostus / hakkuut. 
Maakunta: Etelä-Karjala, Etelä-Savo 
Lääni: Kymen ja Mikkelin läänit 
Kunta: Ruokolahti, Puumala 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kukontaipaleen (1. Kukonharjun) kanava 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Enso-Gutzeit Oy 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kanavan rantapenkassa kasvavien huonokuntoisten puiden hakkuu suoritettiin yhdessä Enso-Gutzeitin kanssa 
talvella 1990. Keväällä 1990 raivattiin hakkuutähteet ja siistittiin rantapenkat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vähennettiin puidenjuuriston aiheuttamaa 
sortumavaaraa rantakiveyksille. Kulttuurimaiseman säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uukuniemen Kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma. 
Maakunta: Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen lääni 
Kunta: Uukuniemi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pyhämäen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Karjalan maaseutukeskus (Pekka Ilen), Etelä-Karjalan museo (Leena 
Rautavuori) 
Vastuutaho: Etelä-Karjalan maaseutukeskus, Uukuniemen kunta 
Yhteistyötahot: Kymen maaseutuelinkeinopiiri, Etelä-Karjalan museo, Itä-Savon metsälautakunta, 
Etelä-Karjalan liitto, kirkonkylän asukkaat 
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Valmistunut vuonna: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Tavoitteena on peltojen umpeenkasvun ja näkymien sulkeutumisen estäminen, maiseman osittainen palautta-
minen, uudisrakentamisen ohjaaminen maisemaan sopivaksi, ympäristön arvostuksen ja hoidon motivointi sekä tekemi-
sen tai tekemättäjättämisen arviointi maisemalliselta ja kulttuurihistorialliselta kannalta. Maisemanhoitosuunnitelmaan 
liittyy maisema-analyysi, jossa huomioidaan alueen luonto ja kulttuurihistoria. Erityishuomio kohdistetaan paikallisen 
maisemakuvan erityispiirteisiin ja maisemanhoidollisiin ongelmakohtiin. Alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät 
rakennukset inventoidaan erikseen Etelä-Karjalan museon toimesta. Suunnitelmasta tulee kunnan, seurakunnan ja yksi-
tyisten maanomistajien käytännön hoitotoimenpiteitä ohjaava. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet 
parantavat maiseman tilaa. Hoitotoimenpiteitä on käynnistetty suunnitelman ohjaamana. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Uukuniemen kirkonkylän maisemanhoitosuunnitelma 
(Suomen ympäristö no. 40. 1996). Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma. (Etelä-Karjalan 
maaseutukeskus 1996). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Maaseudun tulevaisuus 12.9.1995. 
Rahoitus: 
Valtio 	 23 000 mk (32.9 %) 
Kunnat 	 10 000 mk (14.3 %) 
EU 	 22000mk(31.4%) 
Yksityinen tai muu 15 000 mk (21.4 %) 
Yhteyshenkilö: Pekka Ilen / Etelä-Karjalan maaseutukeskus, p. 05 - 678 931 1, Leena Rautavuori / Etelä-Karjalan mu-
seo, p. 05 - 616 2264, Tuula Taskula / Etelä-Karjalan liitto 
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Arvokkaat maisema-alueet 
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Nuoramoinen  

joka katkaisee yhden Suomen pisimmis-
tä koivukujista. 

Luonnonpiirteet 
Alue on pinnanmuodoiltaan vaihte-

levaa mäkimaata. Maaperä on moreenia, 
mutta paikoittain esiintyy savimaita. 
Luonto on voimakkaasti maanviljelyn 
muovaamaa ja laajoja viljelyksiä laikut-
tavat metsäkaistaleet ja koivikkoiset haat. 
Alueen perinnemaisemat ovat poikkeuk-
sellisen laajoja ja edustavia. 

Nuoramoisjärven rannalla on laaja 
koivikkoinen lehto. Valoisassa, reheväs-
sä ja runsaasti lahopuita sisältävässä leh-
dossa elää uhanalainen valkoselkätikka. 
Samalla alueella asustaa myös pikkutik-
koja ja liito-oravia. 

Kulttuuripiirteet 
Nuoramoisten kylässä on ollut asu-

tusta jo rautakauden loppupuolelta (500-
600 jKr.) asti, mistä kertovat lukuisat, 
etenkin Nordenlundin kartanon alueelta 
tehdyt esihistorialliset löydöt. Historial-
lisissa lähteissä kylä mainitaan ensim-
mäisen kerran vuonna 1405. Nuoramoi-
nen on ollut merkittävä kylä Sysmän 
kunnan historiassa. 

Kartanoasutus on ominaista sekä 
Nuoramoisten kylälle että koko Sysmän 
alueelle. Tälle on seudun tarustossa oma 
selityksensä. Kylällä on kolme merkittä-
vää kartanoa. Nordenlundin kartano 
perustettiin vanhasta säteriratsutilasta 
1600-luvun alussa. Hirsinen komea pää-
rakennus on 1800-luvun alusta ja vanho-
ja rakennuksia ympäröi komea puisto. 
Päätielle ja rantaan johtavat koivukujat, 
ja järven rantaa reunustavat istutetut koi-
vurivistöt. Kokonaisuus on eheä ja hyvin  

hoidettu. Vanha-Olkkola on vuonna 
1789 jaetun ratsutilan kantatila. Hirsistä, 
vuodelta 1884 peräisin olevaa pääraken-
nusta ympäröi vanha puisto. Pihaan joh-
taa koivukuja. Uusi-Olkkolan arvokas 
päärakennus on vuoden 1789 jaon yhtey-
dessä rakennettu. Komean puiston kes-
kelle johtaa vaahterakuja. Kylän muut 
tilat mukautuvat kartanomaisemaan ja 
luovat kulttuuripiirteiden sosiaalista ker-
roksellisuutta. 

Nuoramoistenkoski on historiallinen 
mylly- ja voimalaitospaikka. Kosken 
rannalla oli jo 1500-luvulla mylly. Ny-
kyiset mylly- ja voimalaitosrakennukset 
ovat peräisin 1920-luvulta. Vanhalta sil-
lata avautuu kaunis näkymä koskelle. 

Muuramäki on erittäin edustava 
perinteinen kolmen tilan muodos-

tama mäkikylä, jonka maisemaa täyden-
tävät kauniit hakamaat. 

Maisemakuva 
Alue on perinteistä viljelymaisemaa, 

joka suhteellisen pienialaisista näkymis-
tä huolimatta on yleisilmeeltään avaraa. 
Loivasti kumpuilevaa ja puoliavointa 
maastoa luonnehtivat pellot ja laitumet 
ja mäen lakea vanhat tilakokonaisuudet. 
Maisema on eri-ikäisten kulttuurikerros-
tumien sopusointuinen ja selkeä koko-
naisuus, joka henkii rauhallista tunnel- 

Nuoramoisten maisema-alue edustaa 
Päijänteen seudun viljavia ja vaurai-

ta piirteitä kuvastavaa kartanokulttuuri-
maisemaa. 

Maisemakuva 
Nuoramoisten alue on puoliavointa 

maanviljelymaisemaa. Sitä leimaavat 
suuret kartanot vanhoine rakennusryhmi- 
neen, vehreine puutarhoineen ja koivu- 
kujineen sekä kumpuilevine viljelyksi-
neen. Kulttuurimaisemaa täydentävät 
edelleen käytössä olevat vanhat laajat 
hakamaat. Peltojen takaa siintelee 
Nuoramoisjärvi. 

Kulttuurimaisema on tasapainoista 
ja kaunista. Oman erikoispiirteensä mai-
semaan tuo myllykoski, jonka puisto-
maiset rannat lisäävät maiseman hoidet-
tua leimaa. 

Maisemaa rikkovat Mäntymäen so-
rakuopat sekä kylän halki oiottu maantie, Muuramäki 	 0 	 0,5 	 1 km 



Punkaharju - Pakkasenharju 	 0 	1 	2 	3 	4 	5 km 
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Ristiina - Hurissalo maisematie 	 0 1 2 3 4 5 	 10 km 

tävissä Tollonmäen seudulla, jossa met-
sätkin ovat kauniita ja valoisia männi-
köitä. Alueella olevien varsin monien 
laidunniittyjen ja hakamaiden hoidon jat-
kaminen edistäisi luonnonpiirteiden 
monimuotoisuuden säilymistä. 

Kulttuuripiirteet 
Ristiinan kirkolta itäkaakkoon johta-

va maantie on valmistunut vasta vuonna 
1948. Tien alku- ja loppupää ovat nykyi-
sin kestopäällystettyjä. 

Roinialan tilakeskus sijaitsee aivan 
maantien kupeessa. Sen vanha matala 
paritupatyyppinen päärakennus rajautuu 
kiinni tielinjaan ja toimii samalla näkö-
esteenä pihapiiriin ja varsinaisille vilje-
lyksille. Roinialanlanden näkymät ovat 
avoimet, rannalla on niittyä. 

Roinialan jälkeen avautuu Mäkelän 
viljelysmaisema. Se rajautuu valoisiin 
laidunmetsiin, vanhoihin kaskikoivikoi-
hin ja avoimiin, pisteaidoin rajattuihin 
hakamaihin ja niittyihin. Ympärillä nou-
sevat männikköiset metsäselänteet. 

Yöveden ja Louhiveden välille on 
kaivettu 1874-1877 kaksi pientä avoka-
navaa. Varkaantaipaleen avokanavaa 
reunustavat graniittikiveykset ja jyrkästi 
kohoavat kallionseinämät. Asutusta on 
molemmin puolin kanavaa ja näitä ym-
päröivät koivurivistöt, pihtakuusiryhmät, 
pensastot sekä rantaviivalle ulottuvat 
avoimet nurmikentät. Kirkkotaipaleen 
avokanava on reunustettu kvaaderikivillä 
ja sen rannat ovat puistomaisen koivikon 
reunustamat. Kanava kulkee pehmeästi 
kaareutuen kahden kukkulan välisessä 
notkelmassa. 

Pieni-Toijolassa on viehättävä harmai-
den rakennusten kokonaisuus, joka on ky-
lä- ja kotiseutumuseona. Sen läheltä lähtee 
Yöveden rantaan retkeilypolku Astuvan-
salmen kalliomaalauksille. Se on maamme  

arvokkain kalliomaalaus, kivi- ja prons-
sikautisen pyyntikulttuurin muistomerkki 
luonnonkauniissa järvimaisemassa. 

Tiirolan kylä muodostaa monivivah-
teisen ja elävän kokonaisuuden. Loivasti 
kumpuilevat viljelykset viettävät Tii-
rolanlahteen. Pelloilla on kumpareille 
sijoitettuja vanhoja, harmaita talousra-
kennuksia sekä kalliopaljastumille kasat-
tuja kivikasoja. Piste- ja kiviaidat viettä-
vät alas rinteitä ja laidunmaita koristavat 
vanhat pylväskatajat. Rakennukset ovat 
vanhoja ja hyväkuntoisia. 

Suurlanden Liukkolan ja Lahtelan 
tilat sijaitsevat peltoaukean laidassa 
avoimessa maastossa. Paljaina erottuvat 
vanhat rakennukset ja rantaan viettävät 
laidunniityt istuvat kauniisti maisemaan. 

Hurissalon kylän punakeltaiset tila-
keskukset sijaitsevat yksitellen avoimen, 
kumpuilevan viljelymaiseman keskellä, 
kaksi tiloista mäen harjalla ja yksi rin-
teessä. Kylän maisema on edelleen avoin 
ja säästynyt toistaiseksi voimakkaalta 
umpeenkasvulta. 

unkaharju on maamme kuuluisin har-
jumuodostuma. Luonnonarvojen 
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2.5 Etelä-Savon ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 56 
Nuoramoinen 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Sysmä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät-Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: pääasiassa maa- ja metsätalousvaltaista 
aluetta, jolla on kulttuuri- ja luonnonympäristöön liittyviä arvoja. Nuoramoisen kyläalue MA. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 57 
Muuramäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Puumala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema (20.607), 
säilytettävä maa- ja metsätalousalue (Vanhanpaikan perinnebiotoopit 20.902). Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutu- 
kaavaehdotus on valmistunut 1996. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 58 
Kaskii 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Juva 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka 
on tarkoitettu erityisesti ulkoilun ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen 
(Kaskiinkylä), säilytettävä maa- ja metsätalousalue (Keskituvan laidunalue). Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutu- 
kaavaehdotus on valmistunut 1996. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 58 
Kaskii 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kaskiin kylämaisemasuunnitelman kokeiluhanke. 
Maakunta: Etelä-Savo 
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Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Juva 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maija Hämäläinen ja Marjaana Pajunen 
Vastuutaho: Mikkelin maaseutukeskus/ maa- ja kotitalousnaiset 
Yhteistyötahot: Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus., Maaseutukeskusten liitto / maa- ja koti-
talousnaiset, Kaskiinseudun maa- ja kotitalousseura, Mikkelin maaseutuelinkeinopiiri., Etelä-Suomen Ympäristökes--
kus, Juvan kunta ja työvoimatoimisto. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1.8.1995 
Sisältö: Kaskiin kylämaiseman suunnittelu- ja parannushankkeen perustavoite on maaseutumaiseman, ympäristö-
arvojen ja yrittäjyyden yhteensovittaminen. Hankkeessa käytetään hyväksi EU:n ympäristötuen ja erityistuen tuomat 
mahdollisuudet ravinnepäästöjen vähentämiseksi, ympäristön parantamiseksi ja kylämaiseman monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. Kyläläisten kanssa kehitetään eteläisen Savon maaseutukylän kulttuuriympäristön hoitosuunnitelma-malli, 
jota kyläläiset toteuttavat tila- ja kylälcohtaisesti. Kaskiin kylämaisema tulee olemaan yksi valtakunnallisen Maaseutu-
keskusten liiton / maa- ja kotitalousnaisten keskuksen alkuunpaneman valtakunnallisen kylämaisema -suun-
nitteluprojektin kokeiluhanke ja se tulee toimimaan maisemanhoidon esimerkkikohteena. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Viljelymaiseman monimuotoisuus lisääntyy, kylämaiseman alueen viihtyvyys ja ympäristön tila paranee. Kylämai-
semasuunnitelmassa selvitetään kylämaiseman arvot, ongelmat, parannustarpeet ja EU:n erityistukimandollisuudet sekä 
opastetaan asukkaita itse huolehtimaan oman kylämaiseman hoidosta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaskiin kylämaiseman hoitosuunnitelma (tekeillä). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Jatkuva tiedotus tapahtumista, toimenpiteistä Juvan lehdessä ja alueella ilmestyvissä lehdissä. 
Rahoitus: 
Valtio 	 20 000 mk (18.3 %) 
Kunnat 	 10 000 mk (9.2 %) 
EU 	 62 000 mk (56.9 %) 
Yksityinen tai muu 17 000 mk (15.6 %) 
Yhteyshenkilö: Maija Hämäläinen / Mikkelin maaseutukeskus, p. 015 - 415 512 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 58 
Kaskii 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema vetovoimatekijäksi. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 

-Kunta: Juva 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Helsingin yliopisto / maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kohdekylien maisemahistoriallinen selvitys ja sen hyödyntäminen kylien sekä mm. matkailuelinkeinon kehit- 
tämisessä. Projektin 2. vaiheessa konkreettisia kehittämishankkeita. 
Yhteyshenkilö: Leena Lehtinen, p. 015 - 202 3317, 02 - 253 2268 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 58 
Kaskii 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maantien 4341 parantaminen välillä Kaskii-Pieksänlahti; maatalousmaisema; suuntauksien 
parantaminen. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Juva 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Nykykäytännön mukaiset 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ei vielä tiedossa 
Sisältö: Maisema-alueella pienehkö tien suuntauksen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta tai vaikutus vähäinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tarveselvitys 1996. 
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Yhteyshenkilö: Hannu Teittinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 58 
Kaskii 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maantie 434 parantaminen; maatalousmaisema; uusi linjaus ja rakenteen parantaminen välil- 
lä Järvenpää-Kaskii. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Juva 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahöt: Nykykäytännön mukaiset 
Toteutuksen käynnistysajankohta: Ei vielä tiedossa. 
Sisältö: Maantien rakentaminen uudelle linjaukselle tai nykyisen tien rakenteen parantaminen. Päätös tehtiin 1996. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Uusi linjaus vie tien pääosin metsään pois 
asutuksen keskeltä, tällöin vaikutus on kulttuuriympäristön tilaa parantava nykyisen tien jäädessä kylätieksi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Toimenpideselvitys 1988. 
Yhteyshenkilö: Hannu Teittinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 59 
Osikonmäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Rantasalmi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema 21.625 
Osikonmäki, Sistolanmäki, Leskelänmäki). Savonlinnan seutukaava on valmisteilla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 60 
Kuhankoski - Kammola - Väätälänmäki - Sulkavan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Sulkava 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema (Kirkon- 
kylä, Kuhakoski 24.635). Kirkonkylässä on erillisiä rakennussuojelukohteita (SR). Suositus: teollisuutta tulisi ensisijai- 
sesti kehittää valtatien no. 14 pohjoispuolella. Tekeillä olevassa Savonlinnan seudun seutukaavassa saattaa tulla muu- 
toksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 60 
Kuhakoski - Kammola - Väätälänmäki - Sulkavan kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pieksälanden-Villcaharjun paikallistien 15179 parantaminen välillä kurssikeskus- 
Teollisuustie; kyläympäristö; rakentaminen. 
Maakunta: Etelä-Savo 
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Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Sulkava 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos, Sulkavan kunta 
Yhteistyötahot: Sulkavan kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Taajamatien parantaminen, lähestymisjakso ja keskusta. Kevyenliikenteen tiet, liittymät ja torialue. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava tien ja tienvarren osalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnitelma, rakennesuunnitelma. 
Rahoitus: 
Valtio 4 600 000 mk (88.5 %) 
Kunnat 600 000 mk (11.5 %) 
Yhteyshenkilö: Keijo Karjalainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 61 
Kokonsaari 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Yhteistyötahot: 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: M ja av. Tekeillä olevassa Savonlinnan 
seudun seutukaavassa saattaa tulla muutoksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 61 
Kokonsaari 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pihlajaveden saariston metsä- ja maisemasuunnittelu. 
Maakunta: Etelä-Savo 
-Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon metsäkeskus 
Vastuutaho: Etelä-Savon metsäkeskus 
Yhteistyötahot: LIFE-Pihlajavesi, Pihlajavesityöryhmä, Joensuun yliopisto, puutavarayhtiöt, Helsingin yliopisto, 
Metsähallitus, Maa- ja metsätalousministeriö. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Saaristoalue mukaanlukien Kokonsaarta varten laaditaan maisemasuunnitelman yhteydessä maisema- ja ym- 
päristösuunnitelma. Suunnitelma sisältyy metsäsuunnitelmaan kuviokohtaisina toimenpide- ja hoito-ohjeina ja metsik- 
kökuvioiden rajauksina. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Mikäli suunnitelmaa noudatetaan, se estää maisemaa rumentavaa metsänkäsittelyä ja ehostaa maisemakuvaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti v. 1997 tai 1998. 
Rahoitus: Valtio 250 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Yrjö Niskanen, p. 015 - 576 710 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 61 
Kokonsaari 
Nimi / luonne / aihepiiri: Metsä- ja maatalousmaiseman maisema- ja ympäristösuunnitelma. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
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Kunta: Savonlinna ym. 
Muu arvokas alue: Koko Pihlajaveden saaristoalue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Suomen metsäkeskus 
Vastuutaho: Etelä-Suomen metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Ympäristökeskus, metsähallitus, Life-Pihlajavesi, puutavarayhtiöt 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Metsäsuunnittelun yhteydessä tehdään arvokkaille maisema-alueille (metsä)maisemasuunnitelma, kartoitetaan 
metsien avainbiotoopit, tehdään käyttösuunnitelma maataloustuotannosta vapautuneille pelloille, suunnitellaan puun- 
hankintaan liittyen ympäristöystävälliset puutavaran veteenottopaikat ym. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ympäristösuunnittelu tehdään 10-30 vuodeksi. 
Suunnitelma näkyminen maisemassa ja metsän monimuotoisuudessa riippuu maanomistajien sitoutumisesta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti, menetelmäkuvaukset. 
Yhteyshenkilö: Seppo 011ikainen / Etelä-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 61 
Kokonsaari 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema vetovoimatekijäksi. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Helsingin yliopisto / maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Mikkeli. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kohdekylien maisemahistoriallinen selvitys ja sen hyödyntäminen kylien sekä mm. matkailuelinkeinon kehit- 
tämisessä. Projektin 2. vaihe sisältää konkreettisia kehittämishankkeita. 
Yhteyshenkilö: Leena Lehtinen, p. 015 - 202 3317, 02 - 253 2268 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 62 
Saksalanharju - kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Haukivuori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema (vanha 
keskusta 06.604, Saksalanharju - Hämeenkylä -kulttuurimaisema 06.616), säilytettävä maa- ja metsätalousalue 
(Uusituvan niityt 06.901). Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutukaavaehdotus on valmistunut 1996. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 62 
Saksalanharju - kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema vetovoimatekijäksi. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Haukivuori 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Helsingin yliopisto / maaseudun tutkimus ja koulutuskeskus, Mikkeli. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kohdekylien maisemahistoriallinen selvitys ja sen hyödyntäminen kylien sekä mm. matkailuelinkeinon kehit- 
tämisessä. Projektin 2. vaiheessa konkreettisia kehittämishankkeita. 
Yhteyshenkilö: Leena Lehtinen, p. 015 - 202 3317, 02 - 253 2268 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 62 
Saksalanharju - kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haukivuoren kirkonkylän paikallistien 15265 parantaminen välillä Lietlahti-kt 72; maatalo- 
usmaisema, kylämaisema; kunnostusta ja rakentamista. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Haukivuori 
Muu arvokas alue: Arvokas taajamaympäristö: Haukivuoren kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Haukivuoren kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Soratien rakennetta parannetaan ja tie rakennetaan osin uuteen paikkaan. Tie päällystetään. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kirkonkylässä vaikutus on pitkällä aikavälillä maisemaa parantava: kylän halkaiseva soratie jää entiselleen 
yksityistieksi ja uusi yleinen tie ohittaa kylän. Linjaosuudella kantatie-kirkonkylä on vaikutus vähäinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiesuunnitelma 
Rahoitus: Valtio 3 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Hannu Teittinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 64 
Frugård - Kotkatlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Varkauden seudun eteläosan seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Joroinen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousvaltainen alue, joka 
on tarkoitettu erityisesti ulkoilun ja ympäristönsuojelun huomioon ottavan maa- ja metsätalouden harjoittamiseen = 
MM2 (Kotkatlanden kulttuurimaisema 09.83). 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 65 
Päijätsalo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Päijät-Hämeen seutukaava. 
Maakunta: Päijät-Häme 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Sysmä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Päijät-Hämeen liitto 
Vastuutaho: Päijät- Hämeen liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Päijätsalon maisema-alueella: Päijätsalo V, RM, SLm. Suopelto ja saaret MY, LV. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Kinnunen / Päijät-Hämeen liitto, p. 03 - 783 0235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 66 
Neitvuori 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
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Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Anttola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema, järvialueen 
(Luonteri) saaristo suurelta osin merkitty luonnonsuojelualueeksi ja rantojensuojeluohjelman kohteeksi. Mikkelin ja 
Pieksämäen seutujen seutukaavaehdotus on valmistunut 1996. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaava ja seutukaavan muutosehdotus 24.1.1996. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 66 
Neitvuori 
Nimi / luonne / aihepiiri: Neitvuori (Luonterin rs-alue), metsämaisema, rakentaminen. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Anttola 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus / Itä-Suomen puistoalue 
Vastuutaho: Metsähallitus 
Yhteistyötahot: Anttolan kunta 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Järjestetty kulunohjaus ja jätehuolto. Myöhemmin voidaan harkita polun parantamista: mm. portaiden raken- 
tamista. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kulumisen ja roskaantumisen vähentyminen. 
Valtio omistaa vain osan alueesta, joten alueen jatkosuunnittelu vaatii yhteistyötä maanomistajien ja kunnan kanssa. 
Yhteyshenkilö: Seppo Manninen / Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue, p. 015 - 5768 122 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 67 
Ristiina - Hurissalo -maisematie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Ristiina, Puumala 
-Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: arvokas kulttuurimaisema (22.628: 
Suurlanden tienvarren kulttuurimaisema). Mikkelin ja Pieksämäen seutujen seutukaavaehdotus on valmistunut 1996. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 68 
Punkaharju - Pakkasenharju 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Punkaharju 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaa]Ja maisema-alueella: luonnonsuojelualue (Punkaharju 
19.30), lähivirkistysalue (Pakkasharju 19.12). Savonlinnan seudun seutukaava on tekeillä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 68 
Punkaharju - Pakkasenharju 
Nimi / luonne / aihepiiri: Punkaharjun tukimus- ja luonnonsuojelualueiden hoitosuunnitelmat. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Punkaharju 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Punkaharjun tutkimusalue 
Arvioitu valmistumisajankohta: 2002 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1991 
Sisältö: 1995: luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma. 1993-2002: tutkimusalueen hoito- ja käyttösuun- 
nitelma, joka on 10-vuotiskaudeksi laadittu metsien (myös muut kuin ko. alueen metsät) hoidon ja käytön toiminta- 
ohjelma. 1993-2003: ulkomaisten puulajien ja erikoispuiden hoitosuunnitelma. 1991-: puulajipuiston hoitosuunni- 
telma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Alueelle rakennetaan Punkaharjun kulttuuri- 
historialliseen tyyliin sopivia opaste- ja palvelurakenteita. Maaston kulumista ja roskaantumista ehkäistään paranta- 
malla polkuja ja opasteita. Suojelualueen luonnonhoitoa varten laaditaan erityissuunnitelma. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Punkaharjun luonnonsuojelualue: hoidon ja käytön run- 
kosuunnitelma, Punkaharjun Tutkimusalue: hoito- ja käyttösuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Useita julkaisuja. 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 68 
Punkaharju - Pakkasenharju 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtatiellä 14 kevytliikenteen tien parantaminen ja liittymäjärjestelyt välillä Laukansaari- 
Kuikonniemi; arvokas tieympäristö, vesistö; rakentaminen. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Punkaharju 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Punkaharjun kunta 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: 
Osayleiskaavan mukaisen kevytliikenteen ja yksityisteiden rakentaminen. Tiesuunnittelua ei ole vielä aloitettu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vähäinen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Osayleiskaava 
Yhteyshenkilö: Hannu Teittinen, Anni Panula-Ontto-Suuronen / Kaakkois-Suomen tiepiiri, p. 05 - 7761 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 69 
Linnavuori 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Sulkava 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: mainittu Pisamalanden linnavuori 
(24.60), Linnavuoren maisema-alue (24.30 1). Savonlinnan seudun seutukaava on valmisteilla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 70 
Olavinlinna 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Olavinlinna SU2, linna ja satama es2, 
sekä muita SR- ja SU2 -kohteita. Valmisteilla olevaan Savonlinnan seudun seutukaavaan saattaa tulla muutoksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 015 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 70 
Olavinlinna 
Nimi / luonne / aihepiiri: Historiallisesti arvokas maisema / maisemanhoito. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Terhi Tikkanen-Lindstöm 
Vastuutaho: Terhi Tikkanen-Lindström 
Yhteistyötahot: TKK 1 arkkitehtiosasto 1 maisema-arkkitehtuuri, Museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Tutkimus pyrkii selvittämään suojeluajattelun taustoja, maiseman tulkintaa sekä tämän kautta asetettavia mai- 
semanhoidon tavoitteita suhteessa vallitsevaan tilanteeseen (maankäyttö, maanomistus, maiseman nykytila jne.). Tut- 
kimusalueina ovat Olavinlinnaja Sääksmäki - Tarttila Pirkanmaalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei tähtää suoraan toteutukseen, mutta jäsentää maisemanhoidon filosofista ja metodista puolta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Opinnäytejulkaisu tutkimuksen valmistuttua. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Olavinlinnan maisemanhoito - maisema-arkkitehtoninen näkökulma, Olavinlin- 
nan maisemaa koskeva artikkelikokoelma. 
Rahoitus: Yksityinen tai muu 100 % 
Yhteyshenkilö: Terhi Tikkanen-Lindstöm, TKK / arkkitehtuurin osasto / maisema-arkkitehtuuri 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 70 
Olavinlinna 
Nimi / luonne / aihepiiri: Historiallinen maisema / maisemanhoito. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Savonlinna 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Terhi Tikkanen-Lindström 
Vastuutaho: Arkkitehtisuunnittelu Vista Nova ky 
Yhteistyötahot: Museovirasto, Savonlinnan kaupunki 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Olavinlinnan maisemasuunnitelma, aluerajaus maailmanperintökohde-esitystä varten. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Olavinlinnan maiseman turvaaminen. Tulee vaikuttamaan maisemanhoitoon maankäyttösuunnitelmien tarkistuksina 
sekä konkreettisina maisemanhoitotoimenpiteinä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suunnitelman kuvat ja kirjallinen osuus (julkaistaneen raporttina). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Olavinlinnan maisemaa koskeva asiantuntija-artikkelikokoelma (museovirasto), ei vielä julkaistu. 
Rahoitus: 
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Valtio 50 % 
Kunnat 50 % 
Yhteyshenkilö: Terhi Tikkanen-Lindström, p. 09 - 374 34 38 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 71 
Heinäveden reitin maisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Savon seutukaava. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Heinävesi, Savonlinna,Kangaslampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Savon seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: laivaväylä (07.633 LVS), lisäksi reitin 
kosket ja kanavat SU4. Reitin rannat enimmäkseen M. Savonlinnan seudun seutukaava on valmisteilla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Timo Heikkilä / Mikkelin läänin maakuntayhtymä, p. 0 15 - 366 900 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kukontaipaleen kanavan rantapenkan kunnostus / hakkuut. 
Maakunta: Etelä-Savo, Etelä-Karjala 
Lääni: Kymen ja Mikkelin läänit 
Kunta: Puumala / Ruokolahti 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kukontaipaleen (1. Kukonharjun) kanava 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Muinaisjäännösten hoitoyksikkö / Kouvola 
Vastuutaho: Museovirasto 
Yhteistyötahot: Enso-Gutzeit Oy 
Arvioitu valmistumisajankohta: Hoito jatkuvaa 
Sisältö: Kanavan rantapenkassa kasvavien huonokuntoisten puiden hakkuu suoritettiin yhdessä Enso-Gutzeitin kanssa 
talvella 1990. Keväällä 1990 raivattiin hakkuutähteet ja siistittiin rantapenkat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vähentää puidenjuuriston aiheuttamaa sortumavaaraa rantakiveyksille. Kulttuurimaiseman säilyminen ja erottuminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto & Ympä- 
.ristöministeriö), Suomen hoidetut muinaisjäännökset (Museovirasto). 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Heimo Pajunen / Museovirasto, p. 09 - 40501 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pyhäniemen talo ja kaskikoivikko / kunnostus, hoito. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Mäntyharju 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus / Itä-Suomen puistoalue 
Vastuutaho: Metsähallitus 
Yhteistyötahot: Mikkelin läänin maakuntayhtymä 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Pyhäniemen tilan rakennusryhmän restaurointi (vuodelle 1996 myönnetiin työllisyysrahaa 1 milj. markkaa, 
korjaustyöt kestävät kaksi vuotta). Kaskikoivikolle laaditaan erillinen suunnitelma (aloitus 1996). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Restaurointi tähtää kohteen kulttuurihistoriallisen ja rakennustaiteellisen arvon säilyttämiseen. 
Rahoitus: Valtio 1 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Seppo Manninen / Metsähallitus, Itä-Suomen puistoalue, p. 015 - 5768 122 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hirvensalmi, Hirvenlahti: Etelämäen niittyjen hoito. 
Maakunta: Etelä-Savo 
Lääni: Mikkelin lääni 
Kunta: Hirvensalmi 
Muu arvokas alue: Hirvensalmi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Ketoprojektin hoitoryhmä 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Niityn raivaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Timo Lehtonen / Mikkelin seudun ympäristökeskus 
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vikoille syntynyt kylä. Muutamat hyvin 
säilyneet vauraat tilakeskukset laajoine 
peltoineen luovat vakaan viljelyseudun 
tunnun. 

0 	1 	2 	3 	4 	5 km 

Paukarlahti 

Maisemakuva 
Kylän ydinalue on avointa, osittain 

puoliavointa maatalousmaisemaa. Valta-
tien oikaisu kylän halki on rikkonut ky-
län toiminnallista ja maisemallista raken-
netta. Edustavin kylämaisema jää van-
han tien ja rannan väliin. Salaojitettujen, 
laajojen viljelysten luonnehtimaa maise-
maa elävöittää jokunen puustoinen kivi-
raunio. Maisemaa jäsentävät myös tilus-
tiet reunuspuustoineen. Koko kyläaukea 
avautuu vain muutamasta harvasta koh-
dasta. 

Maisemaa hallitsevia yksityiskohtia 
ovat kartanomainen Kivelänharjun tila 
lehtikuusikujineen ja muut yksittäiset 
rakennusryhmät sekä hautausmaan suu-
ret petäjät. Uusimpien pientalojen ryhmä 
sopeutuu kohtalaisen hyvin maisemaan 
sekä tyylinsä että sijoittelunsa puolesta. 
Kylän pohjoisosan pensoittuneet pellot 
ovat maisemahäiriö. 

Luonnonpiirteet 
Paukalanden ympärille levittäytyvä 

Paukarlanden kylä on alavaa, mutta pie-
nipiirteisen loivasti kumpuilevaa viljely-
maata. Kylää ympäröivät loivat metsäi-
set moreenikumpareet. 

Paukalanden rannat ovat matalat ja 
ruovikkoiset. Pitkään ja kapeaan Mela-
seen laskee luoteesta kylän halki Pyö-
reisenpuro, ja varsinaisen kylän pohjois-
puolella laskee Paukalahteen lännestä 
pieni Paukajoki. 

Metsät ovat pääasiassa kuusivaltais-
ta tuoretta kangasta, ja notkelmissa on 
kangaskorpea. Kasvillisuus ja lajisto 
ovat seudulle tyypillisiä. Alueella ei ole 
mainittavia perinnebiotooppeja. 

Kulttuuripiirteet 
Asutus on alavalla ranta-alueella vil-

jelysten lomassa. Suuret tilat ovat Kive-
länharjua lukuunottamatta harvakseltaan 
tiestön itäpuolella kylän kaakkoisosassa. 
Vanhan tien varressaja lahden eteläpuo-
lella on taloryhmiä. Kylän rakenne on 
parhaiten hahmotettavissa vanhalta maan-
tieltä ja tilusteiltä. 

Vireään kylään on syntynyt jatku-
vasti uutta asutusta, mikä osittain johtuu 
kunnan omakotitonteiksi hankkimasta 
maasta. Paukarlandessa ovat edustettuina 
sotien jälkeisten vuosikymmenten talo-
tyyppejä 1940- ja 1950-luvun puolitois-
takerroksisista taloista uusiin punaisiin 
yksikerroksisiin puutaloihin. 

Uuden asutuksen ohella Paukarlah-
dessa on vuosisadan alun kulttuurihisto-
riallisesti arvokkaita rakennuksia. Ilmei-
sesti 1800-luvun alussa rakennettu enti-
nen kievari Melasen rannalla on yksi 
vanhimmista. Kartanotyyppinen maa-
laistalo Jussila on rakennettu v. 1895, ja 
siihen kuuluu runsaasti talousrakennuk-
sia, muun muassa aitta 1700-1800 -luku-
jen vaihteesta sekä kuolinkoppi. Kuivas-
tenniemeltä siirretty, vuosisadan alussa 
rakennettu seurantalo on hyvin säilynyt. 
Osittain 1800-luvun lopulla rakennetun 
Kivelänharjun piha on kaunis ja hyvin 
hoidettu, ja tilan rakennuksista vaikutta-
vin on jugendhenkinen kivinavetta vuo-
sisadan alusta. Myös Ristolan pääraken-
nus on 1800-luvulta. Alueen kulttuuri-
historialliset arvot perustuvatkin näihin  

edustaviin tilakeskuksiin, joiden raken-
nukset ja yleismiljöö ovat tyydyttävästi 
säilyneet. 

Maanviljely on päätoimista lähinnä 
suurilla tiloilla, kun taas kylän pohjois-
osissa viljely näyttää olevan hiipumassa. 
Uudisrakennusten asukkaat käyvät enim-
mäkseen työssä kylän ulkopuolella. Mai-
semaa kohentaisi, jos pohjoisosan pen-
soittuneita peltoja hoidettaisiin avoimi-
na. Paukarlanden ja Melasen rantamaise-
miin ja vesialueisiin tulisi myös kiinnit-
tää huomiota. Seutukaavassa Paukarlahti 
on merkitty kulttuurihistoriallisesti ar-
vokkaaksi alueeksi. 

Maaninkajärven kulttuurimaisemat 
koostuvat Pohjois-Savon järviseu-

dulle tyypillisistä rantakylistä. Maanin-
kajärven tasaiset rantasavikot tarjoavat 
hyvät edellytykset maanviljelylle. Alue 
on tavallista pohjoissavolaista kivistä 
moreenimaastoa viljavampaa. 

Maisemakuva 
Maaninkajärven maaseutumaisema 

on parhaimmillaan Haatalan ja Halolan 
ympäristössä. Viljelykset viettävät loi- 
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vasti rantaan. Paikoin on kaunista ranta-
puustoa. Rinteiden yläosassa peltoaukeat 
rajoittuvat metsään. Vaihtelua maise-
maan antavat vesimaisema, hyvin hoide-
tut kanavamiljööt sekä muusta asutuk-
sesta luonteeltaan poikkeava Tuovilan-
landen kylä, joka on tiheään rakennettu 
kylä lahden pohjukassa. Haxjualueiden 
sorakuopat ovat suurimmat maisemavau- 
riot. 

Luonnonpiirteet 
Alueeseen kuuluu Maaninkajärvi 

ympäristöineen. Rannat ovat Pohjois-Sa-
volle poikkeavasti alavia, rantaan loivasti 
viettäviä savikoita, jotka on otettu vilje-
lyyn. Korkeusvaihtelut ovat järven ym-
päristössä vähäisiä, mutta etäämmällä jär-
vestä on muutama korkeahko kumpare. 

Maaninkajärvi on 12 kilometriä 
pitkä ja enintään kaksi kilometriä leveä, 
vähäsaarinen järvi. Se on syntynyt kal-
lioperän murtumalinjaan, jota jääkausi 
on lisäksi kuluttanut. Loivista rannois-
taan huolimatta järvi on poikkeuksellisen 
syvä ja matalia ruovikkorantoja on 
vähän. Järven pohjoisosan umpeenkas-
vanut Patalahti sekä Patajoen siihen 
yhdistämä ruovikkoinen Patajärvi kuulu-
vat valtakunnalliseen lintuvesien suoje-
luohjelmaan, samoin kuin Maaninkajär-
veen Kitupuroa pitkin laskevat Lapin-
järvi ja Pieni Lapinjärvi. Tuovilanlah-
teen laskee luoteesta jyrkkärinteisessä, 
kapeassa rotkolaaksossa Löytynpuro. 
Puro päättyy 46 metriä korkeaan Kor- 
keakoskeen, joka on paikkakunnan huo- 
mattavin luonnonnähtävyys. Se on rau-
hoitettu jo vuonna 1947 luonnonsuojelu-
alueeksi. 

Maaninkajärven koilliosassa on ollut 
Onkivedeltä johtava Viannan kanava ja 
myöhemmin Ahkiolanden kanava. Yh-
teys Pieneltä Ruokovedeltä Suurelle 
Ruokovedelle on myös kanavoitu. Maa-
ninkajärvi on kesimääräistä rehevämpää 
järviruokotyyppiä. Järven rantojen yleisin 
metsätyyppi on tuore kangasmetsä, joka 
lähenee paikoin lehtomaisia kankaita. 

Kulttuuripiirteet 
Maaninkajärven ympäristö on vah-

vaa, perinteistä maatalousaluetta. Laajat 
vesirajaan ulottuvat viljelykset ympäröi-
vät lähes kauttaaltaan järveä. Maaninka 
on rakenteeltaan tyypillinen pohjoissa-
volainen rantakylä, jossa tilakeskukset 
sijaitsevat harvakseltaan viljelyaukeita 
halkovan ja loivasti kaartelevan kylätien 
molemmin puolin. Tilat sijaitsevat vilje-
lysten liepeillä jonkin matkan päässä jär-
ven rannasta. Asutus on väljää eikä muo-
dosta selvästi rajautuvia kyliä. Poikkeuk-
sen muodostavat kuitenkin Maaningan lcir-
konkylä sekä Tuovilan tiivis kylämiljöö. 

Vesiliikenteellä on ollut alueen kehi-
tyksessä merkittävä asema, minkä vuok-
si kanavia on rakennettu useita. Korkea-
koskella on ollut suuri kulttuurihistorial- 

linen merkitys: paikka on ollut tunnettu 
retkikohde jo viime vuosisadalla. 

Tavinniemessä ovat Tavinsalmen 
kuninkaankartanon vähäisetjäänteet. Se 
oli koko nykyisen Pohjois-Savon käsittä-
neen vuonna 1547 perustetun Tavinsal-
men hallintopitäjän keskus. Alueella on 
esihistoriallisia muinaisjäännöksiä; mm. 
Keskisaaressa on kiviröykkiöhautoja. 

Keskiaikaan ulottuvan historiansa, 
vanhojen kanaviensa ja vauraan maata-
loutensa vuoksi alue on erityisen arvokas 
ja muusta maakunnasta poikkeava. 

Vaisalänmäki on erittäin edustava 
Pohjois-Savon järviseudun mäkiky-

lä. Sen viljelysten ja tilakeskusten tiivis 
kokonaisuus sijaitsee avarassa ja voima-
kaspiirteisessä vaaramaisemassa. 

Maisemakuva 
Väisälänmäen kylä on puoliavointa, 

kumpuilevaa maanviljely- ja karjatalous-
maisemaa. Yhtenäinen rakennuskanta, 
vanhat pihapiirit, kumpuilevat rinnevilje-
lykset, niityt ja laidunmetsiköt muodos-
tavat eheän ja tasapainoisen kokonaisuu-
den. Lähi- ja kaukonäkymät ovat moni- 
vivahteiset. 

Mäenrinteillä maisemakuva on pai-
koin sulkeutunutta metsämaisemaa, pai-
koin puoliavointa viljelysmaisemaa. Ky-
lätieltä ja puuttomilta pihamailta avautuu 
vaikuttavia näkymiä moneen suuntaan. 
Läheiseltä valtatieltä katsottuna Väisä-
länmäki on kauas näkyvä maamerkki. 
Alueella ei ole huomattavia maisema-
vaurioita. Kylätien varrella olevaa pen-
saikkoa tulisi varovasti harventaa sul-
keutuneiden näkymien avaamiseksi ja 
maisemakuvan selkeyttämiseksi. 

Luonnonpiirteet 
Väisälänmäki on korkea, säännölli-

sen muotoinen ja melko jyrkkärinteinen 
moreenipeitteinen mäki. Alue edustaa 
pohjoissavolaista moreenimäkien ja lu-
kuisien vesistöjen leimaamaa luontoa. 
Väisälänmäki sijaitsee Onkiveden ja 
kapean Etelä-Onkilanden välissä. Mäen 
rinteet laskeutuvat suoraan järveen. Kor-
keimman kohdan Linnamäen ja Onki-
veden välinen korkeusero on 135 metriä. 

Mäen etelä- ja lounaisrinteet ovat 
tarkoin viljeltyjä. Rinteiden yläosissa on 
laidunnettuja peltoja ja niittyjä. Vesis- 

töjen rantapellot rajaavat mäen reuna-
mia. Tuoreet kangasmetsät muodostavat 
saarekkeita rinteille ja viljelysten väliin. 
Mäen yläosassa on lehtomaisiin kangas-
metsiin aidattuja edustavia metsälaitu-
mia ja hakamaita. Väisälänmäen lähetty-
villä virtaavan puron varressa on korpea 
ja lehtokorpea. 

Laidunhaat muodostavat pienialaisia 
metsiköitä eri puolille mäenrinteitä. Ky- 



155 

2.6 Pohjois-Savon ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 80 
Mustinmäki-Tahvanala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Varkauden seudun seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Leppävirta 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma 52.531 (maisema-alueen ohjeellinen 
rajaus), AT 52, 062 (kyläalue), ohjeellinen ulkoilureitti, seudullinen tie. Heli Ilaskari tutki 1980-luvun lopulla ympäris- 
töministeriön rahoituksella maisemanhoidon edellytyksiä alueella. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pohjois-Savon ympäristökeskus on tehnyt alueella maisemanhoitotöitä vuonna 1996. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 81 
Paukarlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Varkauden seudun seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Leppävirta 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma 52, 532 (maisema-alueen ohjeelli- 
nen rajaus), MT 52, 532 (maa- ja metsätalousalue (hyvä pelto), AT 52, 053 (kyläafue), valta- tai kantatie, yhdystie. 
Alueelle on tehty luonto- ja maisemaselvitys. Myös yleiskaava on laadittavana. Tukea on saatu vuonna 1996. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 82 
Maaninkajärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Savon seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Maaninka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Alueella on lukuisia seutukaavan aluevarauksia, joista seuraavassa mainitaan tärkeimmät: Pääosa järvenranta-
alueiden viljelyksistä on seutukaavassa maa- ja metsätalousalueena (MT). Alueelle liittyy kohdekohtainen rakentamis-
suositus: "Alueelle rakennettaessa on huomioitava Maaninkajärven kulttuurimaiseman säilyttäminen". Tuovilanlahti, 
Kinnulanlahti, Tavinsalmi, Haatala ja Ahkiolahti ovat seutukaavan kyläalueita (AT). Tavinsalmea ja Haatalaa koskee 
rakentamissuositus 1, jonka mukaan mm. pellolle rakentamista tulisi välttää ja rakennukset tulee sijoittaa metsänreu-
naan tai metsäkumpareille ottaen huomioon kylärakenne ja kylän maisemallinen kokonaisuus. Ahkionlahtea koskevan 
suosituksen mukaan alueelle tulisi laatia osayleiskaava, jota laadittaessa tulisi noudattaa rakentamissuosituksessa 1 
esitettyjä rakennusten sijoittamisperiaatteita. Kinnulanlahtea koskee rakentamissuositus 2: "Rakentamisen tulee tapah-
tua osayleiskaavan mukaisesti. Suunnitelmaa muutettaessa on aina noudatettava rakentamissuosituksessa 1 esitettyjä 
rakennusten sijoittamisperiaatteita." Kaskisaaren eteläosa on osoitettu matkailu- lähivirkistys- ja loma-asuntoalueeksi 
(R) sekä arvokkaaksi harjumaisema-alueeksi (ah). Kinnulanlandessa on maankamaran ainesten ottoalue (EO). Pienestä 
Lapinjärvestä Kinnulanlahteen johtava Kitupuro ja Korkeakoski ovat seutukaavassa suojelualueina (SU ja SU1). 
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Lapinjärven rantaviljelmät ovat seutukaavan maa- ja metsätalousaluetta. Yleiskaavan laadinta alueelle on aloitettu 
kesällä 1996, hankkeeseen on saatu valtion / EU:n tukea 70 000 mk vuonna 1996. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 83 
Väisälänmäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Savon seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Lapinlahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1989 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: SU 24, 531 (kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaiden alueiden ohjeellinen rajaus), yhdystie. Alueen suunnitteluun on saatu vuonna 1994 tukea n. 50 000 mk, 
mutta yleiskaavoitus ei ole käynnistynyt. Mm. kunta ja Pohjois-Savon ympäristökeskus ovat rakentaneet alueelle ulkoi- 
lureitin, näkötornin, nuotiopaikan ym. Heli Ilaskari tutki 1980-luvun lopulla ympäristöministeriön rahoituksella maise- 
manhoidon edellytyksiä alueella. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 83 
Väisälänmäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lapinlahden Väisälänmäen kansallismaiseman kehittäminen ja hyödyntäminen. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Lapinlahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapinlahden kunta, Pohjois-Savon metsälautakunta, Kuopion VYP, Väisälänmäen kylätoimi- 
kunta, metsäkeskus Tapio 
Vastuutaho: Lapinlahden kunta 
Yhteistyötahot: Maaseutukeskus, metsäntutkimuslaitos, geologinen tutkimuslaitos. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Hanke on kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käsittää alueen kokonaisvaltaisen kartoituksen. Toisessa vai- 
heessa laaditaan tilakohtaiset hoito- ja käyttösuunnitelmat. Kolmannessa vaiheessa laaditaan inventointi- ja kartoitustie- 
tojen perusteella kylän hoitosuunnitelma. Tuotteita ja yritysideoita kehitetään kyläläisten kanssa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kyläalueen viihtyisyys lisääntyy ja elinvoimaisuus vahvistuu. Kylään johtavan tienvarren näkymät antavat kylästä 
myönteisen kuvan. Väisälänmäen kansallismaisema saa laadukkaan, eri maankäyttömuodot sisältävän suunnitelman 
alueen hoidon ja käytön toteuttamiseksi. 
Rahoitus: 
Valtio 	 211 000 mk (37.8 %) 
Kunnat 	 28 000 mk (5 %) 
EU 	 205 000 mk (36.7 %) 
Yksityinen tai muu 114 000 mk (20.5 %) 
Yhteyshenkilö: Jukka Tervonen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 84 
Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Koillis-Savon seutukaava.  
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Nilsiä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
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Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma 43, 531 (arvokas maisema-alue), 
yhdysteitä. 
Yhteys henkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 84 
Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Nilsiän Sänkimäen kylämaisemasuunnitelma / kyläympäristö / kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Nilsiä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Savon maaseutukeskus 
Vastuutaho: Pohjois-Savon maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Kyläläiset 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Suunnitelmassa selvitetään historiaa ja nykypäivää. Selvityksen pohjalta tehdään toteuttamiskelpoinen kylä- 
maisemasuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tällä hetkellä alueen uhkana on viljelyn lop- 
puminen ja peltojen metsittyminen. Suunnitelman yhtenä tavoitteena on pitää kylämaisema avoimena. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelmaraportti 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtikirjoituksia paikallis- ja maakuntalehdissä 
Yhteyshenkilö: Arja Raatikainen-Rissanen, p. 017 - 539 110 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 85 
Pisa 
Nimi / luonne / aihepiiri: Koillis-Savon seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Nilsiä, Juankoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: luonnonsuojelualueita (SL 43,542 1 
41,543; 42,544; 42,545; 42,547), rantojen suojeluohjelman alueet, ulkoilureitti, veneväylä, yhdysteitä, Pisankosken 
kalastusmatkailukohde (RMk 42,352), yleiskaavoitusta edellyttävä alue (yk 41.101, ohjeellinen rajaus). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Alueita rauhoitettu, ulkoilureitti toteutettu, 
alueelle laaditaan yleiskaavaa, johon on saatu tukea vuosina 1994-1996. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 017 - 550 1413 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 86 
Saahkarin - Myhinpään maisematie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Savon seutukaava, Sisä-Savon seutukaava (luonnos 26.8.1996). 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Rautalampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savon liitto 
Vastuutaho: Savon liitto 
Valmistunut vuonna: 1989 (Pohjois-Savo) 
Sisältö: Pohjois-Savon seutukaavan merkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: SU 33, 535 (kult- 
tuurihistoriallisesti arvokkaiden alueiden ohjeellinen rajaus), AT 33, 053 (kyläalue), ulkoilureitti, yhdystie. Sisä-Savon 
seutukaavan merkinnät: ma 33, 610 (arvokas maisema-alue), AT 33, 053 (kyläalue), yhdystie. 
Yhteyshenkilö: Seppo Laitila / Savon liitto, p. 0117 - 550 1413 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemaprojekti, joka koskee maatalousmaiseman, kyläympäristön ja tieympäristön hoitoa 
ja kunnostusta. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Kiuruvesi, Vieremä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Koskenjoen ja Salahmin kulttuurimaisemat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kiuruveden kaupunki, Vieremän kunta 
Vastuutaho: Aluearkkitehti Mirja Nuutinen 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Maisemahoitoon liittyvä koulutus, maisemahoitosuunnitelmat kahdelle kohdealueelle, rakentamiseen ja kult- 
tuuriympäristön hoitoon liittyvä neuvonta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnitelman toivotaan käynnistävän maise- 
mahoitoa ja kulttuuriympäristön hoitoa yksittäisillä tiloilla, tilojen yhteishankkeina, talkoilla tai viranomaisten toi- 
menpitein. Vaikutus maisemaan: avoin kulttuurimaisema säilyy, vesistöjen tila paranee, rakennuskanta pidetään kun- 
nossa sekä metsänhoidossa ja maa-ainesten otossa otetaan maisematekijät huomioon. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Projektin loppuraportti ja maisemanhoitosuunnitelmat. 
Rahoitus: 
Kunnat 	 100 000 mk (66.7 %) 
Yksityinen tai muu 50 000 mk (33.3 %) 
Yhteyshenkilö: Mirja Nuutinen / Kiuruveden kaupunki, p. 017 - 7681 311 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Salahmi / kulttuurimaisema / mt:n 595 parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion Läni 
Kunta: Vieremä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Salahmi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Vastuutaho: Savo-Karjalan tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Päällystetyn tien peruskorjaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei merkittävää vaikutusta ympäristöön. Tieympäristöön tulee vähäisiä muutoksia tien leventämisen ja luiskien loiven- 
tamisen myötä. Kylän kohdalle laaditaan vihersuunnitelma. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tiepiirin tiesuunnitelma, lausunnot Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselta ja Vieremän kunnalta. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Marjatta Nissen / p .017 - 580 3409 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kiuruvesi-Koskenjoki / kulttuurimaisema / mt:n 599 parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Kiuruvesi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Koskenjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Vastuutaho: Savo-Karjalan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Päällystetyn tien peruskorjaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tarveselvitys perustuu maisemansuojelulli- 
seen näkökulmaan. Kiuruveden kaupunki on tehnyt Koskenjoen maisemaselvityksen. Näihin perustuva ehdotus muut- 
taa mandollisemman vähän suurmaisemaa. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tiepiirin tarveselvitys, Kiuruveden kaupungin selvitys. 
Rahoitus: Valtio 8 300 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Marjatta Nissen / p. 017 - 580 3409 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Juuvinkosken silta / kyläympäristö/ maantien parantaminen ja sillan uusiminen. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Varpaisjärvi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Korpisen kylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Vastuutaho: Savo-Karjalan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Sillan päällysrakenteen uusiminen ja maantien parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Siltasuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 1 800 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Marjatta Nissen / p. 017 - 580 3409 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pielavesi / kyläympäristö / taajamajärjestelyt. 
Maakunta: Pohjois-Savo 
Lääni: Kuopion lääni 
Kunta: Pielavesi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pielaveden kirkonkylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Vastuutaho: Savo-Karjalan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Taajamajärjestelyt. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Rakennussuunnitelmassa ja uudessa kaavassa on tavoitteena säilyttää nykyinen maisema. 
Rahoitus: Valtio 4 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Marjatta Nissen 1 p. 971-580 3409 
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Rusilan pihakuuset. Kyläkeskuksen 
kautta kulkevan maantien linjaus ja voi-
malinja ovat maiseman häiriötekijöitä. 

Luonnonpiirteet 
Alueen pinnanmuotoja luonnehtivat 

jyrkkärinteiset mäet. Kalliopaljastumia 
on monin paikoin, huomattavin niistä 
keskellä kylää tienristeyksessä. Kallio-
perä on graniittia ja graniittigneissiä, ja 
kylän poikki kulkee kapea metadiabaasi-
suoni. Maaperä on moreenia. 

Viljelykset on raivaftujärviin viettä-
ville rinteille ja osin soillekin. Paikoin 
pellot ulottuvat rantaan asti, paikoin ran-
toja reunustavat pensaikkovyöhykkeet. 
Kaatiolammen lounais- ja etelärantoja 
kehystävät jyrkät metsäiset rinteet. 

Kylämaisemaa ympäröivät pääasias-
sa mäntyvaltaiset kankaat, mutta esimer-
kiksi Kaatiolammen eteläpuolen rinteillä 
on lehtoakin. Alueen perinnebiotooppeja 
ovat laidunniityt, Huhtilammen rannassa 
oleva kostea nutty ja tienristeyksen lä-
hellä oleva kallioketo. Ketohärkki, mäki-
tervakko ja valkoailakki ovat pientarei-
den kulttuurilajistoa. 

Kulttuuripiirteet 
Huhtilammen kylässä oli 1600-lu-

vulla 23 taloa, ja se olikin tuolloin Kiih-
telysvaaran suurin kylä. Nykyinen asutus 
on levittäytynyt Huhtilammen länsi- ja 
lounaispuolelle, ja Huhtilammen itäran-
nalla on lisäksi kolme taloa. Vanhaa ra-
kennuskantaa on säilynyt vain vähän, 
lähinnä navettoja ja piharakennuksia. 
Esimerkiksi Rusilassa on hyväkuntoinen 
vanha aitta. Uudemmat rakennukset 
edustavat suureksi osaksi tavanomaisia 
puolitoistakerroksisia 1950- ja 1960-
lukujen puutaloja. Yksittäinen tyylistä 
poikkeava uudisrakennus ei vielä riko 
kyläkuvaa. Vaikka vanhoja taloja ei ole 
jäljellä, on perinteinen kylärakenne kui-
tenkin säilynyt edustavana. 

Kyläkeskuksen läpi kulkevaa uutta 
maantietä lukuunottamatta muu tiestö 
sopii kyläkuvaan. Kylän eteläosaa hal-
koo voimalinja. Seutukaavassa alueelle 
on osoitettu suojeluvaraus, jonka mu-
kaan kulttuurimaiseman suojelu ja mai-
seman ominaispiirteet on otettava huo-
mioon maankäytön suunnittelussa. 
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einävaara on tyyppiesimerkki Vaa- 
ra-Karjalan seudun vaara-asutus- ja 

viljelymaisemasta. Heinävaara on mai-
nittu Pohjois-Karjalan kauneimpana 
kylänä. Alueen kyllä yhdistää maisemal-
lisesti arvokas perinteinen tieosuus. 

5 km 

Heinävaara - Selkie 

Maisemakuva 
Heinävaaran avoimen vaaraselän-

teen harjalle sijoittuva asutus ympäröivi-
ne viljelyksineen edustaa vaara-asutus-
maisemaa tyypillisimmillään. Kauas 
kantavat näkymät luovat avaruuden tun-
tua, jota vaaran laen peltoaukeat korosta-
vat. Loivasti mutkitteleva kylätie, peltoja 
reunustavat lepikot ja koivikot ja vanhat 
puukujanteet tuovat avoimeen kylämai-
semaan vaihtelua. Tiensuuntaiset kuusi-
rivistöt ja seudulle ominaiset suuret pi-
hapuut jäsentävät nauhamaista kylära-
kennetta. 

Uudisrakennukset erottuvat huonon 
sijoittelunsa vuoksi maisemassa selvästi 
ja rikkovat kyläkuvan eheyttä. Vaaran 
länsirinteillä ja itäpuolella suoritetut 
metsänhakkuut näkyvät maisemassa. 
Kivaran teollisuusalue ja vaaran avointa 
länsirinnettä kulkeva voimalinja ovat 
uiaisemakuvassa häiritseviä. Lehtoin ja 
Selkien kylät ovat säilyneet perinteisinä 
vaarakylinä. Sel kieltä avautuvat vaikut-
tavat näkymät. Mustavaarassa oleva las-
kettelukeskus on maisemavaurio. 

Luonnonpiirteet 
Luode - kaakko -suuntainen Heinä-

vaara kohoaa yli 70 metriä viereisten 
lampien vedenpinnasta. Pinnanmuodot 
ovat voi makaspiirteisiä ja vaihtelevia. 
Vaarojen lakiosia peittää seudulle omi- 

naisesti viljava ja huuhtoutumaton vaara-
moreeni. Karjalaisen liuskealueen reu-
nan kvartsiittijakso kulkee tien itäpuolel-
la, jossa kalliopaljastumat ovat melko 
yleisiä. Sisempi Salpausselkä kulkee 
Heinävaaran länsipuolitse. Pohjoisem-
mat vaarat ovat hieman Heinävaaraa 
matalampia. 

Metsätyypit vaihtelevat tuoreesta 
lehtomaiseen kangasmetsään. Länsirin-
teessä on eri-ikäisiä lepikoita ja koivi-
koita. Itärinteessä vallitsevat kuusikot 
ovat valtaamassa vähitellen myös länsi-
osan lehtimetsiä. Heinävaarassa tavataan 
lehmuksia sekä seudulle harvinaista val- 
kovuokkoa. 

Alueella on runsaasti laidunnuksen 
muovaamia perinnebiotooppeja. Lepik-
koisia metsähakoja, niittyjä ja ketolaik-
kuja laidunnetaan edelleen. Himbergin 
huvilan arvokkaassa, mutta metsittynees-
sä puistossa kasvaa villiintyneenä vanho-
ja kulttuuritulotrkaita humalaa, sinivuok-
koa, lehtosinilatvaa sekä suuri hevoskas-
tanja. 

Kulttuuripiirteet 
Heinävaarassa mainitaan vuonna 

1618 olleen kaksi tilaa. Vuoteen 1631 
mennessä kylä oli kasvanut seitsemän 
tilaa käsittäväksi. 1650-luvulla paenneen 
alkuperäisen ortodoksiväestön tilalle tuli 
luterilaisia savolaisia. 

Kylät ovat tyypillisiä nauhamaisia 
vaarakyliä; tilat ovat sijoittuneet vaaran 
laella kulkevan tien varteen. Tilakeskuk-
set ovat peltojensa ympäröimiä, ja vanha 
tilajako on edelleen nähtävissä. Heinä-
vaarassa vanhaa rakennuskantaa edusta-
vat lukuisat aitat sekä Piippolan, Koljo-
lan ja Postin pihapiirit. Maanviljely on 
edelleen varsin elinvoimaista ja osalla 
tiloista on lehmiä ja hevosia. 

Heinävaaraa, Lehtoitaja Selkietä 
yhdistävä maantie on peräisin jo 1600-
luvulta. Nykyisin maantie on osittain kes-
topäällysteinen, mutta silloinkin mittasuh-
teiltaan ja iinjaukseltaan kylämaisernaan 
sopiva. Tieltä avautuu upeita kaukonäky-
miä. Uusi Joensuu - Ilomantsi maantie 
kulkee Heinävaaran länsipuolella. 

Heinävaarassa on nykyisin myös 
perinteisestä poikkeavaa taajamatyyppis-
tä asutusta, kuten poikkeusluvalla raken-
netut uudenaikaiset paritalot keskellä 
vaaran Jaen arvokkainta kulttuurimaise-
m a. Kylän eteläpäässä on myös uutta 
rihitaloasutusta, joka kuitenkin sijaitsee 
arvokkaimpien alueiden ulkopuolella ja 
on osittain istutuksin suojattu. 

Vaikka Lehtoissa rakennuskanta on 
uusinta, on kylä säilyttänyt perinteisen 
ilmeensä. Kylästä avautuvat hienot nä-
kymät. Selkie on tyypillinen avara vaa-
rakylä, jossa on säilynyt muutama van-
heinpi rakennusryhmnä, Esimerkiksi Ka-
tajanläeii tila koivukujineen on varsin 
edustava kokonaisuus. Selkien kylä maini-
taan jo vuosien 1589-1593 savuluettelossa. 
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tuloksena, jolloin Suojärveltä muuttaneet 
siirtokarjalaiset raivasivat peltonsa laak-
son rinteille. Kylä edustaa rakenteeltaan 
tyypillistä pika-asutuskylää, ja se on säi-
lyttänyt luonteenomaiset piirteensä ja 
yhtenäisyytensä. Kyläkokonaisuus on 
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti mer-
kittävä. 

Tilat on sijoitettu nauhamaisesti joen 
varteen kylän halki kulkevan tien mo-
lemmin puolin. Tiloja on kolmisenkym-
mentä, ja niistä vain osa on pysyvästi 
asuttuja. Kaikki asuinrakennukset ovat 
puolitoistakerroksisia tyyppitaloja, jotka 
poikkeavat toisistaan ainoastaan värityk-
seltään. Rakennukset ovat peruskorjattu-
ja ja hyväkuntoisia. Mäkelän tilan uusi 
päärakennus edustaa sijainniltaan ja ui-
koasultaan maisemaan ja perinteiseen 
tyyliin hyvin sopivaa uudisrakennusta. 
Kylän kaikki rakennukset muutamaa 
suurta talousrakennusta lukuunottamatta 
sopivat kyläkuvaan. 

Kylän elämä on voimakkaasti maa-
talouden, etenkin karjanpidon varassa. 
Vaikka monilla tiloilla on investoitu 
nykyaikaiseen maatalousteknologiaan, 
ovat maisemassa näkyvät kulttuuripiir-
teet kuitenkin säilyneet poikkeuksellisen 
perinteisinä. Karjatalous leimaa myös 
peltojen käyttöä. Lehmien ja lampaiden 
laidunmaita on kylällä runsaasti. 

Hiekkapintainen kylätie halkaisee 
kylän lähes viivasuorana. Kumpuilevan 
maaston sekä metsäkaistaleiden ja pelto-
jen vuorottelun vuoksi tienvarsinäkymät 
ovat kuitenkin vaihtelevia. 

Kylän pohjoisosassa on vuonna 1961 
rakennettu ortodoksinen rukoushuone, 
jonka pihalla on kylän raivaajille omis-
tettu muistokivi. 

Kolin vaaratja niiltä aukeava Pielisen 
vesirraisema on ehkä tunnetuin 

luonnonnähtävyytemme. Karelianismin 
kaudella taiteilijoiden paljon kuvaama 
Koli kohosi kansallisesti arvokkaaksi 
tunnuskuvaksi. 

Maisemakuva 
Keskeisiä maisemaelementtejä ovat 

Kolin - Vesivaaran vaarajakso, sen länsi-
puolinen laakso järvineen sekä Pielisen 
järvimaisemia halkova harjusaarten jono. 
Lännessä ja luoteessa ovat Verkkovaaran 
- Heraniemen vaarajakson jyrkät kallio-
seinämät ja Räsävaaran kallioselänteet. 
Idässä järvenselkää reunustaa tiheä saari-
ryhmä. 

Kolin vaarajakson korkeimmat laet 
hallitsevat ympäröiviä maisemia. Rin- 

nakkaiset vaarajonotja näiden välinen 
Herajärven ja Jeron laakso muodostavat 
maisemallisesti erittäin arvokkaan koko-
naisuuden. Kolin itäpuolinen, Pielisen 
pinnasta kohoava harjujakso on olennai-
nen osa kansallismaisemaa. Kolin maise-
massa yhtyvät vehmaat kulttuurimaise-
mat sekä toisaalta jylhän tummat piirteet 
ja vesimaiseman avaruus. 

Kaskeaminen oli Kolin alueella pit-
kään merkittävin maisemaa muuttava 
tekijä. Rakentamisesta johtuva maise-
man muuttuminen on tapahtunut pää-
asiassa 1900-luvulla. Suurin muutos on 
ollut laskettelurinteiden rakentaminen 
Kolin, Ipatin ja Rintasenvaaran Pielisen 
puoleisille rinteille. Muutoinkin teiden, 
asutuksen ja matkailurakentamisen muo-
vaaman maiseman osuus on alueella 
huomattava. Myös luonnonmaisemat 
ovat muuttumassa. Kareliaaniselle Kolin 
maisemalle luonteenomainen lehtipuu-
valtaisuus on vaihtumassa kuusikoiden 
sävyttämäksi metsäkuvaksi. Avohakkuut 
ovat muuttaneet rinteiden profiilia. 

Luonnonpiirteet 
Ympäristöään 200-250 metriä kor-

keampana kohoava Kolin vaarajakso 
sijaitsee kahden eri-ikäisen kallioperän 
rajalla. Itäpuolella on Suomen vanhinta, 
arkeeisella ajalla syntynyttä noin 3 mil-
jardia vuotta vanhaa graniittigneissikal-
lioperää. Vaarajonon lounaispuolinen 
alue on huomattavasti nuorempaa, kor-
keintaan 2,45 miljardin vuoden ikäistä 
proterotsooista kallioperää. Rajapinta  

kulkee pitkin vaarajonon koillisrinnettä. 
Sen yläpuolinen vaarajonon laki kuuluu 
kvartsiittivyöhykkeeseen, jota magmaki-
vien juonet leikkaavat. Vaarajaksoa pi-
detään kansainvälisesti arvokkaana kal-
lioperämuodostumana. 

Herajärvi ja Jero sijaitsevat manner-
jään kuluttamassa, ruuhilaakson piirteitä 
saaneessa ruhje- ja siirroslaaksossa. Geo-
logisesti mielenkiintoisia pienkohteita 
alueella ovat pirunpellot, luolat ja aallon-
merkkikalliot. 

Moreeni peittää suurimman osan 
kallioperästä. Herajoen - Kaiskunniemen 
harjujakso leikkaa järvenselkää maise-
ma-alueen itäosassa. Harjusaarten jono 
sisältyy valtakunnalliseen harjujensuoje-
luohjelmaan. 

Jero ja Herajärvi laskevat Herajoen 
kautta Pieliseen. Alueen virtaavat vedet 
ovat enimmäkseen pienehköjä puroja, 
jotka paikoin ryöppyävät kolkina tai 
putouksina vaarojen rinteiltä. Pielisen 
rantoja luonnehtii reittivesille tyypillis-
ten karujen rantojen niukka kasvillisuus. 
Maisema-alueen itäreunan saaristo kuu-
luu valtakunnalliseen rantojensuojeluoh-
jelmaan. 

Metsäkasvillisuuden aluejaossa 
Kolin alue on vaihettumisvyöhykettä: 
alavat ja länsiloenaaseen viettävät kas-
vupaikat sekä Pielisen rannat ovat etelä-
boreaalista vyöhykettä, kun taas karut 
saaret ja korkeat maat kuuluvat keskibo-
reaaliseen vyöhykkeeseen. Tuoreet ja 
lehtomaiset kangasmetsät ovat vallitse-
via, ja lehtojakin on melko runsaasti. 
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2.7 Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 88 
Totkunniemi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Kesälahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Suojelualue (aluemerkintä, vahvistettu 
1979), kyläalue (kohdemerkintä, vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Alueen osalta mitään merkittävää ei ole vireillä. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 89 
Kiteenlahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Kitee 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousalue (vahvistettu 
1988), kyläalue (vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei merkittäviä muutoksia tiedossa. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 90 
Saario 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Tohmajärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: suojelualue (vahvistettu 1979). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei merkittäviä muutoksia tiedossa, vanha 
voimala on kunnostettu museoksi Tohmajärvi-seuran ja kylätoimilcunnan toimesta. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 91 
Onkamo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Tohmajärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
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Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: suojelualue (vahvistettu 19.7.1979). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kauppilan pihapiiri on kasvanut umpeen 
(metsitetty). Talo on muutettu nykyaikaiseksi ja alueelle on rakennettu muutama omakotitalo. Kaskikoivikoita on osit-
tain hakattu. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 92 
Huhtilampi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Kiihtelysvaara 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Kyläalue (ATs, vahvistettu 1993). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kaatiolammen suunnalla kylä on osittain umpeenkasvanut peltojen metsityksen vuoksi. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 93 
Heinävaara - Selkie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Kiihtelysvaara, Kontiolahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuuta ho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: Heinävaara: suojelualue (S3); Selkie: 
kyläalue (ATs). Molemmat vahvistettu 1993. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Heinävaaran keskikylällä on tehty perinnemai- 
seman kunnostustöitä, riihien ja aittojen pärekattoja sekä pisteaitoja. Selkielle on rakennettu maisemaan sopimattomia 
taloja ja Alavi-Mustavaara tietä on korjattu osittain kestopäällysteiseksi. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Kunta on laatinut Selkielle osayleiskaavan. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 93 
Heinävaara - Selkie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kontiolahden vaara- ja järvikylät, kulttuurimaiseman ominaispiirteitä ja hoidon kehittämi- 
sideoita. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Kontiolahti, Kiihtelysvaara 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Teknillinen korkeakoulu / arkkitehtiosasto / yhdyskuntasuunnittelu 
Yhteistyötahot: Kontiolahden kylien kehittämiskeskus, Kontiolahden kunta. 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: TKK:n arkkitehtiosaston opintojaksona toteutettuun työhön sisältyi mm. alueen kulttuurimaiseman ominaispiir- 
teiden kartoitus, jonka pohjalta saatiin kulttuurimaiseman hoitoa koskeva idea-aineisto: mm. tiemaisemaan liittyvät 
kohennustoimet, tyhjillään olevien rakennusten käyttö, kylärakennetta ja kylien identiteettiä koskevat ideat sekä ohjeita 
uudisrakentamista varten.  
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tarjoaa ideoita kulttuurimaiseman hoitoa varten. 
Suunnitelman / ohjelman 1 hankkeen kirjallinen tuotanto: Kontiolahden vaara- ja järvikylät -kulttuurimaiseman 
ominaispiirteitä ja kehittämisideoita. TKK / arkkitehtiosasto. 
Yhteyshenkilö: Mirja Lievonen 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 93 
Heinävaara - Selkie 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kiihtelysvaaran kulttuuriympäristöjen ja niiden keskeisten rakennusten inventointi. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Polvijärvi, Kiihtelysvaara 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Heinävaara 
Tekijä(t) I toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan museo 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan museo 
Yhteistyötahot: Kiihtelysvaaran kunta, Polvijärven kunta ja Polvijärven seura 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Polvijärven-Kiihtelysvaaran kulttuuriympäristöjen ja niiden keskeisten rakennusten ja rakennusryhmien inven- 
tointi. Kulttuuriympäristöjen tyypitys ja rajaus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kylien rakennuskannan selvitys tuottaa tietoa mm. maankäytön suunnittelun tarpeisiin ja tuo mahdollisuuksia kulttuu- 
riympäristön tilan kohentamiseen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti työn tuloksista. 
Yhteyshenkilö: Pirjo Karinen / Pohjois-Karjalan museo 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 94 
Sonkaja 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Ilomantsi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: suojelualue (vahvistettu 1979), kylä- 
alue (vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Romivaaran alue on kasvamassa umpeen ja 
koulun ympäristöön on rakennettu materiaaleiltaan maisemaan sopimattomia omakotitaloja. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 96 
Ylikylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Nurmes 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: kyläalue (vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei merkittäviä muutoksia tiedossa. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 97 
Karhunpää 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Valtimo, Nurmes 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
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Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: suojelualue (vahvistettu 1979), kyläalue 
(vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei merkittäviä muutoksia tiedossa. Itäosan tienvarsilla on joitakin uusia omakotitaloja. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 98 
Ylä-Valtimo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Valtimo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: kyläalue (vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei merkittäviä muutoksia tiedossa. Uudet tiilitalot reuna-alueilla rikkovat maisemaa. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 99 
Rasinmäki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Valtimo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: 
Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: maa- ja metsätalousalue (vahvistettu 1988). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kylä on autioitumassa ja pellot pusikoitumassa. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Osayleiskaavat vuosilta 1986-92. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lieksan kaupunki 
Vastuutaho: Lieksan kaupunki 
Yhteistyötahot: Arcadia Oy, arkkitehtitoimisto Helasvuo & Co Oy, Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, seutukaavaliit- 
to. 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Haja-asutusalueen, Kolin keskusta.alueen, Loma-Kolin, Kolin vaaran osayleiskaava sekä rantaosayleiskaava ja 
Loma-Kolin rantakaava. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suunnitelman tavoitteena on ollut sopeuttaa lähinnä maaseuturakentaminen tilanteeseen, jossa ollaan Kolin kansallis- 
puiston perustamisen jälkeen. Kaavat luovat yhdessä Kolin kansallispuiston toteuttamisen kanssa perustan sekä Kolin 
matkailulle että luonnonpiirteiden säilymiselle. Jos kaavoissa esitetty matkailurakentaminen toteutuu, tulee se muo- 
vaamaan voimakkaasti ympäristöä erityisesti Kolin kylällä ja Loma-Kolin alueella. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Osayleiskaava-asiakirjat 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Useita artikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Aluearkkitehti Juha-Pekka Vartiainen, p. 013 - 5202 524 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Karjalan seutukaava. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa, Kontiolahti, Eno 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Karjalan liitto 
Vastuutaho: Pohjois-Karjalan liitto 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: suojelualue (SU1, vahvistettu 1979). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kolin tavoiterajaus on pääosin toteutunut. 
Alueelle on laadittu vahvistettuja yleiskaavoja. Kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on valmistunut ja sen to- 
teutus on käynnissä. Kehittämistyöryhmän puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Tarja Gronberg. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Loma Kolille, Kolin Kylälle. 
Yhteyshenkilö: Mikko Ruoppa / Pohjois-Karjalan liitto, p. 013 - 259 1116 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lieksan kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Vastuutaho: Lieksan kaupunki 
Yhteistyötahot: Kylätoimikunnat, koulut 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Vuonislanden, Kolin, Viekijärven, Nurmijärven ja Hatunkylän kyläkeskusalueille on laadittu maankäyttö- 
suunnitelmat osana yleiskaavaa vuonna 1986. Ohjelma laaditaan yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tavoitteena on löytää 
jokaisen kylän oma identiteetti ja sitä voimistavat kehityssuunnat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Parantaa arvokkaiden ympäristöjen säilymismandollisuuksia. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Selostus, kartat, piirroksia. 
Rahoitus: Kunnat 50 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Pekka Sapman / Lieksan kaupunki 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kolin kansallispuiston (ja laajennusalueiden) hoidon ja käytön runkosuunnitelma. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa, Kontiolahti, Eno 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Joensuun tutkimusasema 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996-97 
Sisältö: Luonnonhoidon osa-alueet ja tavoitteet, luonnon hyödyntäminen, majoitus-, matkailu- ja muu yritystoiminta, 
liikennejärjestelyt, palveluvarustus ja huolto. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kansallismaisema säilytetään monimuotoisena, mutta harmonisena kokonaisuutena. Puistossa poltetaan kaskea,alueita 
palautetaan luonnontilaan, perinneympäristöjä hoidetaan erityissuunnitelmien mukaisesti. Maisemoitavista alueista 
(Puinulanden satama, tiet, hotelli Kolin seutu) laaditaan erityissuunnitelmat. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Em. suunnitelma (ympäristöministeriössä vahvistettavana). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Useita julkaisuja 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kansallismaiseman hoitoja perinnemaisemat 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Kolin kansallispuiston maisema-analyysi ja historiallinen muutos. Perinnemaisemat. Maisemanhoidon 
tavoitteet vaaramaisemassa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kansallispuiston maisemanhoidon ohjaus. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Metsämaiseman suunnittelu Kolin kansallispuistossa (Metsäntutkimuslaitos). 
Rahoitus: Valtio 50 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 100 
Koli 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kolin maantiet / luonnonnähtävyys / maanteiden parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Maanteiden parantaminen niiden toiminnallisen merkityksen ja liikennemäärien mukaisiksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ympäristöä säästetään tinkimällä mm. geo- 
metrisistä ohjearvoista. Tien leventämisen sijasta valittu kevyenliikenteen väylä aiheuttaa jonkin verran muutoksia 
ympäristöön. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tieverkkosuunnitelma ja tarveselvitys. 
Yhteyshenkilö: Marjatta Nissen / p. 017 - 580 3409 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Mätäsvaaran kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mätäsvaaran kaivosalue 
Vastuuta ho: Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan 4-keskus 
Yhteistyötahot: Kylätoimikunta, koulu 
Toteutuksen käynnistysajankotita: 1996 
Sisältö: Selvitykset alueen historiasta, nykytilasta, toiminnallisista ongelmista ja rakennetun ympäristön tilasta sekä 
toimenpide-ehdotukset. Sisältyy mahdollisesti Lieksan kulttuuriympäristön hoito-ohjelmaan. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tavoitteena vielä säilyneiden arvokkaiden 
osien säilyminen ja maisemavaurioiden korjaaminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Selostus, kartat, piirrustuksia 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Annikki Lihunen: Mätäsvaaraselvitys 
Rahoitus: 
Valtio 10 000 mk (50 %) 
Kunnat 10 000 mk (50 %) 
Yhteyshenkilö: Sirpa Sivonen / Lieksan kaupunki, p. 013 - 5202 524 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paalasmaan kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
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Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Juuka 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Paalasmaan saariasutus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Aluearkkitehti S.Sivonen, S. ja H. Argillander 
Vastuutaho: Aluearkkitehti S.Sivonen, S. ja H. Argillander 
Yhteistyötahot: Kyläyhdistys, koulu 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Alueen historian kartoitus, maiseman arviointi, arvio "Paalasmaan saaristo-ohjelman" (toimenpide-ohjelma) ja 
mahdollisesti metsätaloussuunnitelmien vaikutuksista maisemaan sekä toimenpideohjeita. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tavoitteena alueen vielä jäljellä olevien mai- 
sema-arvojen säilyminen ja toimenpiteiden suuntaaminen Paalasmaan tilaa parantaviksi. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Selostus, kartat, piirustukset. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Paalasmaan saaristo-ohjelma 
Rahoitus: Valtio 10 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Sirpa Sivonen / Lieksan kaupunki, p. 013 - 5202 524 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pankakosken kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Lieksa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pankakosken Ruukinalue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Arkkitehti Harri Kuivalainen 
Vastuutaho: Lieksan kaupunki, Pohjois-Karjalan 4-keskus 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Vanhan Rukiinalueen historian kartoitus, tehdasta ympäröivän asuinalueen nykytilan arviointi, ohjeet kaavoit- 
tajalle ja rakennustapaohjeet. Suunnitelma laadittiin asukkaiden kanssa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Innostaa ja ohjaa rakennusten korjaajia. Edesauttaa alueen säilymisessä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Selostus, kartat 
Rahoitus: 
Valtio 30 000 mk (50 %) 
Kunnat 30 000 mk (50 %) 
Yhteyshenkilö: Pekka Sapman ja Sirpa Sivonen / Lieksan kaupunki, p. 013 - 5202 511 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kt 70 välillä Onkamo-Niirala / perinteinen joenvarsiasutus / tien leventäminen. 
Maakunta: Pohjois-Karjala 
Lääni: Pohjois-Karjalan lääni 
Kunta: Värtsilä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Uudenkylän jokivarsiasutus 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Savo-Karjalan tiepiiri 
Vastuutaho: Savo-Karjalan tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Tien leventäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tarveselvitys 
Rahoitus: Valtio 25 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Marjatte Nissen 
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Pälämään saakka kuuluvat valtakunnalli-
seen rantojensuojeluohjelmaan. 

Kulttuuripiirteet 
Asutus on Päijänteen seudulle omi-

naisesti keskittynyt järven rannoille vil-
jelyyn kelpaavien savikoiden tuntumaan. 
Etenkin Pälämäjärven pohjois- ja etelä-
osan alavat rinteet ovat tarjonneet hyvää 
viljelymaata, ja siten myös suurin osa 
asutuksesta on keskittynyt näille alueille. 

Harva-asutus, joka käsittää pieni-
muotoisten viljelmien ohella suuria ja 
vauraita talonpoikaistiloja, on tavallisim-
min sijoittunut rinteiden yläosaan metsän 
reunaan. Maisemallisesti ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittävimpiä tiloja ovat 
muun muassa Pälämään työntyvällä nie-
mellä sijaitsevat Iso- ja Vähä-Haljala. 
Uudisrakennukset luontuvat perinteiseen 
maisemaan melko hyvin. Vanha raken-
nuskanta on melko hyväkuntoista, ja jot-
kut vanhat talot on tyylikkäästi kunnos-
tettu kesäasunnoiksi. Uusi loma-asutus 
on keskittynyt Pälämäjärven itärannalle. 
Kapeiden vesireittien rantaviivaan 
rakenntut mökit ovat maisemahäiriöitä. 

Kivikoskella ja sen ympäristön kau-
niilla kulttuurimaisemalla on myös mat-
kailullista arvoa. 
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Putkilahti edustaa jylhien luonnonpiir-
teiden ja rikkonaisen vesistön kehys-

tämää monipuolista Päijänteen seudun 
kulttuurimaisemaa. 

Maisemakuva 
Putkilanden kulttuurimaisema on 

maisemallisesti monipuolinen alue, jossa 
voimakkaat pinnanmuodot ja vesistö 
ovat oleellisia maisemakuvan muokkaa-
jia. Jyrkkärinteiset, jopa vuorimaiset 
metsien peittämät kalliomäet luovat voi-
makkaat ja vaihtelevat kehykset pelto- ja 
laidunmaiden sekä vanhan asutuksen 
luonnehtimalle kylälle. Alue on maise-
mallisesti selkeä ja ympäristöstään rajau-
tuva. 

Päijänteen Korospohjanlanderr ja 
Ylisjärven väliin jäävä Keijunpelto on 
viehättävää loivasti kumpuilevaa ja pie-
nipiirteislä pelto-ja laidunniaata, jota 
pienet metsäsaarekkeet laikuttavat. Mai-
semaa rikkoo kuitenkin pahoin Vaarun-
vuorelle johtava tie, jonka pemkere on 
korkeimmillaan yli 20 metriä korkea. Tie 
jakaa aiemmin yhtenäisen, laaksopainan-
teessa sijaitsevan viljelysalueen kahteen 
erilliseen osaan. Putkilanden viljelymai-
semaan liittyvät slavat, loivasti järveen  

viettävät rantapellot, jotka rajoittuvat 
suoraan vesistöön. 

Vaarunvuuren tieltä avautuvat ko-
meat maisernat jylhinä. Kaukomaise-
massa kohoavat jylhät kalliomäet sekä 
Ylisjärvi ympäristöineen. Lähimaisema 
tasoittuu loivasti kumpuilevaksi viljely-
maisemaksi. 

Lievähkö maisemahäiriö on Putki-
landen kyläraitin varrella kyläkaupan 
varastoalue, joka paljastuu esteettä kylä-
tielle. Uusi rakennuskanta ei täysin sovi  

alueen maisemakuvaan, vaikka tuokin 
alueelle kulttuurihistoriallisen kerrostu-
neisuuden piirteitä. 

Luonnonpiirteet 
Alueen topografia on Keski-Suomel-

le ominaisesti erittäin vaihtelevaa. Vuo-
rimaiset kalliomäet kohoavat toistasataa 
metriä läheisen Päijänteen vedenpinnasta 
ja loivaviettoisista rannoista. Mäet ovat 
pääosin kuusikoidec peittämiä, mutta 
siellä täällä rinteet avautuvat kallioisina 
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jyrkänteinä. Merkittävin kallio on alueen 
luoteisosassa sijaitseva, Päijänteen 
Korospohjanlahteen jyrkästi viettävä 
Vaarunjyrkkä. Osa siitä on luonnonsuo-
jelualuetta,ja siellä oleva lehto kuuluu 
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan. 

Alue on luonnonpiirteiltään jonkin 
verran muuta Keski-Suomea vehreäm-
pää. Vesistöjä kehystävät paljon lehti-
puumetsiköt ja pensaikot. Hoidetut 
perinnebiotoopit elävöittävät paikoin 
maisemaa. 

Alueelle leimaa-antavia ovat Päi-
jänteen alavat, vehmaat rantaniityt sekä 
sokkeloisina mutkittelevat salmet, kapei-
kot ja landelmat. Päijänteeseen yhdisty-
vistä vesialueista merkittävimmät ovat 
Putkilanden kylämiljöön pohjoispuoli-
nen Ylisjärvi sekä etelänpuoliset, sokke-
loisetja alavarantaiset Kasselkäja Nok-
konen. Pohjoisessa on lisäksi joukko erä-
maisia järviä vuoristoisessa maastossa. 
Pumppuvoimalahanke on täällä uhkana 
luonnonarvoille. Osa pohjoisosan järvis-
tä ja Korospohjan rannoista kuuluu val-
takunnalliseen rantojensuojeluohjel-
maan. 

Kulttuuripiirteet 
Alueella on kivikautinen asuinpaik-

kakeskittymä. Myös nykyajan asutuksel-
la on varsin pitkät perinteet. Asutus on 
perinteisesti hakeutunut vesistöjen ran-
noille, Päijänteen pitkien lahtien pohju-
koihin, loivien ja hyvin viljelyyn kelpaa-
vien rantojen tuntumaan. Putkilanden 
kylän tihein asutus sijaitseekin kahden 
kapean lahden sekä niitä yhdistävän sal-
men tuntumassa. 

Asutus on nauhamaisena kyläraitin 
varrella. Rakennuskanta käsittää perin-
teisen, vanhan maaseutuasutuksen lisäksi 
melko uutta omakoti-ja kesäasutustaja 
on tästä syystä ajallisesti ja tyyleiltään 
varsin kirjavaa. Uusi rakennuskanta on 
paikoin vanhaan sopeutumatonta, mutta 
räikeitä maisemavaurioita ei kylän alu-
eelle ole päässyt muodostumaan. 

Maatilat ovat seudulle ominaisesti 
melko pieniä. Pienet pellot muodostavat 
melko yhtenäisen kokonaisuuden järvien 
alaville ranta-alueille. Myös kotieläinta-
loudella on edelleen merkittävä asema. 
Viljamensaaressa laidunnetaan edelleen 
orivarsoja perinteiseen tapaan. Metsä-
taloudella on huomattava merkitys tilo-
jen elinkeinona. Joidenkin hakkuualuei-
den maisemallisessa toteuttamisessa olisi 
ollut toivomisen varaa. 
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kapeuden ja suurten korkeuserojen 
ansiosta vaikuttavan jylhää, ja laaksom 
itäpuolisilta korkeilta kalliomäiltä avau-
tuvat Keski-Suomen komeimpiin kuulu-
vat maisemat. Vihijärven vaihtelevapiir-
teinen viljelylaaksojäsentyy selkeästi 
itärinnettä pitki kulkevaltaja maaston 
muotoja varsin tarkasti noudattelevalta 
Rutalahti - Viisarinmäki maantieltä. 

Vihijärven eteläpuolella on pitkämo-
mainen Vennalammen vesi-ja mäkimai-
sema,joka rajoittuu kallioisiin mäkiin. 
Maisema-alue on kapeimmillaan korkei-
den kalliojyrkänteiden väliin jäävässä 
Vällyhoilon kanjonissa,jonka maiseman 
vaikuttavuutta lisää kalliojyrkänteen alla 
oleva kirkassilmäinen Sammakkolampi. 
Alueen eteläosan maisemaa hallitsevat 
pienet suorantaiset lammet. 

Soranottoja suunnittelematon uudis-
rakentaminen ovat paikoin rikkomeet 

Viisarinmäki - Rutalahti 

iisarinmäen maisema-alue on poik- 
keuksellisen jylhä, korkeiden kallio-

mäkien väliseen murtumalaaksoon tiivis-
tynyt Keski-Suomen järviseudun maata-
lousmaisema. 

Maisemakuva 
Korkokuvaltaan jylhässä ja vaihtele-

vassa murroslaaksossa oleva maisema-
alue on kumpuilevaan maastoon tasapai-
noiseksi kokonaisuudeksi muovautunutta 
pienipiirteistä maanviljely-, laidun- ja 
asutusmaisemaa. Alue koostuu useista 
eri maisemaelementeistä. Korkeat, met-
sänpeittämät mäet avokallioineenja kal-
liojyrkänteineen ovat edustavaa keski-
suomalaista luonnonmaisemaa, ja laak-
soon keskittyneet tilat viljelyksineen tyy-
pillistä asutusmaisemaa. 

Alue voidaan jakaa maisemallisesti 
neljään osaan. Pohjoisosa on laakson 
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2.8 Keski-Suomen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 73 
Putkilahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Putkilahti-projekti: mm. kylämaisemasuunnitelma, maisemapainotteinen metsita1oussuunni- 
telma, asukkaat kylämaiseman ja ympäristön kehittäjänä, linnustoalueiden kunnostus. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Korpilahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyläseura ry, Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen 
maaseutukeskus, Keski-Suomen metsälautakunta, Keski-Suomen YH-piiri, Keski-Suomen museo, Korpilahden kunta. 
Yhteistyötahot: Keski-Suomen ympäristökeskus, Kyläseura ry, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen maaseutukeskus, 
Keski-Suomen metsälautakunta, Keski-Suomen 4H-piiri, Keski-Suomen museo, Korpilahden kunta. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Projekti koostuu maisemanhoidon suunnittelusta, neuvonnastaja käytännön toteutuksesta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävästi parantava/säilyttävä 
Aihetta koskevat kirjoitukset: Lehtikirjoitukset. 
Yhteyshenkilö: Martti Salminen / Keski-Suomen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 73 
Putkilahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema / kylä, maatalous, metsät. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Korpilahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyläläiset, Korpilahden kunta, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen maaseutuelinkeinopiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Keski-Suomen metsälautakunta, Keski-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1995-1996 
Sisältö: Tarkoituksena on laatia kylälle kyläympäristön ja -maiseman kehittämissuunnitelma, toteuttaa sitä yhdessä 
kyläläisten kanssa ja löytää samalla maaseudulle töitä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vilkastuttaa kylan toimintaa, säilyttää maaseu- 
tumaisemaa hoidettuna, edistää maiseman kokonaisvaltaista hoitoa esim. uusien rakennusten suunnitelmallisina sijoitte- 
lu- ja tyyliratkaisuina. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tiedotus lehdissä ja radiossa. 
Yhteyshenkilö: Tarja Haaranen / Keski-Suomen maaseutukeskus, p. 014 - 695 130 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 73 
Putkilahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Putkilahti; metsämaisema; hoitoa 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Korpilahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen metsäkeskus, Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen maaseutukes- 
kus, Korpilahden kunta 
Vastuutaho: Korpilahden kunta 
Yhteistyötahot: 4-H yhdistys, Jyväskylän museo, kyläseura 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Laaja yhteistyöhanke, jossa hoidetaan maalaismaisemaa kokonaisvaltaisesti. Keski-Suomen metsäkeskuksen 
vastuulla on metsämaiden maisemasuunnittelu, joka käsittää n. 800 ha ja 15 maanomistajaa. Maisemasuunnitelmat 
tehdään yhteistyössä maanomistajien kanssa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Nykyisen kauniin maiseman säilyminen ja 
parantuminen. Jo tulleita maisemavaurioita pyritään korjaamaan ja ennaltaehkäisemään. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tulossa loppuraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Rahoitus: 
Kunnat 	 10 000 mk (12.5 %) 
Yksityinen tai muu 70 000 mk (87.5 %) 
Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 74 
Viisarinmäki - Rutalahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tieympäristö; hoito. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Toivakka, Leivonmäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen maaseutukeskus, Keski-Suomen metsäkeskus, tiepiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Maanomistajat, kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Kauniiden tiemaisemien ja matkailureittien maisemien kunnostaminen, rakennusten kunnostaminen ja hoito. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ympäristön avartuminen, näkymien avaaminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti, inventointiraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 74 
Viisarinmäki - Rutalahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Metsämaisema; hoito. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Toivakka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen maaseutukeskus, Keski-Suomen metsäkeskus 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutukeskus, Keski-Suomen metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Keski-Suomen ympäristökeskus, kyläseura 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Maaseutukeskus laatii piha- ja perinnemaisemasuunnitelmia. Metsäkeskus laatii metsämaisemasuunnitelmat 
yhteistyössä maanomistajien kanssa. Hankkeeseen liittyvät kuviokohtaiset toimenpide-ehdotukset. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Sulkeutuneen laaksonäkymän avaaminen. 
Maisemavaurioiden korjaaminen ja ennalta ehkäiseminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 74 
Viisarinmäki - Rutalahti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema / kylä, maatalous, metsät. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Toivakka, Leivonmäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyläläiset, kunta, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen maaseutuelinkeinopiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutuksekus 
Yhteistyötahot: Keski-Suomen metsälautakunta, Keski-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1995-1996 
Sisältö:Tarkoituksena on laatia kylälle kyläympäristö ja -maiseman kehittämissuunnitelma, toteuttaa sitä yhdessä 
kyläläisten kanssa ja löytää samalla maaseudulle töitä. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vilkastuttaa kylän toimintaa, säilyttää maaseu-
tumaisemaa hoidettuna ja edistää maiseman kokonaisvaltaista hoitoa esim. uusien rakennusten suunnitelmallisina sijoit-
telu- ja tyyliratkaisuina. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tiedotus lehdissä ja radiossa. 
Yhteyshenkilö: Tarja Haaranen / Keski-Suomen maaseutukeskus, p. 014 - 695 130 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 75 
Saarijärven reitin kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Saarijärven reitin rantaosayleiskaava. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Saarijärvi, Pylkönmäki, Karstula, Kyyjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Saarijärven kaupunki sekä Pylkönmäen, Karstulan ja Kyyjärven kunnat 
Sisältö: Rantojenkäytön suunnitteluun tarkoitettu rantaosayleiskaava, jolla ranta-alueet jaetaan eri maankäyttö- 
luokkiin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tarkasti arvioitavissa kaavan valmistuttua. 
Onnistuessaan edesauttaa maisemallisten ja kulttuurillisten seikkojen huomioon ottamista ja säilymistä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Saarijärven reitin vesistöselvitys, Saarijärven reitin kult- 
tuurimaisemaselvitys, Saarijärven reitin luonto- ja maisemaselvitys. 
Yhteyshenkilö: Martti Salminen / Keski-Suomen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 76 
Sumiaisten kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maaseutumaisema / kylä, maatalous, metsät. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Sumiainen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kyläläiset, kunta, Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen maaseutuelinkeinopiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutuksekus 
Yhteistyötahot: Keski-Suomen metsälautakunta, Keski-Suomen ympäristökeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1995-1996 
Sisältö: Tarkoituksena on laatia kylälle kyläympäristö ja -maiseman kehittämissuunnitelma, toteuttaa sitä yhdessä kylä- 
läisten kanssa ja löytää niistä töistä maaseudulle töitä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vilkastuttaa kylän toimintaa, säilyttää maaseu- 
tumaisemaa hoidettuna ja edistää maiseman kokonaisvaltaista hoitoa esim. uusien rakennusten suunnitelmallisina sijoit- 
telu- ja tyyliratkaisuina. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tiedotus lehdissä ja radiossa. 
Yhteyshenkilö: Tarja Haaranen / Keski-Suomen maaseutukeskus, p. 014 - 695 130 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 76 
Sumiaisten kirkonkylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tieympäristö; hoito. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Sumiainen 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen maaseutukeskus, Keski-Suomen metsäkeskus, tiepiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Maanomistajat, kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Kauniiden tiemaisemien ja matkailureittien maisemien kunnostaminen, rakennusten kunnostaminen ja hoito. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ympäristön avartuminen, näkymien avaaminen. 
Suunnitelman 1 ohjelman 1 hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti, inventointiraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
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Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 77 
Kärväskylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tieympäristö; hoito. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Pihtipudas 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen maaseutukeskus, Keski-Suomen metsäkeskus, tiepiiri 
Vastuutaho: Keski-Suomen maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Maanomistajat, kunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Sisältö: Kauniiden tiemaisemien ja matkailureittien maisemien kunnostaminen, rakennusten kunnostaminen ja hoito. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ympäristön avartuminen, näkymien avaaminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti, inventointiraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 79 
Muurasjärven kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Elämäjärven ja Muurasjärven kylien vesistöjen ja maiseman kunnostushanke. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Pihtipudas 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen ympäristökeskus 
Vastuutaho: Pihtiputaan ja Muurasjärven maataloustuottajat ry. 
Yhteistyötahot: Maaseutuelinkeinopiiri, Keski-Suomen ympäristökeskus, Pihtiputaan kunta, Keski-Suomen liitto, 
Viitasaaren työvoimatoimisto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Keväällä 1994 käynnistyneen projektin tarkoituksena on vähentää karjatalousvaltaisella alueella karjatalouden 
ja peltoviljelyn vaikutuksia vesistöön sekä parantaa ympäristön tilaa. Hankkeen avulla on rakennettu uusia lantaloita 
sekä kunnostettu vanhoja. Vesistöjä on ruopattu, rantoja niitetty, rakennuksia kunnostettu sekä tienvarsia ja rantoja 
raivattu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Väliraportti 21.9.1995 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtikirjoituksia. 
Yhteyshenkilö: Martti Salminen / Keski-Suomen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 79 
Muurasjärven kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Metsämaisema; hoito. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Pihtipudas 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen ympäristökeskus, Keski-Suomen metsäkeskus, kyläseura, maanmiesseura, 
Pihtiputaan kunta 
Vastuutaho: Kyläseura, Pihtiputaan kunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Laaja yhteistyöhanke, jolla hoidetaan arvokasta kylämaisemaa mm. hoitamalla perinnemaisemia ja avaamalla 
näkymiä. Metsämaiseman maisemasuunnittelu käsittää n. 500 ha ja 20 maanomistajaa, joiden kesken on tehty tiivistä 
yhteistyötä. Projektiin liittyvät kuviokohtaiset toimenpide-ehdotukset. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Näkymien avautuminen, perinnemaiseman 
säilyminen, metsämaiseman elävöittäminen ja maisemavaurioiden ennaltaehkäiseminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti. 
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Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita, video. 
Yhteyshenkilö: Seija Tiitinen-Salmela / Keski-Suomen metsäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Huopanankosken alueen kehittämishanke. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Viitasaari 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Huopanankoski ja sen peltokylämiljöö 
Yhteistyötahot: Viitasaaren kunta, Keski-Suomen kalatalouskeskus, Huopanan voima Oy, Keski-Suomen liitto, Keski- 
Suomen maaseutuelinkeinopiiri, Suomen urheilukalastajat, Keski-Suomen museo, Viitasaaren työvoimapiiri, Keski- 
Suomen ympäristökeskus, Suurmittelukeskus Oy, Keski-Suomen maaseutukeskus. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1999 
Sisältö: Tavoitteena on laatia alueelle yleissuunnitelma sekä toteuttaa sen mukaiset hankkeet. Suunnitelman lähtökoh- 
tana on alueen kehittäminen maisemallisena kokonaisuutena elinkeinotoimintaa, matkailua, kalastusta, asukkaiden 
tarpeita ja alueen kulttuurihistoriallisia sekä luonnonarvoja painottaen. Yleissuunnitelma käsittäisi kyläsuunnitelman, 
maisemanhoitosuunnitelman sekä ympäristön ja rakennusten kunnostus- ja rakennussuunnitelmat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava 
Yhteyshenkilö: Matti Salminen / Keski-Suomen liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen rakennussuojelukohteet. 
Maakunta: Keski-Suomi 
Lääni: Keski-Suomen lääni 
Kunta: Jyväskylä (vaihe I), muu Keski-Suomi (vaihe II) 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kulttuuriympäristöistä tehdyn luettelon tarkistus ja täydennys sekä suojelu- 
varausluettelon teko meneillään. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Suomen museo ja museovirasto (RHO / Mikko Härö) 
Vastuutaho: Keski-Suomen museo ja museovirasto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 (vaihe I) 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 (I), 1996 (II) 
Sisältö: Jyväskylän VAS-kulttuuriympäristöhanke sisältää kyseisen suojeluvarauslistan laatimisen Keski-Suomen mu- 
seon ja Museoviraston rakennushistorian osaston yhteistyönä (valmis 1995). Keski-Suomen museo on jatkanut kau- 
pungin sisällä suojelutavoitteiden toteuttamista tietokannan kehittämisen, kuntoarvioiden, säilyttävää korjaamista edes- 
auttavan neuvonnan sekä kaavoitusta varten tehtävien selvitysten muodossa. Myös suojelutavoitteita palvelevat sisätilo- 
jen rakennussuojeluarvioinnit kohdistetaan ensisijassa VAS-kohteisiin. Jyväskylän kokemusten nojalla käynnis-tetään 
II vaihe muiden Keski-Suomen yhteistyötahojen.kanssa aikanaan. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suojelutiedostona ja inventointitiedostona toimivan tietokannan luominen lisää vaikutusmahdollisuuksia ja tiedon kul- 
kua kaupungin sisällä viranomaisten, kiinteistönomistajien, asukkaiden ja museon kesken. Toteutushankkeet ovat lä- 
hinnä Jyväskylän kaupungin omistamissa rakehnussuojelukohteissa ja eräissä yksityisten omistamissa kiinteistöjä säi- 
lyttävissä korjaustöissä (mm. ympäristöministeriön avustuksilla). 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suojelutoiminta kirjautuu osaksi tietokantaa kunkin kohteen kohdalle. 
Yhteyshenkilö: Päivi Andersson / rakennustutkija, p.014 - 624 916 
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Arvokkaat maisema-alueet 
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Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien 
seudun tunnusomaisinunat piirteet 

ovat hyvin edustettuna Kyrönjokilaak-
sossa. 

Maisemakuva 
Maiseman ytimenä on selväpiirtei-

sessä uomassaan virtaava Kyrönjoki, jon-
ka juoksuun matalat lietesaaret ja kyn-
nyskohdissa kohisevat pienehköt kosket 
tuovat vaihtelua. Jokilaakson viljelyau-
kea on enimmillään noin neljä kilometriä 
leveä pusertuen muutamin paikoin aivan 
kapeaksi. Tasainen peltolakeus muuttuu 
laaksosta etäännyttäessä loivasti kumpui-
levaksi, metsien ja soiden luonnehtimak-
si vedenjakaja-alueeksi. Jokilaakson 
yhtenäisestä viljelyvyöhykkeestä lähtee 
viljelymaiseman haarakkeita pitäjien eri 
puolille. 

Kyrönjokivarren maisema-alue on 
yli 50 kilometriä pitkä. Asutus seuraa 
jokea katkeamattomana nauhana, ja ky-
lät vaihtuvat toisiksi ilman selvää rajaa. 
Leimaa-antavia asutukselle ovat vielä 
nykyäänkin viime vuosisadan lopun poh-
jalaistyyliset talot, vaikka sodan jälkeen 
ja viime vuosikymmeninä on uudisra-
kentaminen ollut vilkasta. 

Luonnonpiirteet 
Ylistaron ja Isokyrön kohdalla joki-

laakso on Pohjanmaan liuskekivivyöhy-
kettä, ja alajuoksulla kallioperä on Vaa-
san graniitiksi sanottua kiveä. Leveässä 
ja mutkaisessa jokilaaksossa on maanko-
hoamisen eri vaiheissa syntyneitä paksu-
ja savikerroksia ja niiden päällä joen kul-
jettamista lietteistä kertyneitä tulvaker-
roksia. Hienojakoiset sedimentit jatkuvat 
ohenevina patjoina kauas uoman sivuil-
le. Vain paikoin Kyrönjoki on uurtanut 
uomansa kallioperään asti. Liuskeinen 
kallioperä paljastuu muun muassa Ylis-
taron kirkonkylän kohdalla. 

Kyrönjokeen laskee useita pieniä 
sivujokia, esimerkiksi Isokyrön Lehmä-
joki ja Orismalanjoki. Perkiönkoski, 
Hiirikoski, Kirkonkoski ja Kylänpään-
koski ovat Kyrönjoen huomattavimpia 
koskia. Hiirikoskessa on pieni, Vähäky-
rön kunnan omistama voimalaitos. Ala-
juoksulla, Voitilastajokisuulle uoma on 
tulvahaittojen vuoksi pengerretty. 

Jokilaaksoa reunustavissa metsissä 
on varsinkin rannikon tuntumassa puo-
lukkatyypin mäntyvaltaisten kankaiden 
ohella runsaasti hyväkasvuisia mustikka-
tyypin kuusi- ja havusekametsiä. Isoky-
rön - Ylistaron seudulla jokivarren savi-
kot rajautuvat paikoin laajoihin soihin, 
joista varsinkin savikkopohjaiset on otet-
tu viljelyyn. Kyrönjokilaakson peltola-
keuksia on pidetty yhtenä maamme par-
haista maanviljelyalueista. Jokilaakson 
luontoa elävöittävät paikoin perinnemai-
semat, laidunnettavat rantojen tulvaniityt 
ja laidunsaaret. 

0 2 4 6 8 10 	 20 km  

Kulttuuripiirteet 
Kyrönjokilaaksosta on löydetty run-

saasti varsinkin rautakautisia esineitä. 
Alue on rautakautisen kulttuurialueen 
eteläpohjalaista keskusseutua. Varhai-
sempaa esihistoriallista asutusta ei juuri 
ole voinut olla, koska alue on varsin 
myöhään paljastunut merestä. Jo 1200-
luvulla alkoi Kyrönjokilaaksoon asettua 
vakituisia asukkaita, ja 1400-luvulla Ky-
rönjoen alajuoksu oli Etelä-Pohjanmaan 
tärkeintä asutusaluetta. 1500-luvun lop-
puun mennessä asutus oli levinnyt 
Kyrönjoen latvoille asti. 

Maanviljely on perinteisesti ollut 
tärkein elinkeino. Jo Ruotsin vallan aika-
na viljasadoista riitti muuallekin vietä-
väksi. Kydönpoltto lisäsi peltoja viime 
vuosisadalla, jolloin viljelyala kymmen-
kertaistui. 

Kyrönjokivarren pitäjien väestöstä 
valtaosa on asettunut jokilaaksoon. Asu-
tus jatkuu yhtäjaksoisena yli pitäjänrajo-
jen tihentyen välillä muun muassa kir-
konkylien kohdalla. Varsinkin Mustasaa-
ressa ja Vähäkyrössä on Vaasan kaupun-
gin läheisyys tuonut seudulle lisää vä-
keä, ja uutta rakennuskantaa on noussut 
perinteisiin pohjalaiskyliin. 

Ainutlaatuinen esimerkki Pohjan-
maan vanhasta kylärakenteesta on Saa-
renpään kylä Vähäkyrössä. Komeita 
pohjalaistaloja on vieri vieressä aivan 
jokitörmällä. Arvokkaimpia yksittäisiä 
rakennuskohteita ovat Kolkin talo Vähä-
kyrön Kolkkilassa, Perttilän, Haapalan 
Varpolan talot Isokyrössä sekä Kriikku-
lan, Ranta-Kaukolan, Sippolan ja Torkon 
talot Ylistarossa. Esimerkiksi Haapalan 
hirsinen, kaksikerroksinen päärakennus 
on rakennettu 1700-luvulla, ja Sippolan 
talo lienee Ylistaron vanhirnpia raken-
nuksia. 

Kirkoista vanhin on Isonkyrön 
vuonna 1300-luvulla rakennettu kivi-
kirkko. Muut kirkot ovat peräisin 1800-
luvulta. Jokivarressa on jäljellä joitakin 
vesimyllyjä. Esimekiksi Mustasaaren 
Båskasissa on kaksi 1800-luvun myllyä 
joen molemmin puolin paikalla, jossa 
tiedetään olleen myllyjä 400 vuoden 
ajan. Lähistöl}a on kolmas, mahdollisesti 
vieläkin käytössä oleva mylly. Vähäky-
rössä on pari vesimyllyä ja tuulimylly. 
Ylistarossa Pelmaan ja Köykkylän vesi-
myllyt kosken molemmin puolin muo-
dostavat harvinaisen kokonaisuuden. 

Vanhat maantiet seurailevat joki-
vartta joen moleemmin puolin koko mat-
kan. Kulttuurihistorialliset arvot tiivisty-
vät Isokyrössä, Valtaalan ja Orismalan 
tieosuuden varsilla. Alueella on esihisto-
riallisten muinaisjäannästen ohella mo- 



nosedimenteistä. Kumpuilevat moreeni-
maat ympäröivät entistä järveä. Korkeim-
pien kalliomäkien laet ovat huuhtoutuneet 
paljaiksi. Laaja Kyrönneva aukeaa luoteis-
osan kallioiden ja pellonreunojen takana. 

Metsät ovat enimmäkseen kuusival-
taisia tuoreita kankaita. Kumpareiden 
lakiosissa on karumpia mäntyvaltaisia 
kankaita ja kalliomänniköitä. Paikoin rin-
teiden alaosissa on juotteina lehtomaista 
kangasmetsää. Myös viljelyksien keskel-
lä siellä täällä on pienehköjä metsä- ja 
pensaikkosaarekkeita. Yli-Anttilan talon 
kohdalla kasvaa kookas rauhoitettu leh-
mus, joka tiettävästi on istutettu. 

Kulttuuripiirteet 
Luopajärveltä tunnetaan kivikauti-

nen asuinpaikka, ja sieltä on löydetty 
myös rautakauden esineistöä. Pysyvät 
asukkaat seudulle saapuivat pitkin Jalas-
joen rantoja 1500-luvulla. 

Maisema-alueen länsiosassa tiet kul-
kevat metsänreunoja myötäillen ja risteä-
vät alueen itäpään poikki. Asutus on nau-
hamaisesti teiden varsilla. Kulttuuri-
maiseman kannalta merkittävimmät asu-
tusryhmittymät ovat alueen luoteissivul-
la. Kyläraitti on hyvin säilynyt, ja valta-
osa sen varrella olevasta rakennuskannas-
ta edustaa vanhaa talonpoikaistyyliä. 
Arvokkain rakennus on Järviniemen hir-
sinen puolitoistakerroksinen päärakennus 
1800-luvulta. Varsinainen teiden risteyk-
sessä oleva taajama-alue on pieni, mutta 
kylässä on kuitenkin koulu ja kauppa. 

Uusia omakotialueita on kaavoitettu 
varsinaisen kyläraitin pohjoispuolelle. 
Liikenteellisesti alue on helposti saavu-
tettavissa: valtatie 3 sivuaa sen lounais-
kärkeä, ja alueen halki kulkee Jalasjär-
ven kirkolta tuleva tie.  

talot ovat ryhmittyneet tasangolta kohoa-
ville mäille. Maisemaa leimaavat kylissä 
jäljellä olevat komeat pohjalaistalot um-
pipihoineen. Muutamat pellolle rakenne-
tut uudet talot ovat muuten yhtenäisen 
maiseman häiriö tekijöitä. Sopimaton 
rakentaminen, latojen rapistuminen ja 
peltojen metsittäminen olisivat lakeus-
maisemalle kohtalokkaita. 

Luonnonpiirteet 
Alue on lähes tasaista ja sen korkeus 

merenpinnasta on noin 30 metriä. Maa-
perä on turpeen kattamaa savea. Lapuan-
joki virtaa kaakko - luode -suuntaisena 
peltojen halki. Idästä siihen yhtyy Kau-
havanjoki ja etelästä Löyhinginluoma. 
Tulvien hillitsemiseksi jokirannoille ra-
kennettiin 1960-luvulla penkereet. Vilje-
lykset ulottuvat jokirantaan asti. 

Pohjois-etelä -suunnassa peltolakeu-
den pituus on noin 20 kilometriä, ja le-
veimmillään se on 8-9 kilometriä. Pelloksi 
raivaamatta on jäänyt muun muassa laaja 
Löyhinkineva alueen eteläosassa. Aluetta 
reunustavat suot on pääosin ojitettu, ja 
metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia. 

Kulttuuripiirteet 
Vakinaisen asutuksen syntyessä jo-

kivarren parhaat luhtaniityt otettiin en-
simmäiseksi niityiksi ja viljelykäyttöön. 
Viljelylakeus on syntynyt vuosisatoja 
kestäneen suurisuuntaisen raivauksen 
myötä. Jokivarren luhtaniittyjen ympä-
riltä raivattiin suota ja metsää pääasiassa 
kydönpoltolla. Lakeus on kasvanut noin 
5-kertaiseksi alkuperäisten luonnonniit-
tyjen laajuuteen verrattuna. Maanviljely  

on elinvoimaista. 
Alueen ensimmäiset maantiet tehtiin 

vasta 1800-luvun lopulla. Sitä ennen jo-
kea käytettiin kulkuväylänä. Lapuanjoel-
la oli tapana, että hevoset vetivät jokive-
neitä rannalta. 

Arvokkainta tasangon länsireunan 
raittiasutusta edustaa puolentoista kilo-
me n mittainen Kankaankylän asutus-
nauha, joka jatkuu Hantulaan asti har-
vempana asutuksena. Vanhimmat raken-
nukset ovat 1800-luvun alusta, ja raken-
nusten sekä pihapiirien kunnostuksessa 
on säilytetty vanhat muodot. Esimerkiksi 
Talkkari on perinteinen umpipiha. Rai-
tilla on myös uudempaa rakennuskantaa 
muun muassa 1930-1950 -luvuilta. Jul-
kiset palvelut ovat keskittyneet raitin 
pohjoispäähän. Kankaankylän eteläpuo-
lella Hellanmaassa on myös vanhaa 
rakennuskantaa: Rantalan taloryhmä ja 
Sinnemäen pihapiiri. 

Lakeuden pohjoisreunalla Liinamaan 
sillan luona sijaitsevat talot ulkoraken-
nuksineen muodostavat suljetun, yhtenäi-
sen pihapiirin. Lakeuden itäreunan mäen-
kumpareille syntyneissä asutusryhmissä 
on 1800-luvun vanhoja pohjalaistaloja, 
mutta joukossa on myös uudempia puu-
ja tiilitaloja. Komein kaksikerroksinen ja 
-kuistinen on Kujalan talo Saarimaassa. 
Vanhimmat rakennukset 1700-luvun lo-
pulta ovat Varpulassa. Kartanotyylinen 
Soinin talo on rakennettu Lapuan kirkon 
hirsistä. 

Peltojen keskelläkin on asutusta pa-
rissa kohtaa. Ladot ovat katoavaa raken-
nusperinnettä: kunnostamatta ne häviä-
vät parissakymmenessä vuodessa. 

Lapuan ja Kauhavan Alajoen viljely-
lakeus on laaja, erittäin edustava vil-

jelykäyttöön otettu tasanko, "latomeri". 

Maisemakuva 
Alajoen viljelytasanko leviää silmän-

kantamattomiin pitkin Lapuanjokivartta. 
Äärimmäisen tasaisen lakeusmaiseman 
kiinnekohtia ovat lukuisat ladot. Etelässä 
tasankoa rajaa valtatie, idässä metsän reu-
na, lännessä ja pohjoisessa tiet ja niiden 
varsilla oleva asutus. Komeimpia näky- 

ä lakeudelle avautuu Liinamaan kylästä 
Saarimaan näkötornista ja Hellanmaasta. 

Jokilaakson länsireunalla on nauha- 
maista raittikyläasutusta, ja itäreunalla 	Lapuan- Kauhavan Alajoki 	 0 1 2 3 4 5 	 10 km 



2.9 Länsi-Suomen ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 50 
Ähtärin reitin kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Peränne-hanke / kyläympäristö ja metsämaisema / hoito. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Ähtäri 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan metsälautakunta 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan metsälautakunta 
Yhteistyötahot: Etelä-Pohjanmaan liitto, Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Etelä-Pohjanmaan maaseutukes- 
kus, Metsäkeskus Tapio, Ähtärin kaupunki, Peränteen kyläläiset 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Suunnitelman lähtökohdaksi otettiin maiseman kehittäminen ja hyödyntäminen elinkeinotoiminnassa. Alueen 
metsille laadittiin luontopainotteinen metsäsuunnitelma sekä tilakohtaiset suunnitelmat toimenpide-ehdotuksineen. 
Peränteellä tehtiin perinnebiotooppi-, linnusto- ja maisemaninventoinnit sekä laadittiin suunnitelmat niiden kehittämi- 
seksi. Luontopolku rakennelmineen suunniteltiin ja pääosin toteutettiin. Arvokkaan järvimaiseman tilaa kohennettiin 
maisemaraivauksin. Kylän vahvuuksiin pohjautuvaa elinkeinotoimintaa edistettiin laatimalla kylää koskeva liiketoimin- 
tasuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suunnitelma antaa perustan toimenpidevalinnoille, joilla arvokkaan kulttuurimaiseman tilaa kohennetaan ja säilytetään 
normaalissa taloustoiminnassa. Kyläläisissä on herätetty halu aktiivisesti vaikuttaa kylan säilyttämiseen ja samalla hyö- 
dyntää alueen erikoislaatuisuutta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Metsäkeskus Tapio julkaisu 11/95 "Kylämaisema Peränteellä". 
Yhteyshenkilö: Mauri Hyytiä / Kauhajoen piirimetsänhoitaja, p. 06 - 416 3201 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 50, 122, 124 
Ähtärin reitin kulttuurimaisemat, Melalahti - Vaarankylä, Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemansuunnittelumalli / lisensiaattityö / kyläympäristö. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Kainuu 
Lääni: Vaasan, Hämeen ja Oulun läänit 
Kunta: Ähtäri, Virrat, Paltamo, Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Metsäkeskus Tapio, alueelliset metsälautakunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Lisensiaattityö suomalaiseen kylämaisemaan soveltuvan suunnittelumenetelmän kehittämiseksi, jolla voidaan 
analysoida alueen maisemakuvaa, -arvoja ja luonnontekijöitä. Kysely valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluei- 
den asukkaille maisemanhoidon arvostuksesta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnittelumallin kehittäminen kulttuurimai- 
seman hoitoon, tietoa arvokkaiden maisema-alueiden asukkaiden tavoitteista. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Lisensiaattityö (1996). 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 101 
Kyrönjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvarat ja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Ylistaro 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
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Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Kyrönjokilaakson maisema-alueella: nykyinen taajamatoimintojen alue, taajamatoimin- 
tojen reservialue. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 101 
Kyrönjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Uusjako: mm. tilusjärjestelytja tie- ja kuivatusverkon perusparannukset. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vähäkyrö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vaasan maanmittaustoimisto 
Vastuutaho: Maanmittauslaitos 
Yhteistyötahot: Ympäristökeskus, metsäkeskus, maatalouskeskus ym. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Mahdollinen uusjako sisältää mm. peltotilusten uudelleenjärjestelyn, tie- ja kuivatusverkon kunnostuksen ym. 
järjestelyjä. Toistaiseksi selvitetään uusjaon tarvetta, kannattavuutta ja kustannuksia em. alueella. Hankkeen sisältö, 
laajuus ja toteutuminen ovat toistaiseksi epävarmoja. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Uusjako todennäköisesti edistää avoimen viljelysmaiseman säilymistä elinvoimaisena. Kokonaisvaikutus on oikein 
toteutettuna varmasti erittäin myönteinen riippuen hankkeen sisällöstä ja tavoitteista. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Tarveselvitysraportti. 
Yhteyshenkilö: Osmo Ovaska / Vaasan maanmittaustoimisto, p. 06 -323 6494 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 101 
Kyrönjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tervajoki-Vähäkyrö jalankullcu- ja pyörätien rakentaminen. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vähäkyrö 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kyrönjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vaasan tiepiiri 
•Vastuutaho: Vaasan tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Jalankulku- ja pyörätien rakentaminen ko. välille (ei joen puolelle). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hankkeella on vain vähäinen vaikutus. Joita- 
kin puita joudutaan poistamaan, mutta lähialueelle pyritään istuttamaan uusia. Rakennukset säilyvät. Jokivarren luonne 
säilyy muuttumattomana. 
Rahoitus: Valtio: (100 %) 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 4111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 102 
Ilmajoen Alajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvarat ja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Seinäjoki, Ilmajoki, Nurmo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
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Sisältö: Seutukaavamerkinnät Ilmajoen Alajoen alueella: nykyinen taajamatoimintojen alue, taajamatoimintojen reser-
vialue, asutusalue. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 102 
Ilmajoen Alajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Alajoen arvokkaan maisema-alueen kehittäminen, koskee maatalousmaisemaa. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Ilmajoki, Seinäjoki 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Ilmajoen-Seinäjoen Alajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus 
Vastuutaho: Seinänaapurien seutukunta 
Yhteistyötahot: Etelä-Pohjanmaan liitto, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Maakuntamuseo, MTK, 
Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Luonnonsuojelijoiden yhdistys ja piiri, jne. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Arvokkaan maisema-alueeen kokonaisvaltainen kehittäminen paikallisen väestön, yhteistyötahojen ja viran- 
omaisten kanssa siten, että monimuotoinen lakeus säilyisi ja siitä kehittyisi alueen matkailuyrittäjien hyödynnettävissä 
oleva maisemanähtävyys. Pienehkön alueen palauttaminen entiselleen latoineen, jokisaunoineen ja sarkaojineen. Ym- 
päristöhoitosuunnitelmien päivittäminen alueen tiloilla ja kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman luominen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kehittämis- ja käyttösuunnitelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Paikallislehdissä, radiohaastattelut. 
Yhteyshenkilö: Markku Husso / Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus, p. 06 - 4163 426 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 102 
Ilmajoen Alajoki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaiseman hoitaminen. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Ilmajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maanomistajat, kunta, Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus. 
,Yhteistyötahot: Etelä-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Seinäjoen kaupunki, Ilmajoen kunta, Etelä-Pohjanmaan 
liitto, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopiston maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus, Etelä-Pohjan- 
maan maaseutukeskus, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tavoitteena on kehittää arvokasta maisema-aluetta kokonaisvaltaisesti niin, että monimuotoinen lakeus säilyisi. 
Säilytetään pienehkö alue entisellään latoineen, jokineen, sarkaolineen, kasvistoineen sekä eläimistöineen. Aluetta vil- 
jeltäisiin perinteisin menetelmin. 
Yhteyshenkilö: Markku Husso / Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus, p. 06 - 4163 426 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyläalueen delegoiva osayleiskaava. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kauhajoen kunta / ympäristöosasto. 
Yhteistyötahot: Piirihallintoviranomaiset, maanomistajat, asukkaat. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Kaavasuunnittelu ja inventointi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Asuinrakentamisen vilkastuminen alueella. 



Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Rahoitus: Kunnat (100 %) 
Yhteyshenkilö: Liisa Kasi 1 Kauhajoen kunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvarat ja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Hyypänjokilaakson alueella: nykyinen taajamatoimintojen alue, taajamatoimintojen 
reservialue, tärkeä pohjavesialue. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska 1 Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänj okilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maatalousmaisemanhoito, suojavyöhykesuunnitelma. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): A. Heinonen ja Tarja Savea / Vaasan läänin vesiensuojeluyhdistys 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus 
Yhteistyötahot: Maaseutukeskusten liitto, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Kauhajoen kunta, asukkaat. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kylämaisemasuunnitelmaan kuuluvan viljelymaisemanhoitosuunnitelman teko maatalouden ympäristötuen 
erityistukia varten. Suojavyöhykesuunnitelma Hyypänjokea varten. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Alueen hoitaminen sen maisemalliset arvot 
huomioon ottaen ja luonnon monimuotoisuutta edistäen. Suojavyöhykesuunnitelmassa vähennetään ympäristöhaittoja 
ja kehitetään maiseman ilmettä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelmat. 
Rahoitus: Valtio: 20 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Anneli Heinonen / Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus, p. 06 - 4163 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hyypänlaakso / kartoitus, suunnittelu, hoito. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan metsälautakunta, Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus, Kauhajoen kunta 
Yhteistyötahot: Metsäkeskus Tapio, Ympäristökeskus, Suupohjan luontomatkailuprojekti, kyläseurat, tielaitos 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tiestön rajaamalla näkemäalueella olevien arvokkaiden maisemien kartoitus. Tilatasoisten rakennus- ja met- 
sienkäsittelyehdotusten teko. Jokilaakson kunnostustoimet (raivaus yms.) osana ympäristöpainotteista viljelysuunnitte- 
lua. Vesistökuormituksen minimointi (lietealtaat ja muu kuivatusrakenne tarkastetaan ja kunnostetaan). Tienvarsi- 
näkymien kunnostaminen. Katikan arvokkaan kanjonikokonaisuuden kuvaus. Tilojen ympäristökartoitus on käynnis- 
tetty maaseutukeskuksen kokeiluhankkeena muulla rahoituksella. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maiseman avoimuus ja kulttuuriluonne säilyte-
tään. Viljelyheittojen, pellonmetsityksen ja kaiken rakennustoiminnan taustalle tuotetaan tietoa arvokkaista ja kehittä-
misen / säilyttämisen arvoisista näkymistä. Ympäristön ja erityisesti Hyypänjoen luontoarvojen parantaminen (Kalasto). 
Maankäytön aiheuttamat arvet maisemoidaan. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Kyläkokouksen asiakirjat. 
Yhteyshenkilö: Mauri Hyytiä / Kauhajoen piirimetsänhoitaja, p. 06 - 4 16 3201 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vanhan rakennuskannan inventointi. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Sari Tallgren 
Vastuutaho: Kauhajoen kunta / ympäristöosasto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Vanhan rakennuskannan inventointi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vanhaa rakennuskantaa koskeva tietoisuus ja 
arvostus lisääntynyt, ympäristökeskukselle osoitettujen rakennussuojeluavustusten haku vilkastunut. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kopiot kunta-arkistossaja maakuntamuseossa. 
Rahoitus: 
Valtio 20 % 
Kunnat 80 % 
Yhteyshenkilö: Liisa Kasi / Kauhajoen kunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vanhan tieympäristön rakentaminen jokilaaksossa. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
•Yhteistyötahot: Tielaitos, kunta, Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskus 
Sisältö: Tielinjauksen oikaisemisetjokilaaksossa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Levennykset ja oikaisut jättävät jälkensä kulttuurimaisemaan. 
Yhteyshenkilö: Eliisa Kopra / Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 103 
Hyypänjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: St 669 Rahikka-Kauhajärvi. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kauhajoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Asukkaat 
Valmistunut vuonna: 1991 
Sisältö: Tielinjauksen pieniä parantamisia ja tasauksen korjailua. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ei sanottavaa vaikutusta. Rakennuksetja lähes kaikki olemassa oleva kasvillisuus säilyivät. 
Rahoitus: Valtio (100 %) 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 41 1 1 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 104 
Luopajärvi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvarat ja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Jalasjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Luopajärven alueella: taajamatoimintojen alue, taajamatoimintojen reservialue, 
kulttuurimaisema-alue. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 104 
Luopajärvi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Luopajärven maisemakokonaisuus / tilusjärjestely. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Jalasjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 
Vastuutaho: Keski-Pohjanmaan maanmittaustoimisto 
Yhteistyötahot: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Jalasjärven kunta, Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Luopajärven keskeisen peltoalueen tilusjärjestely, johon liittyy vesistöjärjestely tulvahaittojen vähentämiseksi. 
Tilusjärjestelyn aloittaminen riippuu vesistöhankkeen aloittamisesta ja sen rahoituksesta. Toistaiseksi hanketta ei ole 
käynnistetty. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisema- ja kulttuuriarvot pyritään säilyttämään. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Hankkeen rahoitusselvitys maa- ja metsätalousministeriölle. 
Yhteyshenkilö: Väinö Ylikangas / Maanmittauslaitos Kokkola, p. 968-8291 000 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 104 
Luopajärvi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kt 64 Vuohiluoma-Luopajärvi. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Jalasjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Alikulkutunneli sekä jalkakäytävän ja pyörätien pätkät. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemakuva muuttui alikulun vaikutuksesta. 
Rakennelmat ja olemassaoleva kasvillisuus säilytettiin. Uutta kasvillisuutta istutettiin. 
Rahoitus: Valtio (100 %) 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 4111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 105 
Lapuan - Kauhavan Alajoki. 
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Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvaratja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Lapua, Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Lapuan-Kauhavan Alajoella: nykyinen taajamatoimintojen alue, kulttuurimaisema-alue, 
kulttuurimaisema-alue jolla ympäristön peruspiirteet säilytetään. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 106 
Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvarat ja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kuortane 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Seutukaavamerkinnät Kuortaneenjärven kulttuurimaisema-alueilla: virkistysalue, joka on tarkoitettu 
pääasiassa lähiulkoilua ja virkistyskeskuksia varten, taajamatoimintojen reservialue, tärkeä pohjavesialue. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 106 
Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: St 66 päällysteen uusiminen välillä Kuortanejärvi-Tiistenjoki. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
-Kunta: Kuortane 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat (Ruonan kulttuurimaisema) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos / urakoitsija 
Vastuutaho: Tielaitos 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Päällystepinnan uusiminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tuskin vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio (100 %) 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 4111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 107 
Lehtimäen mäkiasutus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Etelä-Pohjanmaan seutukaava, vaiheet 1-3: virkistys ja luonnonsuojelu, asutusrakenne, luon- 
nonvaratja liikenne. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Lehtimäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Etelä-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Etelä-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1995 



Sisältö: Seutukaavamerkinnät Lehtimäen mäkiasutusalueella: kulttuurimaisema, jolla ympäristön peruspiirteet 
säilytetään. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Seutukaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Seppo Rinta-Hoiska / Etelä-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 412 5200 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 107 
Lehtimäen mäkiasutus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maatalousmaiseman / kyläympäristön säilyttäminen. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Lehtimäki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maanomistajat, kunta 
Yhteistyötahot: Etelä-Pohjanmaan liitto, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan maatalouskeskus, Etelä- 
Pohjanmaan maakuntamuseo. 
Sisältö: Selvitetään keinot ja mahdollisuudet säilyttää vaarakylät avoimina ja parinteiseen tapaan asuttuina. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Mikäli muutospaineiden alla oleva maatalous 
loppuu kylistä, pellot vesoittuvat ja niitä aletaan metsittää. Hallitsematon pientalorakentaminen peittäisi avoimet mäen- 
rinteet. 
Yhteyshenkilö: Olavi Lallukka, p. 06 - 5271072 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 108 
Härkmeri 
Nimi / luonne / aihepiiri: Härkmerin osayleiskaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kristiinankaupunki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Air-ix Suunnittelu / proj.joht. Jussi Ahtola 
Vastuutaho: Kristiinankaupunki 
Yhteistyötahot: Länsi-Suomen ymp(ristökeskus, ympäristöministeriö, Vaasan maaseutuelinkeinopiiri, Pohjanmaan 
liitto 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Pilottiprojektina toteutettava hanke koostuu 1) rakennuskannan, maisema-alueen ja luonnonsuhteiden inven- 
•toinnista, 2) historiallisesta selonteosta, 3) maisema-alueelle laadittavasta osayleiskaavasta, 4) erilaisten tukimuotojen 
selvittämisestä, 5) neuvonnan ja tiedotuksen organisoirmista, 6) tilakohtaisista hoitosuunnitelmista, 7) ehdotettujen 
toimenpiteiden seuranta- ja aktivointisuunnitelmasta, 8) selvityksestä mahdollisuuksista saada alue maisemanhoidon 
tutkimusprojektiksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Pyrkii mm. säilyttämään maiseman avoimuuden ja perinteisen rakennuskannan. 
Yhteyshenkilö: Kristiinankaupungin tekninen päällikkö 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 108 
Härkmeri 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kristiinankaupunki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma (osa-aluemerkintä). Kulttuurimaisema- 
alue, joka on alueen päämaanlcäyttöä täydentävä, joskus useita aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä osa-alue, 
jolla pyritään alueen rakennusperinteen ja kokonaisuuden säilyttämiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa maiseman pääpiirteitä. 



_ 	Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 109 
Overmalax - Åminne 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Maalahti, Mustasaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma/s (osa-aluemerkintä). Kulttuurimai-sema- 
alue, jolla on suojelua vaativia erityispiirteitä. Merkinnän tavoitteena on sellaisten yhtenäisten alueiden osoittaminen, 
joilla ympäristön peruspiirteet säilytetään muodostamatta aluetta varsinaiseksi suojelualueeksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa maiseman erityis- ja pääpiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 110 
Sulvan Söderfjärden 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vaasa - Mustasaari - Maalahti 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma/s (osa-aluemerkintä). Kulttuurimai-sema- 
alue, jolla on suojelua vaativia erityispiirteitä. Merkinnän tavoitteena on sellaisten yhtenäisten alueiden osoit-taminen, 
joilla ympäristön peruspiirteet säilytetään muodostamatta aluetta varsinaiseksi suojelualueeksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa maiseman erityis- ja pääpiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 110 
Sulvan Söderfjärden 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sulvan keskustan tien parantaminen. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Mustasaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos, Vaasan tiepiiri 
Vastuutaho: Tielaitos, Vaasan tiepiiri 
Yhteistyötahot: Kunta, asukkaat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Sulvan keskustan tien rakennetta ja tasausta parannetaan. Aiheuttaa runsaasti olemassaolevan kasvillisuuden 
suojaamistoimia. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Sulvan tien paranemisen myötä saattaa Söderfjärdenin alueeseen tutustuminen lisääntyä. 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 41 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 111 
Björköby 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
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Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Mustasaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma /s (osa-aluemerkintä). Kulttuurimai- 
sema-alue, jolla on suojelua vaativia erityispiirteitä. Merkinnän tavoitteena on sellaisten yhtenäisten alueiden osoittami- 
nen, joilla ympäristön peruspiirteet säilytetään muodostamatta aluetta varsinaiseksi suojelualueeksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa alueen erityis- ja peruspiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 111 
Björköby 
Nimi / luonne / aihepiiri: Björköby landskapsvärdsplan; kylä-ympäristö-metsämaisema. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Mustasaari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): mm. Länsi-Suomen ympäristökeskus, metsänhoitoyhdistys. 
Vastuutaho: Henrik Östman 
Yhteistyötahot: Metsälautakunta, kyläyhdistys, Korsholms kommun, landsbygdnar.distr. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1998 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Toimenpideohjelma alueen piirteiden säilyttämiseksi. Rantametsien suunnittelu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Loppuraportti, maanomistajille suunnitelmat maisemanhoitoa varten. 
Yhteyshenkilö: Henrik Östman / Raippaluodon metsänhoitoyhdistys 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 112 
Vöyrinjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
•Kunta: Vöyri 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma (osa-aluemerkintä). Kulttuurimaisema- 
alue, joka on alueen päämaankäyttöä täydentävä, joskus useita aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä osa-alue, 
jolla pyritään alueen rakennusperinteen ja kokonaisuuden säilyttämiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa maiseman pääpiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 112 
Vöyrinjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: 2 uusijakoa; Rökiön ja Lålaxin kylät. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vöyri 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vaasan maanmittaustoimisto 
Yhteistyötahot: Länsi-Suomen ympäristökeskus, Salaojakeskus, Metsälautakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 2000 
Sisältö: Tilusten järjestely, kuivatus, avo-ojitus, salaojituksen estäminen, teiden rakentaminen, uusien talouskeskusten 
rakentaminen. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Arvokkaalla maisema-alueella on kaivettu 
uusia laskuojia ja toteutettu aluesalaojituksia (osittain kesken). Isäntien palstakokoa alueella suurennetaan huomatta-
vasti. Alueelle on rakennettu kaksi uutta talouskeskusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Uusjakotoimituksen asiakirjat. 
Yhteyshenkilö: Peter Törnqvist / Vaasan maanmittaustoimisto, p. 06 - 3832 456 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 112 
Vöyrinjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: I: St 729 Vöyrin keskusta / tiehanke; II: Vähäkyrö-Vöyri / tietyö. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vähäkyrö-Vöyri 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Tielaitos 
Vastuutaho: Tielaitos 
Yhteistyötahot: Kunta, asukkaat 
Valmistunut vuonna: 1988 (I) 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 (II) 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: I: Vöyrin keskustan tien jalkakäytävän ja pyörätien rakentaminen. II: Tien linjauksen ja rakenteen parantami- 
nen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): I: Muutamien maisemallisesti näyttävien pui- 
den poisto vaikuttaa hieman yleisilmeeseen. Runsaasti uusia puita istutettiin. Yleiskuva muuttui viihtyisemmäksi. II: 
Toimenpiteillä on vaikutusta lähinnä reunakasvillisuuteen. 
Rahoitus: Valtio (100 %) 
Yhteyshenkilö: Jouni Hongell / Vaasan tiepiiri, p. 06 - 326 41 1 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 114 
Vanha Vaasa 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Vaasan rannikkoseutu 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Vaasa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma (osa-aluemerkintä). Kulttuurimaisema- 
alue, joka on alueen päämaankäyttöä täydentävä, joskus useita aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä osa-alue, 
jolla pyritään alueen rakennusperinteen ja kokonaisuuden säilyttämiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa maiseman pääpiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 3 12 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyläympäristön kaavoitus / rakentamisen ohjaus. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Ylihärmä 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Ylihärmän kirkonseutu ja Lapuanjoen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Ylihärmän kunta 
Yhteistyötahot: Ylihärmän kunta, Suunnittelutoimisto Motiivi, Lounais-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan 
maakuntamuseo 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995/96 
Sisältö: Kaavoitus koskee Ylihärmän keskustaajamaa. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ko. kulttuuriympäristössä on säilynyt vanhaa, 
perinteistä rakennuskantaa. Hallitsemattomalla rakentamisella / purkamisella vaurioitetaan perinteistä pohjalaista raitti-
kylää. 
Yhteyshenkilö: 011i Ilkka, p. 06 - 4846 322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kyläympäristön kaavoitus / rakentamisen ohjaus. 
Maakunta: Etelä-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Lappajärvi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Osana kaavoitettavaa aluetta on Tarvolan niemi (Tarvolan kylä ja kulttuu- 
rimaisema). 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lappajärven kunta 
Yhteistyötahot: Lounais-Suomen ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo, Suunnittelutoimisto Motiivi, 
Lappajärven kunta 
Sisältö: Kaavoitustyön yhteydessä turvataan olemassaoleva arvokas rakennuskanta sekä maisemakokonaisuudet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ylimitoitetulla rakentamisella ja alueelle so- 
pimattomalla tyylillä rikotaan arvokasta rakennettua kulttuurimaisemaa. 
Yhteyshenkilö: Liisa Märijärvi / Motiivi Oy, p. 06 - 4234 323 
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Arvokkaat maisema-alueet 

Reisjärven Keskikylä ja Kangaskylä 
edustavat tasapainoista Suomen-

selän kulttuurimaisemaa. Asutus on kes-
kittynyt järvien ja viljelysten ympäröi-
män harjun liepeille. 

Maisemakuva 
Maisema-alueen runkona on Reis-

järven, Kiljanjärvenja Vuohtajärven 
väliseltä kannakselta luoteeseen jatkuva 
haiju. Keskikylällä selvästi ympäristös-
tään kohoava haijuselänne, vanha asutus, 
järvet ja jokilaakso sekä ympärillä levit-
täytyvät pellot muodostavat kauniin ja 
monipuolisen maisemakokonaisuuden. 
Alkuperäiset pinnanmuodot ovat säily-
neet hyvin myös järvien väliin synty-
neessä taajamassa, ja maisema on sääs-
tynyt pahoilta vaurioilta. 

Kangaskylään tultaessa haijumuo-
dostuma mataloituu menettäen maise-
mallista merkitystään, ja kulttuurimaise-
massa korostuvat järvenrantojen vilje-
lykset ja asutus. Maisema-alue jatkuu 
Keskikylältä jonkin matkaa myös koilli-
sen suuntaan jokilaakson viljelymaise-
mana. 

Luonnonpiirteet 
Pellot on raivattu järvenrantojen, 

jokilaaksojen ja haijun lähiympäristön 
tasaisille hienosedimenttialueille. Vilje-
lyaluetta ympäröivät metsäiset, kumpa-
reiset moreenimaat sekä pääosin ojitetut 
suot. Huomattavin muodostuma on 
aluetta halkova haiju. Haijulla on joita-
kin vanhoja soranottopaikkoja. Paikoin 
siellä on kauniita mäntykankaita. 

Runsasta vesiluontoa edustavat pie-
net Norssinjärvi ja Kankaanpäänjärvi 
sekä kuntakeskusta ympäröivät kolme 
järveä, joista Kalajoen läntinen latvahaa-
ra lähtee virtaamaan kohti koillista. Kan-
kaanpäänjärvi laskee Kiljanjärveen pien-
tä Kotijokea myöten, ja lisäksi ympäröi-
viltä soilta ja metsälamrnilta laskee alu-
eelle useita puroja. Reisjärvi ja Vuohto-
järvi muodostavat yhden Kalajoen sään-
nöstelyaltaista ja Kiljanjärvi omansa. 

Kulttuuripiirteet 
Asuinpaikka- ja esinelöydöt osoitta-

vat Reisjärvellä olleen asutusta jo kivi-
kaudella. Räisälän kylässä 1800-luvulla 
kuivatun Kalaja-järven rannalla tiede-
tään olleen kivikautinen asuinpaikka. 
Keskiajan lopulla tienoo kuului hämä-
läisten eräalueisiin, ja 1500-luvun lopul-
la ennen uudisasutuksen alkamista koko 
Kalajokilaakso vedenjakajalle saakka 
kuului alajuoksun kantatalojen nautinta-
ja erämaihin. Ensimmäiset pysyvät asuk-
kaat tulivat Savosta 1550-luvulla Vuoh- 

tajärven ja Kiljanjärven reitin rannoille. 
1600-luvun alussa uudistaloja syntyi eni-
ten Reisjärven etelärannalle ja Vuohta-
järven itärännalle. 

Reisjärven kirkonkylä on syntynyt 
perinteiselle asuinpaikalle kolmen järven 
väliselle harjukannakselle. Taajamaan on 
noussut joitakin kerros- ja rivitaloja sekä 
omakotiasutusta, mutta maisemakuva on 
kuitenkin säilynyt ehyenä. Kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaita vanhoja raken-
nuksia on useita. Esimerkiksi Pesolan 
tila, jonka päärakennus on siirretty 
Kangaskylältä, on ollut asuinpaikkana 
vuodesta 1577. Vuonna 1656 Leppäsen 
talon ympärille rakennettuun varustuk-
seen kuuluneita vallihautajäännöksiä on 
vielä jäljellä Keskikylän Kantin ympäril-
lä. Uusi-Pietilä vuodelta 1885 on vanha 
sotilaspuustellitalo. Vuonna 1820 raken-
nettu ja sittemmin perusteellisesti korjat-
tu ja muuteltu puukirkko sijaitsee ilmei-
sesti kylän alkuperäisellä kirkon paikalla. 

Kangaskylälle antoi aikaisemmin 
omaleimaisen ilmeen seitsemän talon 
muodostama rypäs, jossa vain kapeat 
solat erottivat talot toisistaan. Taloista 
kaksi on entisellä paikallaan, loput on 
siirretty muualle. 

Keskustaajama liittyy saumattomasti 
ympäröivään maataloudesta elävään asu-
tukseen. Tilat ovat pieniä, ja karjatalous 
on perinteisesti ollut keskeisellä sijalla 
alueen maatilataloudessa. 

Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä 	0 1 2 3 4 5 	 10  km 

K alajokilaakson kulttuurimaisema 
edustaa tyypillistä Keski-Pohjan-

maan jokiseudun ja rannikon viljelymai-
semaa. Sitä luonnehtivat laajat viljelyta-
sangot ja laakson reunamien nauhamai-
nen asutus. 

Maisemakuva 
Kalajokilaakson luonteenomaisim-

pia piirteitä ovat jokilaakson viljelysmai-
seman laajuus ja tasaisuus sekä silmän-
kantamattomiin jatkuva avoimuus. 
Nivalan keskustaajaman länsipuolella 
jokilaakson leveys on paikoin jopa 
yhdeksän kilometriä. Yhtenäisten pelto-
lakeuksien lukuisat ladot sekä laakson 
reunamille, metsän ja viljelysten raja-
vyöhykkeelle sijoittunut nauhamainen 
asutus ovat maisemassa näkyviä erityis-
piirteitä. Laaksoa reunustavat karat, met- 
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Kalajokilaakso 	 0 2 4 6 8 10 	 20 km 

nen ole päässyt leviämään kumpareiden 
ulkopuolelle. 

Alueen eteläpuolella jokilaakso ra-
jautuu korkeampiin ja selväpiirteisem-
piin selänteisiin kuin pohjoispuolella. 
Erityisen selvästi tämä on näkyvissä 
Järvikylän - Aittoperän alueella. Melko 
korkealla sijaitsevalta reunavyöhykkeel-
tä, jolla kyläasutus sijaitsee nauhamai-
sesti, avautuu kauniita näkymiä jokilaak-
soon. Selänteen reuna on täällä rikkonai-
nen, mikä on muovannut kylämaisemista 
usein yksitoikkoisen pitkistä nauhoista 
poiketen pienipiirteisiä. 

Haapaperän kylä on tasaisessa maas-
tossa sijaitseva puhdaspiirteinen selän-
teen reunan nauhakylä. Kylän asutus on 
sijoittunut perinteisesti kylän halki kul-
kevan raitin varteen. 

Maataloudella on alueella edelleen 
tärkeä merkitys, ja etenkin karjatalous on 
voimakasta. Tilat ovat elinvoimaisia ja 
kylät eläviä. 

säiset moreenimaat, mikä luo maisemaan 
selvärajaisuutta ja selkeyttä. Joki virtaa 
tasaisen laakson keskellä lähes näkymät-
tömissä. 

Luonnonpiirteet 
Kalajokilaaksoon on kerrostunut laa-

jalle alueelle hienojakoisia maalajeja. 
mikä on tehnyt mahdolliseksi laajan ja 
yhtenäisen viljelyalueen raivaamisen. 
Peltoalaa on paikoin lisätty myös järvien 
vedenpintaa laskemalla. Laakso rajoittuu 
reunoiltaan hyvin karuihin ja kivisiin mo-
reenimaihin, joissa peruskallio on lähellä 
pintaa. Tämän vuoksi laakso on pääosin 
hyvin selvärajainen. Alue on voimak-
kaasti kulttuurivaikutteista, ja luonnon-
maisemajää yksipuolisuutensakin vuok-
si vaille huomiota. 

Muiden Pohjanmaan jokien tavoin 
Kalajoen vesimäärä vaihtelee suuresti. 
Kesäaikaan uoma saattaa olla miltei 
kuiva, mutta keväällä tulva voi peittää 
laajoja alueita. Tulvien poistamiseksi on 
pääuomaa tehokkaasti perattu ja penger-
retty. Nivalan keskustaajaman eteläpuo-
lella joki laajenee kilometrin levyiseksi 
Pidisjärveksi. 

Kultuuripiirteet 
Asutus on keskittynyt Keski-Pohjan-

maan jokilaaksoille ominaisesti viljelyla-
keuden ja metsän väliselle vaihettumis-
vyöhykkeelle, jota myös vanha tiestö 
seurailee. Nauhamainen asutus on jakau-
tunut melko epätasaisesti ja muodostaa 
laaksoon selvästi erillisiä kyliä. 

Ylivieskan Vähäkangas edustaa 
ehkä puhdaspiirteisimmin Kalajokilaak-
son kylämaisemaa. Tilakeskusten levyi-
set viljelysarat ulottuvat kylästä joelle  

noin puolentoista kilometrin pituisina, 
mikä on edesauttanut tilojen sijoittumista 
tiiviiksi kyläksi. Pellon puoli on säilynyt 
rakentamattomana ja talorintama on 
edelleen ehyt. Kylässä on runsaasti pe-
rinteistä rakennuskantaa. 

Raudaskylässä on alueen savimaita 
hyödyntävä tiilitehdas, joka lähimaise-
maa rumentavasta ulkoasustaan huoli-
matta kuuluu alueen kulttuurihistoriaan. 

Nivalan Ypyä muodostaa omalei-
maisen kylämaiseman hyvin laajaan 
kohtaan jokilaaksoa. Ypyän kylä on si-
joittunut muista alueen kylistä poiketen 
laakson keskellä oleville pienille kumpa-
reille. Kylä on toistaiseksi säilyttänyt 
perinteisen rakenteensa, eikä rakentami- 



2.10 Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 113 
Lestijokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Seutukaava. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Toholampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Pohjanmaan liitto 
Sisältö: Kaavamerkinnät valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella: ma (osa-aluemerkintä). Kulttuurimaisema- 
alue, joka on alueen päämaankäyttöä täydentävä, joskus useita aluevarauksia ja maankäyttömuotoja sisältävä osa-alue, 
jolla pyritään alueen rakennusperinteen ja kokonaisuuden säilyttämiseen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ohjeellinen kuntien kaavoitukselle, suojaa 
maiseman pääpiirteitä. 
Yhteyshenkilö: Saini Heikkuri - Alborzi / Österbottens Förbund - Pohjanmaan liitto, p. 06 - 312 2322 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 113 
Lestijokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kirkkojärven ja vesistön kunnostus. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Toholampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus, Toholammin kunta 
Vastuutaho: Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Kirkkojärven ruoppaus, ranta-alueiden kunnostus sekä uimapaikan rakentaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnitelma ei ole ristiriidassa arvokkaan 
maisema-alueen arvojen kanssa. Yleisten alueiden istutuksissa huomioidaan maisema-arvot. Järven kunnostusta on 
esitetty Lestijoen luonnontalouden kehittämissuunnitelmassa. 
Yhteyshenkilö: Jukka Nurmela / Toholammin kunta, p. 06 - 881 5265 

'Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 113 
Lestijokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maatalousmaisemanja vesistön hoitoja kunnostus. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Toholampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): WWF, Nordkalk, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Alueen viljelijät 
Sisältö: Maatalousmaiseman ja vesistön hoitoja kunnostus 
Yhteyshenkilö: Jukka Nurmela / Toholammin kunta, p. 06 - 881 5265 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 113 
Lestijokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lestijoen maatalousmaisema. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Toholampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Suomen ympäristökeskus, alueen asukkaat. 
Yhteistyötahot: Toholammin kunta, Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
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Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Maatalousmaiseman hoito. 
Yhteyshenkilö: Jukka Nurmela / Toholammin kunta, p. 06 - 881 5265 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 113 
Lestijokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Yksittäisten viljelijöiden ympäristöhankkeet. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Toholampi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Alueen viljelijät 
Vastuutaho: Viljelijät 
Yhteistyötahot: Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus, Toholammin kunta 
Sisältö: Tavoitteena vedenlaadun parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikutus kohdistuu Lestijoen vesistöön. 
Yhteyshenkilö: Jukka Nurmela / Toholammin kunta, p. 06 - 881 5265 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 115 
Reisjärven Keskikylä - kangaskylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Reisjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna:-1993 
Sisältö: Kaavassa ei ole osoitettu maisema-alueita, mutta siihen on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympä- 
ristöjä sekä esim. jokilaaksojen maatalousalueet. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kaavaselostus. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 115 
Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Reisjärvi-Räisälä / 2196. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Reisjärvil 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Reisjäri-Räisälä tien kunnostus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 115 
Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Savolanniemi / 2150. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Reisjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
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Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Savolanniemen tien kunnostus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kalajokilaakson kulttuurimaisemaprojekti. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala (1. Vaihe) 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueen kohteet 47, 124, 125 (Rakennettu 
kulttuuriympäristö. Museovirasto & ympäristöministeriö) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Nivalan kaupunki + projektityöryhmä 
Vastuutaho: Kunnaninsinööri Jussi Savela 
Yhteistyötahot: KPO, Pohjois-Pohjanmaan liitto, MTK 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Kulttuurimaiseman hoito-ohjelma, pilottihankkeena Kotilan kylä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Arvokkaan Kalajokilaakson viljely- ja kult- 
tuurimaisema- alueen turvaaminen ja kehittäminen Nivalassa. Viljelymaiseman avoimena pitämisen sekä perinteisen 
kyläasutuksen ja monimuotoisen maankäytön ohjaaminen ja tukeminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 1. vaiheen pilottihanke "Kulttuurimaiseman kasvot, Niva- 
lan Kotila". Ympäristöministeriö 1996. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Runsaasti lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Nivalan kulttuurimaiseman kehittäminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivalan kaupunki 
•Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kulttuurimaisemaprojektin projektiryhmä 
Vastuutaho: Nivalan kaupunki 
Yhteistyötahot:Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus, Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, Pohjois-Pohjanmaan 
liitto, Ympäristöministeriö 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-1997 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Ohjelma, jossa todetaan maiseman nykyinen tilanne sekä kartoitetaan toimenpiteet joilla turvataan viljelymai-
seman avoimena pysyminen, perinteisen kyläasutuksen kehittyminen ja luonnon monimuotoisuuden säilyminen. Työ 
on alkanut esimerkkikohteen (Kotilan alueen) suunnittelulla ja jatkuu koko Nivalan puoleisen alueen työstämisellä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kulttuurimaisema kehittyy siten, että viljely-
maisema pysyy avoimena, kyläasutus sopeutuu maisemaan ja arvokas rakennuskanta säilyy ja pysyy kunnossa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Valmistumassa Kotilan raportti vuoden 1996 aikana ja 
koko projektin yhteenveto vuoden 1997 aikana. 
Yhteyshenkilö: Jussi Savela / Nivalan kaupunki, p. 08 - 4491 301 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala, Ylivieska, Haapajärvi 
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Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Kaavassa ei ole osoitettu maisema-alueita, mutta siihen on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympä- 
ristöjä sekä esim. jokilaaksojen maatalousalueet. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala, Ylivieska, Haapajärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden sekä kulttuurikohteiden kehittäminen (toimenpidenro 2:6, rahasto 
EAKR / SM). Ohjelmassa on erityisesti mainittu Limingan lakeus Liminganlanden osalta, jonka kehittämiseen on saatu 
LIFE-ohjelman rahoitusta, sekä Kalajokilaakso. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Edistävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma 1995-1999. 2. tarkistettu painos. 1996. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vähäkankaan liikenneturvallisuuden järjestäminen / 2168. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala, Ylivieska 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Vähäkankaan liikenneympäristön parantaminen. 
-Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Myönteinen. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Oksava-Parkkila / 2125. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Oksava-Parkkila -soratien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 7 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Raudaskylä-Nivala / 2097. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Raudaskylä-Nivala tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kuoppala / 2051. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala, Ylivieska, Haapajärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Sisältö: Kuoppalan tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haapaperä - klj / 2122. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Haapajärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Haapajärvi -klj liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Rahoitus: Valtio 5 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Heikkilä - Aittoperä / 2390. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Heikkilä - Aittoperä tien kunnostus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Karvoskylä-Maliskylä / 2116. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Karvoskylä-Maliskylä liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Myönteinen. 
Rahoitus: Valtio 3 100 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 116 
Kalajokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Oksava / 2025. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Nivala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Oksavan tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kulttuurimaisemat Vaasan läänin seutukaavassa (Keski-Pohjanmaa). 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Vaasan lääni 
Kunta: Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Himanka, Kannus, Toholampi, Lestijärvi, Ullava. 
Muu arvokas alue: Seudullisesti merkittävät kulttuurimaisema-alueet 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Vaasan läänin seutukaavaliitto 
Vastuutaho: Vaasan läänin seutukaavaliitto 
Yhteistyötahot: Keski-Pohjanmaan liitto, Svenska Österbottens Ladskapsförbund, Pohjanmaan museo, Museovirasto, 
läänin kunnat. 
Valmistunut vuonna: 1992 
Sisältö: Suunnittelumääräyksien avulla ohjataan laajojen hankkeiden, kuten teiden ja voimalinjojen suunnittelua siten, 
ettei ympäristöltään hyviä aluekokonaisuuksia tarpeettomasti turmeltaisi eikä toisaalta alueen olevaa nykyistä käyttöä ja 
sen kehitystä rajoitettaisi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kulttuurimaisema-alueelle sijoittuvat laajat 
hankkeet tulee suunnitella ja kaavoitus toteuttaa siten, etteivät maisemakokonaisuuksien arvot vaarannu. Hankkeet tulee 
sopeuttaa ympäristöön, alueen rakennuskantaan ja elinkeinoihin kohteen ominaisuudet huomioon ottaen. Alueelle ei 
tule sijoittaa suuria voimalinjoja tai teitä, jotka saattavat vaarantaa aluekokonaisuuden arvot. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Vaasan läänin seutukaava, vaihe III, Luonnonvarat ja liikenne. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Seutukaavaliiton julkaisu: Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet Vaasan läänissä. 
Yhteyshenkilö: Gerhard Lindell / Keski-Pohjanmaan liitto 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Keski-Pohjanmaan perinnemaisemien inventointi. 
Maakunta: Keski-Pohjanmaa 
Lääni: Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimipiiri 
Kunta: Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimipiiri 
Muu arvokas alue: Perinnemaisema-alueet 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Vastuuta ho: Keski-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan 4H-piiri, Keski-Pohjanmaan maaseutuelinkeinopiiri, 
Metsähallitus / Keski-Pohjanmaan hoitoalue, Vaasan läänin luonnonsuojelupiiri. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 (osittain) 
Sisältö: Katoamassa olevien perinnemaisematyyppien, kuten ketojen ja hakamaiden inventointi pyrkimyksenä niiden 
säilyttäminen ja arvokkaiden alueiden nostaminen yleiseen tietouteen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Selvitys pyrkii nostamaan arvokkaita maise- 
ma-alueita yleiseen tietoisuuteen sekä saamaan viljelijät ja muut maankäyttäjät huomioimaan ja säilyttämään arvok- 
kaita maisema-alueita. 
Yhteyshenkilö: Gerhard Lindell / Keski-Pohjanmaan liitto, p. 06 - 8320 709 
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Limingan lakeus (vas.) ja Oulujoen laakso 

Alueen kasviston erikoisuuksista 
mainittakoon jokipaju, pohjansorsimo, 
ruijanesikko ja upossarpio. Kotoperäisiä 
kasvilajeja edustavat pohjanlandenlauha 
ja perämerensilmäruoho. Liminganlahti 
on Suomen arvokkaimpia lintulahtia. 
Laajat viljelykset tarjoavat muutonaikai-
sen ruokailu- ja levähdyspaikan muun 
muassa tuhansille hanhille. 

Valtakunnalliseen lintuvesien suoje-
luohjelmaan kuuluva alue on niin kasvis-
tonsa kuin eläimistönsäkin puolesta kan-
sainvälinen luonnonsuojelukohde. Ranta-
niittyjen umpeutuneiden osien raivaus ja 
laiduntarnisen tehostaminen ovat alueen 
kiireellisimmät hoitotoimet. 

Kulttuuripiirteet 
Limingan- ja Temmesjoen varsilla oli 

jo 1500-luvulla verraten tiheä asutus. Ky-
lät ovat sijoittuneet jokien tuntumaan. 
Alue on perinteistä maatalousseutua. Yh-
tenäinen savikkoinen tasanko on tarjonnut 
edulliset olosuhteet maanviljelylle. Maa-
talouden painopiste on karjanhoidolla, 
mutta rantaniittyjen käyttö on vähentynyt. 

Lumijoen vanhin asutus on keskitty-
nvt taajaman läpi kulkevan tien seka 
joen pohjoispuolta kulkevan maantien 
varsille, Itäpuolella Limiiiganlanden ian-
nalla Lumijoen viljelymaisema yhtyy 
Limingan viljelyksiin. Vanhaa asutusta 
on tien eteläpuolella olevassa rinteessä. 
Limingan kirkonkylä on keskittynyt la-
keuden läpi virtaavan Liminganjoen tör-
niille ja edustaa rakenteeltaan alueelle 
tyypillistä kylää. Erityisen tunnusomais-
ta on kirkon sekä sen läheisten Puodin-
mäen. Ranta-Hirvelän ja Mäki-Hirvelän 
tilojen sijoittuminen lakeudesta kohoa-
ville kumpareille. 

Haaransillan itäpuolella avautuva 
Isoniitty edustaa tyypillisintä ääretöntä 
Limingan lakeutta. Parhaat maisemat 
avautuvat Tymävän - Ängeslevän tie-
noilla, joissa jokivarsilla on runsaasti 
vanhaa ja perinteistä rakennuskantaa 
avoimessa maisemassa. Tymävän kir-
konkylä on tyypillinen, Tymäväjoen tör-
millä tiiviinä sijaitseva kylä. Se on edel-
leen eheä ja hyvin säilynyt. 

Alatemmeksen rakennuskulttuuri on 
poikkeuksellisen komeaa. Laajat niityt 
ovat muovanneet suuria tiloja, joilla on 
tärkeä merkitys kulttuurimaisemassa. 
Valtatie ja sen myötä syntynyt omakoti-
asutus rikkoo muutoin eheää kyläkuvaa. 

Lakeusmaiseman kiinnekohtina ole-
vien latojen säilyttäminen edellyttää nii-
den säännöllistä kunnostamista. 
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y^~ulujokilaakso edustaa sekä histoi ial-
lisesti että maisemallisesti arvokasta 

Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja ran-
nikon kulttuurimaisemaa. 

Maisemakuva 
Oulujokilaakso on Turkansaaresta 

Muhokselle asti kapea, pitkään jatku-
neen maatalouden muovaama viljely-
laakso. Laakso rajautuu pohjoispuolella 
selkeästi metsäiseen selännealueeseen, 
mutta eteläpuolella on avointa kunnai-
den, kankareiden, metsäsaarekkeiden ja 
syvien purouomien rytmittämää pelto- 
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maisemaa. Muhoksen kirkonkylän lou-
naispuolella on laaja yhtenäinen viljely-
tasanko, itäpuolella alkavat metsien voi-
makkaasti luonnehtimat maisemat. Mu-
hoksen kirkonkylältä alajuoksulle Oulu-
joki virtaa matalassa uomassa. 

Jokilaakson viljelymaisema on pai-
koin äärimmäisen avointa, koska laakson 
maa on ollut laajalti raivaus- ja viljely-
kelpoista. Lakeudesta erottuvat tilakes- 
kukset pihapuustoineen, puutarhoineen 

ja tienvarsikujanteineen. 
Oulujoki hallitsee monin paikoin 

laaksomaisemaa. Pyhäkosken ja Montan 
voimalaitosten rakentamisesta huolimat-
ta joen rannat ovat edelleen maisemalli-
sesti arvokkaita. 

Maisemahäiriöitä ovat Oulujoen ve-
densäännöstelystä johtuvat esteettiset 
haitat sekä joen eteläpuolista maisemaa 
voimakkaasti hallitseva valtatie. Harkit-
sematon uudisrakentaminen on lisäksi 
paikoin rikkonut perinteistä asutusmaise-
maa, joskin uusin rakennuskanta luontuu 
rakentamistapaohjeiden ansiosta koh-
tuullisen hyvin maisemaan. 

Luonnonpiirteet 
Muhoksen kirkonkylä sijaitsee geo-

logisesti erikoislaatuisen Muhoksen muo-
dostuman alueella. Minna on ohuehko 
konglomeraathhi¢klcakivikerros ja sen 
päällä punainen ja harmaa savikivi kipsi-
välikerroksineen. Oulujoen mutkassa, 
Pyhäkosken länsipuolella on Kieksin 
konglomeraattipaljastuma, joka on luon-
nonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Joki-
ja purolaaksojen maalaji on hietaa. 

Alue on eteläisten ja pohjoisten kas-
vilajien vaihett imisvyöhykettä. Etenkin 
etelään vieWivillä rantatöi pillä esiintyy 
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mavauriot aiheutuvat soranotosta. Myös 
tienvarteen sijoitettu muovimäki turme-
lee kaunista maisemaa. Maisemavauri-
oita aiheuttavat myös epäonnistuneet ra-
kennusratkaisut, ränsistyneet rakennukset 
sekä viljelemättä jääneet, umpeen-
kasvavat peltotilkut. 

Luonnonpiirteet 
Vuokatti kuuluu karjalaiseen liuske-

vyöhykkeeseen. Se on useista samankor-
kuisista vaaroista muodostunut laaja 
selänne, jota kolmelta suunnalta reunus-
tavat suuret järvialueet. Pohjoispuolella 
vaarajakso rajoittuu matalahkoon Ro-
kuan - Manamansalon - Sotkamon harju-
jaksoon, josta selänteen erottaa kapeah-
ko laaksopainanne pikkujärvineen. 

Pinnanmuodoiltaan vaara-alue on 
hyvin vaihtelevaa, ja korkeuserot ovat 
huomattavia. Vaarat ovat etenkin alueen 
pohjoisosassa jyrkkäpiirteisiä, ja niiden 
välissä on kapeita laaksoja ja rotkoja. 
Vaarojen juurella maasto viettävää loiva-
piirteisenä ja matalasti kumpuilevana 
ympäröiviin järviin. 

Järvet kuuluvat Oulujoen vesistön 
Sotkamon reittiin. Ne ovat suuria ja osit-
tain säännösteltyjä. Itse vaara-alueelle 
ovat luonteenomaisia pienet, maaston 
painanteisiin syntyneet lammet. 

Vaarojen rinteiden metsistä suurin 
osa on voimaperäisessä talouskäytössä. 
Laajoja hakkuita ja eri-ikäisiä taimikoita 
on runsaasti koko vaarajaksolla. Vuoka-
tin laella on aarniometsää, jonka rau-
hoittamista vanhojen metsien suojelu-
työryhmä on ehdottanut. Metsät ovat 
kuusivaltaisia tuoreita kankaita lukuu-
nottamatta harjualuetta, jossa vallitsevat 
karut ja kuivat kangasmetsät. Vanhan 
kaskikulttuurin jäänteenä vaarojen ala-
rinteillä on harmaalepikoita. Paikoitel-
len on vielä hoidossa olevia edustavia 
hakamaita. 

Kulttuuripiirteet 
Vaarankylällä Jormasjärven ranta-

milla on ollut asutusta ainakin 1600-lu-
vun puolivälistä saakka. Jäätiölammen 
rannalta on löydetty yksi kivikautinen 
asuinpaikka. 

Rakennukset ja niitä ympäröivät pel-
toalueet ovat sijoittuneet vaarojen loivil-
le alarinteille. Tilat ovat joko yksittäin 
tai hajallaan pieninä ryhminä vaaroja 
kiertävien teiden varsilla. Kylistä vain 
Vaarankylä muodostaa edelleen laajah-
kon yhtenäisen ja perinteistä kyläasutus-
ta edustavan kokonaisuuden. 

Alueen rakennuskanta ei yleensä ole 
kovin vanhaa, mutta kokonaisuutena 
melko yhtenäistä ja hyväkuntoista. Tilat 
ja rakennukset ovat seudulle ominaisesti 
melko pieniä ja vaatimattomia muodos-
taen tavallisesti säännöllisen neliön piha-
piirin ympärille. Aitat tai muut ulkora-
kennukset sijaitsevat usein erillään. 
Uusienkin rakennusten sijoittelu maas- 
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toon on melko luontevaa, eikä pahoja 
vaurioita ole paljon syntynyt. Parhaiten 
säilyneitä pihapiirejä ovat Ylitalo, Eerola 
ja Jaakkola. 

Alueen asutus ja toimeentulo on 
vuosisatoja ollut riippuvainen metsän 
hyväksikäytöstä. Kaskiviljelyä harjoi-
tettiin täällä aktiivisesti 1900-luvun 
alkuun saakka. 1800-luku oli tervakult-
tuurin kulta-aikaa, jolloin Kainuu ylsi 
Euroopan suurimmaksi tervantuottajak-
si. Tästä on jäljellä enää muutamia ter-
vahautoja vaarojen rinteillä. Kaskikult-
tuurista kertovat maisemassa edelleen 
näkyvät lepikot. Kaskiviljelyn loputtua 
ovat alueen pääasiallisina elinkeinona 
olleet pienimuotoinen maanviljely ja 
karjatalous. 

Witkajoen ja Oulankajoen kosket ovat 
~~uuluisa maisemanähtävyys. Jylhi-
ne rotkolaaksoineen ja putouksineen ne 
ovat olennainen osa Kuusamon vaara-
seudun erikoislaatuista luontoa. Alue 
kuuluu Oulangan kansallispuistoon. 

Maisemakuva 
Oulanka- ja Kitkajokien laaksot ovat 

lajissaan maamme edustavimpia. Niitä 
luonnehtivat koskien lisäksi vaikuttava 
jylhyys ja ympäröivä erämainen luonto. 
Metsät ovat olleet pitkään luonnontilaisia. 
Voimakaspiirteisten rotkolaaksojen, kos-
kien ja putouksien kanssa vuorottelevat 
rantaniittyjen reunustamat rauhalliset su-
vantopaikat harmaine latoineen. Kukkivat 
kulleroniityt tuovatjokirannoille väriä. 

Yksittäisiä nähtävyyksiä alueella 
ovat Kiutaköngäs ja Jyrävän rotkossa 
virtaava koskijakso. 

Luonnonpsirteet 
Kuusamo on kokonaisuudessaan 

ylänköaluetta, Oulanka-, Kitka- ja Kuu-
sinkijoki muodostavat Koutajoen vesis-
tön, joka laskee Venäjän puolelle. Kitka-
joki yhtyy Oulankajokeen Suomen puo- 
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2.11 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Kaavassa ei ole osoitettu maisema-alueita, mutta siihen on merkitty kulttuurihistoriallisesti merkittäviä ympä- 
ristöjä sekä esim. jokilaaksojen maatalousalueet. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hailuoto, seutukaavan muutos. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta:.Hailuoto, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hailuoto. 
Sisältö: Merkittävä kulttuurihistoriallinen ympäristö: yleinen suunnittelu- ja rakentamismääräys, jonka mukaan seutu- 
kaavaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja rakentamisessa tulee edistää alueen kulttuurihistoriallisten ja maise- 
mallisten arvojen säilymistä. Yleisen suunnittelu- ja rakentamissuosituksen mukaan alueella tulee noudattaa aluemer- 
kinnän perusteena olevien inventointien yhteydessä annettuja alue- ja kohdekohtaisia hoitosuosituksia. Arvokas luon- 
toalue- merkintä osoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä eliöiden esiintymisalueita. Yleisen suunnittelu- 
ja rakentamissuosituksen mukaan suunnittelussa ja rakentamisessa tulee varmistaa lajien säilyvyyden kannalta suotuisi- 
en olosuhteiden säilyminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisemaaja ympäristöä säilyttävä sekä niiden tilaa parantava. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Luonnos. 1996. 
Yhteyshenkilö: Seutukaava-arkkitehti 011i Eskelinen / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden sekä kulttuurikohteiden kehittäminen (toimenpidenro 2:6, rahasto 
EAKR / SM). Ohjelmassa on erityisesti mainittu Limingan lakeus Liminganlanden osalta, jonka kehittämiseen saatu 
LIFE -ohjelman rahoitusta, sekä Kalajokilaakso. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Edistävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma 1995-1999. 2. 
tarkistettu painos. 1996. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hailuodon kulttuurimaiseman hoito-ohjelma 1996-1999. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Hailuodon saari 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hailuodon kunta 
Yhteistyötahot: mm. Pohjois-Pohjanmaan liitto, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus / Maarit Vainio 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Hoito-ohjeistot erityisesti hailuotolaisia erityispiirteitä silmälläpitäen, kokonaisvaltaiset hoitosuunnitelmat 
arvokkaimmille maisemakokonaisuuksille, tilakohtaiset esimerkkisuunnitelmat sekä kunnostus- ja hoitotyöt ohjeisto- 
jen ja suunnitelmien valmistuessa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Viljelymaisema säilyy avoimena ja samalla 
sen omaleimaisuuden kannalta tärkeät elementit säilyvät ja tulevat hoidetuiksi. Arvokkaat rakennukset ja rakennus- 
ryhmät pyritään hoitamaan ja kulttuurimaiseman historiallinen jatkuvuus turvaamaan. Perinteisten työtapojen osaami- 
nen ja ammattitaito säilyvät, kun ylläpito- ja korjauskertomusta voidaan hyödyntää myös alan koulutuksessa. Maatila- 
matkailu kehittyy, jolloin alue pysyy toimivana. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maatalouden maisemanhoito / perinnemaisema. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Viljelijä 
Vastuutaho: Viljelijä 
Yhteistyötahot: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Valmistunut vuonna: 1995-1996 
Sisältö: Yhteensä 12 maatalouden ympäristötukisopimusta (pinta-ala 119,86 ha). Suurin osa merenrantalaidunnusta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Säilyttää ja kohentaa alueelle aiemmin tyypillisiä merenrantalaitumia. Parantaa maiseman tilaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelmaselostus ympäristötukihakemuksen liitteenä. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita, tiedotteet viljelijöille. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50% 
Yhteyshenkilö: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kiinteistötoimitus: Hailuodon uusjako (tn:o 117414-2) 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Maanmittauslaitos; Oulun maanmittaustoimisto 
Yhteistyötahot: Maanomistajat, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus 
Arvioitu valmistumisajankohta: 2004 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Peltoalueella tehtävien tilusjärjestelyjen tavoitteena on parantaa maatalouden edellytyksiä alentamalla tuo- 
tantokustannuksia. Peltoalueiden tie- ja kuivatusverkko korjataan tarvittavilta osin ja salaojia rakennetaan maanomis- 
tajien toivomusten mukaan. Metsäalueilla tehdään tilusvaihtotyyppisiä järjestelyjä maanomistajien toiveiden mukaan. 
Tekeillä on koko kunnan kattava rantayleiskaava. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Saari kuuluu useiden suojeluohjelmien piiriin. 
Ennen uusjaon suorittamista arvioidaan sen vaikutukset ympäristöön. Ympäristövaikutusten laajuus esitetään yksi-
tyiskohtaisesti arviointiohjelmassa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Hailuodon kunnan tilusjärjestelyjen tarveselvitys. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Toimituspöytäkirja, lausuntoja, oikeudenpäätöksiä, lehtiartikkeleita 
Rahoitus: 
Valtio 	 14 600 000 mk (74 %) 
Yksityinen tai muu 5 200 000 mk (26 %) 
Yhteyshenkilö: Airi Kärki / Oulun maanmittaustoimisto, p.08 - 315 9111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tuulivoimaloiden (6 kpl) rakentaminen 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttajat: Revon Sähkö Oy 
Sisältö: Kuuden uuden tuulivoimalan rakentaminen (olemassa jo 3 Marjaniemessä ja 3 lauttarannassa) saaren lähi- 
tuntumaan merialueelle. 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 117 
Hailuoto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hailuodon lautta ja laiturit / Rakenteen parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Hailuoto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Hailuodon lautan ja laiturien rakenteen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 10 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Kempele, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä ja esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä, Kempele, Oulunsalo 



Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden sekä kulttuurikohteiden kehittäminen (toimenpidenro 2:6, rahasto 
EAKR / SM). Ohjelmassa on erityisesti mainittu Limingan lakeus Liminganlanden osalta, jonka kehittämiseen on 
saatu LIFE -ohjelman rahoitusta, sekä Kalajokilaakso. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Edistävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma 1995-1999. 2. tarkistettu painos. 1996. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Valtatie 4:lle näkyvän maaseutumaiseman parantaminen (yhteistyöhanke) 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: 11 kuntaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Työalue sivuaa noin kymmentä kohdetta 
Muu arvokas alue: Kuivajoen ranta, Iijoen suu, Mankila-Sipola, Pyhäjärven alue 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun maaseutukeskus, Oulun tiepiiri, 11 kuntaa, Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta, 
Keski-Pohjanmaan metsälautakunta 
Vastuutaho: Oulun maaseutukeskus/ Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1994 
Sisältö: Tarkasteltavan alueen laajuudeksi on arvioitu n. 3500 ha, josta toimenpidetarpeita arvioidaan olevan 1500- 
2000 ha:lla. Parannusehdotukset voivat kohdistua esim. pelto- ja metsämaiseman hoitoon, maastonmuotoiluun ja ra- 
kentamiseen. Paikallisen perinteen esilletuontia maisemassa on painotettu. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vuonna 1995 pääpaino oli ympäristö- 
häiriöiden poistamisessa. Vuonna 1996 pääpaino oli metsien maisemallisessa hoidossa, rakennusten maalaamisessa ja 
kunnostamisessa sekä viljelemättömien alueiden hoitoon saamisessa EU:n erityistukien turvin. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Oulun maaseutukeskuksen ja tielaitoksen kuvaus hankkeesta. 
Yhteyshenkilö: Taimi Mahosenaho / Oulun maaseutukeskus, p. 08 - 3168 610 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemanhoidon erityistuki. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Viljelijä 
Vastuutaho: Viljelijä 
Yhteistyötahot: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus, maaseutukeskus 
Valmistunut vuonna: 1995-1996 
Sisältö: 10 maatalouden ympäristötukisopimusta (pinta.ala 176,12 ha). Suurin osa merenrantalaidunnusta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Säilyttää sekä kohentaa aiemmin tyypillisiä merenrantalaitumia ja niittyjä. Parantaa maisemaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suunnitelmaselostus ympäristötukihakemuksen yhteydessä. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita, tiedotteet viljelijöille. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50 % 
Yhteyshenkilö: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 



Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Metsäluonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat (4 kpl). 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Lumijoki, Kempele, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta 
Vastuutaho: Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 (1. ja 2.) 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 (3. ja 4.) 
Sisältö: Metsänhoidon- ja maisemanhoidon suunnitelmilla sekä niihin liittyvällä maanomistajien koulutuksella ohjataan 
metsien käyttöä ja hoitoa sekä peltoalueiden maisemanhoitoa ottaen huomioon alueen käyttöön kohdistuvat luonnon- ja 
maisemanhoidon, vesiensuojelun sekä virkistyskäytön tavoitteet. Suunnittelualue käsittää yhteensä noin 5350 ha. Työn 
tuloksena alueelle laaditaan monitavoitteiset metsä- ja maisemasuunnitelmat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Metsä- ja maisemarihoitosuunnitelmilla ja 
niiden toteutuksella vaikutetaan alueen maisema-arvojen parantamiseen / säilyttämiseen peltojen, peltoheittojen ja 
metsien osalta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tilakohtaiset metsä- ja maisemasuunnitelmat karttoineen sekä alueellinen metsä- ja maisemasuunnitelma. 
Rahoitus: 
Valtio 	 168 000 (28 %) 
EU 	 312 000 (52 %) 
Yksityinen tai muu 113 000 (20 %) 
Yhteyshenkilö: Irmeli Ruokanen / Pohjois-Pohjanmaan metsälautakunta, p. 08 - 313 5511 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ketunmaa / 1203. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Oulunsalo, Kempele, Liminka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Sisältö: Ketunmaa, tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lumijoen Ylipää / 1094. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Lumijoen Ylipään soratien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 2 600 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Limingan ylikulkusilta / 1032. 



210 

Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Limingan ylikulkusillan parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 1 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tupos-Kempele / 1042. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Oulunsalo, Kempele 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Tupos-Kempele tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Rahoitus: Valtio 252 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Parras / 1012. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Kempele, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 

-Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Parras -soratien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 3 600 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Haaransilta-Tupos / 1128. Rakenteen parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kempele, Liminka, Tyrnävä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Haaransilta-Tupos -tien rakenteen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Limingan Ylipää / 1232. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki 
Tekij (t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Limingan Ylipään tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lumijoki-Liminka / 1230. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Kempele, Oulunsalo, Lumijoki 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Lumijoki-Liminka tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 -3109011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Murto jkp / 1322. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Tyrnävä, Kempele 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Murto jkp liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Rahoitus: Valtio 1 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Temmes-Haurukylä / 1015. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kempele, Tyrnävä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Temmes-Haurukylä. Liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
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Rahoitus: Valtio 32 500 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lumijoen Varjakka / 1126. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulu lääni 
Kunta: Liminka, Lumijoki, Kempele, Oulunsalo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Lumijoen Varjakan tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Rahoitus: Valtio 160 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 -3109011  
Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Limingan taajaman järjestely / 1009. Liikennejärjestely. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Limingan taajaman liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vaikutus vähäinen. 
Rahoitus: Valtio 1 015 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 118 
Limingan lakeus 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lakeuden kulttuuriympäristöohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Liminka, Lumijoki, Temmes, Tyrnävä, Rantsila 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava-alueen kohteet 33-38 ja 108-111 (Raken- 
nettu kulttuuriympäristö. Museovirasto) 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lakeuden seutukunta 
Vastuutaho: Lumijoen kunnanjohtaja Sinikka Säikkälä 
Yhteistyötahot: Pohjois-Pohjanmaan liitto, PPO, viljelijät, maanomistajat ym. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: 1. vaiheen raportointi: yhteenveto alueen kulttuuriympäristöselvityksistä, kulttuurimaiseman perusselvitys 
kylittäin, alustava maisemanhoito-ohjelma, rakennettu ympäristö. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Lakeuden arvokas maaseutumaisema säilyy ja 
kylien elinkelpoisuus paranee peruselinkeinoihin liittyvien toimenpiteiden avulla. 
Suunnitelman I ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Väliraportti 30.1.1996 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
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Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Muhos, Oulu 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Muhos, Oulu 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Arvokkaiden luonto- ja maisema-alueiden sekä kulttuurikohteiden kehittäminen (toimenpidenro 2:6, rahasto 
EAKR / SM). Ohjelmassa on erityisesti mainittu Limingan lakeus Liminganlanden osalta, jonka kehittämiseen saatu 
LIFE -ohjelman rahoitusta, sekä Kalajokilaakso. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Edistävä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Pohjois-Pohjanmaan tavoite 5b -ohjelma 1995-1999. 2. 
tarkistettu painos. 1996. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maatalouden maisemanhoito / perinnemaisema. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Viljelijä 
Vastuutaho: Viljelijä 
Yhteistyötahot: Muhoksen kunta, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: 3 maatalouden ympäristötukisopimusta (pinta-ala 6,56 ha). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Paikallinen, ei laajempaa vaikutusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelma ympäristötukihakemuksen liitteenä. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkelit, tiedotteet viljelijöille. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50% 
Yhteyshenkilö: Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sanginsuu-Laukka / 1255. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Oulu, Muhos 
Tekijä(t) I toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Valmistunut vuonna: ? 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
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Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Sanginsuu-Laukka -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Laukan silta / 1085. Sillan parannushanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Oulu, Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Laukan sillan parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 2 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3 109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Muhoksen taajama / 1305. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Muhoksen taajaman liikenne ympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Rahoitus: Valtio 18 100 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lehtoselkä / 1158. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Oulu, Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Lehtoselkä -soratien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Rahoitus: Valtio 1 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hyrkäs-Sotkajärvi / 1259. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
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Kunta: Oulu, Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Hyrkäs-Sotkajärvi -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 119 
Oulujoen laakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Muhos-Hyrkäs / 1227. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Oulu, Muhos 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Muhos-Hyrkäs -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3 109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 126 
Tyräjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto. 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 126 
Tyräjärven kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Itälehto-Tyräjärvi / 1273. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Itälehto-Tyräjärven tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 100 % 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi, Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Perinnemaisema. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Viljelijä 
Sisältö: Maatalouden ympäristötukisopimus (4,30 ha). 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50% 
Yhteyshenkilö: Jukka Tuovinen / Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kurenalus-Jonku / 1288. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi, Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun lääni 
Vastuutaho: Oulun lääni 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Kurenalus-Jonku -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Rahoitus: Valtio 3 134 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Jurmu-Pahkavaara 1 1393. Tien rakenteen parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi, Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Jurmu-Pahkavaara -tien rakenteen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 7 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema. 
Nimi / luonne / aihepiiri: Venymä-Ojala / 1220. Tien kunnostus. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi, Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Venymä-Ojala tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Rahoitus: Valtio 376 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 127 
Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pintamonoja-Jurmu / 1750. Tien rakenteen parantaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi, Taivalkoski 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Pintamonoja-Jurmu -tien rakenteen parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 23 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 01 1 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 128 
Aittojärvi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pudasjärvi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 129 
Määttälänvaara - Vuotunki 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kuusamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 130 
Virkkula 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kuusamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 132 
Kuusamon kosket 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan seutukaava 1990. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kuusamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Valmistunut vuonna: 1993 
Sisältö: Maisema-alueita ei ole osoitettu kaavassa. Kulttuurihistoriallisesti merkittävistä ympäristöistä sekä esim. joki- 
laaksojen maatalousalueista on merkintöjä. 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 132 
Kuusamon kosket 
Nimi / luonne / aihepiiri: Oulanka- ja Kitkajoen alue / hoitosuunnitelma. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kuusamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Marika Niemelä, Mika Tuovila 
Vastuutaho: Metsähallitus / Pohjanmaan puistoalue 

-Yhteistyötahot: Toteutuksessa Alakitkan poropaliskunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1960-luku 
Sisältö: Osaa Oulankajokivarren tulvaniityistä on hoidettu perinteisin menetelmin 1960-luvulta lähtien, mm. niittäen ja 
latoja kunnostaen. Hoitosuunnitelmassa määritellään hoidon piiriin otettavaksi vanhaa niittykulttuuria parhaiten edusta- 
vat niityt. Suunnitelmassa huomioidaan kasvillisuus, ladotja latojen pohjat. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tavoitteena on vanhaa niittykulttuuria ilmen- 
tävän aluekokonaisuuden säilyminen tulevien sukupolvien nähtäväksi. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisusarja A no. 24. 
Yhteyshenkilö: Kaino Karjalainen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 132 
Kuusamon kosket 
Nimi / luonne / aihepiiri: Käylä-Oulankajoki / 1752. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kuusamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1999 
Sisältö: Käylä-Oulankojoki soratien kunnostaminen. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Ei vaikutusta. 
Rahoitus: Valtio 7 000 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Koko Pohjois-Pohjanmaa 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan kehittämisohjelma 1995-1999. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Pohjois-Pohjanmaan kunnat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto / aluetutkijaTerttu Väänänen 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Yhtenä toimintalinjana on infrastruktuurista, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä huolehtiminen. Yhtenä toi- 
menpidekokonaisuutena on maaseudun ympäristönhoidon edistäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Edistää maiseman ja kulttuuriympäristön tilaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Pohjois-Pohjanmaan kehittämisohjelma 1995-1999. Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu A:3. 1994. 
Yhteyshenkilö: Terttu Väänänen / Pohjois-Pohjanmaan liitto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Koko Pohjois-Pohjanmaa 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muisnaisjäännökset. 
Maakunta: Pohjois-Pohjanmaa 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: 42 kuntaa 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Mm. Hailuodon saari, Krunnit 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Pohjois-Pohjanmaan liitto 
Vastuutaho: Eija salmi 
Yhteistyötahot: Pohjois-Pohjanmaan museo, museovirasto, PPO, KPO 
Valmistunut vuonna: 1995 l.osa 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996-2001 
Sisältö: Pohjois-Pohjanmaan arkeologinen perintö, kiinteät kohteet. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Lisää tietoa, arvostusta ja kiinnostusta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset osa 1, Pohjois-Pohjanmaan liitto, julkaisu A:6, Oulu 1995. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita 
Rahoitus: 
Valtio 	 18 000 mk (18.4 %) 
Kunnat 	 30 000 mk (30.6 %) 
Yksityinen tai muu 50 000 mk (51 %) 
Yhteyshenkilö: Eija Salmi / Pohjois-Pohjanmaan liitto 
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O u l u n 	1 å ä n i 

Manamansalo 	 0 	 1 	 2 km 

Maisemakuva 
Maisemakuva on alava ja tasainen, 

mutta lampineen ja metsäsaarekkeineen 
karuun ympäristöönsä verrattuna pieni-
piirteinen ja vehmas. Kyläasutus koostuu 
kolmesta lähekkäisestä pienestä kylästä: 
Kivarinperästä, Kangasperästä ja Kaa-
resperästä. Kaunis luonto ja arvokas 
kulttuuriperintö yhdistyvät alueella mai-
semallisesti tasapainoiseksi kokonaisuu-
deksi. 

Luonnonpiirteet 
Kyläasutus sijaitsee suuressa Mana-

mansalon saaressa Oulujärven laajoilta 
seliltä suojassa. Sitä rajaa luoteispuolella 
Kaaresjärvi, kaakossa Martinlahti ja itse 
kylässä vielä Haukilampi ja Heikanlahti. 
Martinlanden ja Kaaresjärven rannat ovat 
matalia ja ruohottuneita. 

Kasvillisuus on kylän alueella ympä-
röiviä karuja jäkäläkankaita selvästi rehe-
vämpää. Osa Manamansalosta ja sen ran-
noista kuuluu valtakunnallisiin harjujen-
ja rantojensuojeluohjelmaan. Manaman-
salo on suosittu retkeilykohde. 

Kulttuuripiirteet 
Alueelta on löydetty esihistoriallisia 

asuinpaikkoja. Rautakaudella lappalaiset 
ovat asuttaneet kylää, ja savolaisia aset-
ui alueelle tiettävästi 1550-luvulla. Saa-

rella on vuosisatojen ajan harjoitettu 
eristyksissä kalastusta ja maanviljelyä, 
minkä matkailu ja kesäasutus ovat sit-
temmin syrjäyttäneet. Tätä kehitystä 
edesauttoivat 1950-luvulla kapulalossin 
ja vuonna 1984 sillan rakentaminen sekä 
Oulujärven säännöstelyt 1950-luvulla. 
Manamansalon mäntykankailta on poi-
mittu jäkälää 1950-luvulta lähtien. 

Kyläkeskus on rakentunut lampien 
rantoja kiertävän kylätien varteen. Siel- 

Melalanden - Vaarankylän maisema-
alue on edustava Oulujärven seu-

dun rantakylien ja rantojen äänillä koho-
avan vaara-asutuksen kokonaisuus. 

Maisemakuva 
Oulujärven rannassa sijaitsevan Me-

lalanden maisemakuvaa hallitsevat kum-
puilevat rantaviljelykset ja niiltä kohoa-
vat kuusivaltaiset mäet sekä vehmaat 
lepikkoiset hakamaat. Kylämaisema pel-
toineen ja idyllisine laidunmaineen on 
edelleen tasapainoinen ja ehyt. Melalah-
tea on pidetty Oulujärven kauneimpana 
rantakylänä. Vaarankylä ja Kiehimän-
vaara ovat seudulle tyypillisiä loivapiir-
teisiä vaarakyliä, joiden laelta aukeavat 
hienot näkymät loiviin vaaramaisemiin 
ja Oulujärven selkävesille ja saaristoihin. 

Luonnonpiirteet 
Alue kuuluu Kainuun vaarajaksoon, 

jonka pinnanmuodot ovat Oulujärven 
seudulla jo selvästi tasoittuneet. Kalkki-
pitoisen kallioperän ja edullisen pienil-
maston ansiosta kasvillisuus on täällä 
poikkeuksellisen rehevää. Alue kuuluu-
kin Kainuun lehtokeskukseen. Melalah-
dessa olevat Myllymäen lehto ja Ellukan 
lehdot kuuluvat valtakunnalliseen lehto-
jensuojeluohjelmaan. Perinnemaisemilla 
oleva kasvillisuus ja kasvilajisto on poik-
keuksellisen edustavaa ja monipuolista. 

Melalahti sijaitsee samannimisen 
lahden suojaisessa pohjukassa suuren 
Oulujärven äärellä. Kylärinteessä sijait-
seva Myllymäki on aikoinaan jätetty ky-
län yhteismaaksi kasvamaan järeää kuu-
sikkoa. Sieltä haettiin pitkiä puita käytet-
täväksi nuotanvedon apuvälineenä. 

lä täällä peltojen keskellä on erillisiä 
tiloja. Rakennuskanta on ajallisesti hy-
vin kerrostunutta, ja siihen sisältyy 
myos aivan uusia rakennuksia. Kulttuu-
rihistoriallisesti arvokasta rakennuskan-
taa on Kaaresperän Yrjölässä ja Kiva-
rinperän Haatajassa. Arvokkaita ovat 
lisäksi Heikan, Lammin ja Hovilan - 
Yrjölän tuulimyllyt. 

Melalahti - Vaarankylä 	 0 	1 	2 	3 	45 km 
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Naapurinvaara 

Naapurinvaaran eteläpuolitse kulkevalta 
tieltä voi lähemmin ihailla vaaran peh-
meän harmaanvihreitä lepikkorinteitä ja 
etelään rantapeltojen ja asutuksen ylitse 
aukeavaa järvimaisemaa. Näkymiä elä-
vöittävät rehevät laidunhaat ja niityt. 

Naapurinvaaran laelta avautuu vai-
kuttava maisema vesistöjen yli Vuokatin 
ja Sotkamon kirkon suuntaan. Pohjoises-
sa näkyy loputtomiin metsäisiä vaaroja. 

Luonnonpiirteet 
Naapurinvaara sijaitsee Vuokatin 

pohjois-eteläsuuntaisen vaarajonon poh-
joispäässä liuskealueella. Naapurinvaa-
ran eteläpuolella on sokkeloiseen Sot-
kamon vesireittiin kuuluva Nuasjärvi, 
johon vaaran kohdalla laskevat idästä 
Pirttijärven vedet. Järven rannassa vaa-
ran rinteiden juurella on loivasti kumpui-
levia peltoja. 

Naapurinvaara kuuluu Kainuun let-
to- ja lehtokeskukseen. Erityisesti vaaran 
lounaisrinteitä verhoavat poikkeukselli-
sen laajat harmaaleppälehdot. Tuomea 
on myös hyvin runsaasti, ja alkukesällä 
tuomien kukkiessa Naapurinvaara onkin 
unohtumaton näky. Tyypiltään tuoreet 
tai kosteat lehdot ovat voimakkaasti 
kulttuurivaikutteisia. Rinteiden lehtipuu-
valtaisuus on alunperin seurausta kas-
keamisesta, minkä loputtua rinteet olivat 
pitkään hakamaina. Kerrotaan, että en-
nen lepikoita harvennettiin ruohonkas-
vun edistämiseksi samaan tapaan kuin 
Ahvenanmaan tai Pohjanlahden ranni-
kon lehtoniityillä. Naapurinvaaran rin-
teet olivat aikaisemmin yhtämittaista 
leppäniittyä pikkulatoineen. 

Lehtojen ohella vaaralla on tuoreita 
kankaita, jotka ovat talouskäytössä. Laa-
jimmat hakkuut alueella ovat luoteisrin-
teellä. Soita on niukasti: siellä täällä on 

u l u n 	Ini 

0 	1 	2 	3 	4 	5 km 

pieniä räme- ja korpilaikkuja ja lähteik-
köjuotteja. Laajin yhtenäinen suoalue 
vaaran kaakkoisrinteessä on ojitettu. 
Nuasjärven rantojen ohella vesiluontoa 
edustavat pari lampea. 

Maaperä ja pienilmasto ovat poik-
keuksellisen edulliset, minkä ansiosta 
alueella esiintyy eteläistä lehtolajistoa. 
Myös perinnebiotooppien, hakamaiden, 
ketojen ja niittyjen lajisto on edustavaa. 
Muun muassa ruusuruoho, särmäkuisma 
sekä kevät- ja nurmitädyke kuuluvat 
kulttuuriympäristöä suosivaan lajistoon. 

Kulttuuripiirteet 
Seudulle syntyi pysyvää asutusta 

1500- ja 1600-luvulla. Naapurinvaara on 
ollut asuttu satoja vuosia. Nykyisin asu-
tus sijaitsee melko väljästi Nuasjärven 
rannassa, esimerkiksi Huuskonniemessä 
ja vaaralla teiden varsilla. 

Rakennuskanta sopii ympäristöönsä 
varsin hyvin. Talot ovat suureksi osaksi  

sotien jälkeiseltä ajalta, mutta yleensä ne 
sijaitsevat vanhoilla rakentamispaikoilla. 
Jotkut yksittäiset piharakennukset, esi-
merkiksi aitat edustavat vanhinta raken-
tamista. Kyläläiset arvostavat kulttuuri-
maisemaansa, joten uudisrakennukset 
pyritään sopeuttamaan maisemaan. Esi-
merkiksi vaaran tyvelle peltojen reunaan 
on rakenteilla uutta asutusta. Alueella on 
tekeillä osayleiskaava. 

Maatalouden harjoittamisen kanna!-
ta Naapurinvaara on seudun parhaita alu-
eita. Sen etelärinteillä menestyvät jopa 
omenapuut, jotka näin pohjoisessa ovat 
jo harvinaisia. Laajimmat yhtenäiset pel-
lot ovat järvenrannassa Huuskon-
niemessä ja vaaran kaakkoispuolella. 
Myös vaaran laella on viljelyksiä. Osa 
pelloista on umpeutumassa. Vielä 1970-
luvulla yleisten käytössä olleiden haka-
maiden määrä on suuresti vähentynyt. 
Nykyään on käytössä vielä jonkin verran 
laitumia, joihin viljellyn nurmen ohella 
liittyy puustoisia hakamaaosia. Nurmen 
ja rehuviljan viljely sekä karjatalous ovat 
vallitseva maatalouden tuotantosuunta. 

Umpeenkasvu ja metsittäminen uh-
kaavat perinnekasvillisuuden säilymistä. 
Vaaran rinteelle noussut matkailuyritys 
on ristiriidassa perinteisen kulttuurimai-
seman kanssa. Maisemahäiriötä lieven-
tää matkailuyrityksen sijainti kyläasu-
tuksen sivussa. 

• .I FIf•_I •- ~. 	' ii •sri' ;ij 	ri=; 

Joukokylän - Kempasvaaran maisema-
alue on hyvin edustava esimerkki kai-

nuulaisesta vaara-asutusmaisemasta. 

Maisemakuva 
Maisemakuva edustaa vaihtelevaa 

kainuulaista vaaramaisemaa, jossa loput-
tornia kumpuilevia metsäerämaita laikut- 
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2.12 Kainuun ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 121 
Manamansalo 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kaivanto-Kainuanmäki / 5033. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Vaala 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kaivanto-Kainuanmäki soratien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Rahoitus: Valtio 13 700 000 mk 100 (%) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 122 
Melalahti - Vaarankylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Melalanden vesihuollon yleissuunnitelma. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Paltamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Perustettava vesiosuuskunta 
Vastuutaho: Vesiosuuskunta 
Yhteistyötahot: Paltamon kunta, Kainuun ympäristökeskus 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1998 
Sisältö: Melalanden kylään rakennetaan yhteinen vesijohtoverkko, sekä syöttövesijohto noin 7 km:n etäisyydellä ole- 
vasta pohjavedenottamosta. Keskitettyyn vesijohtoverkkoon liittyvät kotitaloudet ja elinkeinonharjoittajat saavat käyt- 
töönsä laatuvaatimukset täyttävää, hyvää pohjavettä. Hankkeen alustava kustannusarvio on 2,1 miljoonaa markkaa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Vesijohtoverkko suunnitellaan ja rakennetaan 
niin, että pysyviä vaikutuksia ei synny. Vesijohtokaivaukset viimeistellään ja jälkihoidetaan niin, että jälkeenpäin niitä 
ei juuri huomaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Yleissuunnitelma. 
Yhteyshenkilö: Martti Juntunen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 122 
Melalahti - Vaarankylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Melalanden maisemasuunnitelma / kyläympäristö / maisemanhoito. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Paltamo 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Melalanden kylä ja ympäröivä kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun metsälautakunta 
Vastuutaho: Kainuun metsälautakunta 
Yhteistyötahot: Keskusmetsälautakunta Tapio, Metsäntutkimuslaitos, Oulun vesi- ja ympäristöpiiri 
Valmistunut vuonna: 1994 
Sisältö: Kylämaiseman suunnittelun pioneerihanke, jonka yhteydessä tehtiin kylän maisema-analyysi (maisema- 
rakenne ja historiallinen muutos). Paltamon Melalahteen laadittiin 800 ha:n alueelle eri maankäyttömuodot huomi- 
oonottava maisemanhoitosuunnitelma metsälautakuntien TASO-suunnittelusysteemillä ja NALLE-karttajärjestel-mällä. 
Suunnitelma tehtiin jokaiselle maanomistajalle. Tarkoituksena oli hakea maanomistajien hyväksymät toi-menpiteet, 
joilla voidaan turvata kylämaiseman ja asuinympäristön viihtyvyys. Työn yhteydessä kehitettiin perinteisen metsä- 
suunnittelun menetelmiä arvokkaille maisema-alueille soveltuviksi. Suunnitelmassa nivellettin yhteen puun-tuotanto, 
perinnemaisemien hoito, arvokkaat biotoopit, uhanalaiset kasvit, peltojen metsitys ja rantakaavoitus. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
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Maisemaa muuttavien toimenpiteiden ohjauksella on suuri vaikutus kulttuurimaiseman säilymiseen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Melalanden maisemasuunnitelma (Metsäkeskus Tapio). 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Melalanden rakennettu kulttuurimaisema, inventointi. 
Rahoitus: Valtio 180 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Päivi Tervonen / Kainuun museo, Jorma Tolonen / Kainuun metsälautakunta, p. 08 - 61581 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 122, 124, 50 
Melalahti - Vaarankylä, Naapurinvaara, Ähtärin reitin kulttuurimaisemat 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemansuunnittelumalli / lisensiaattityö / kyläympäristö. 
Maakunta: Kainuu, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa 
Lääni: Vaasan, Hämeen ja Oulun läänit 
Kunta: Paltamo, Sotkamo, Ähtäri, Virrat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Metsäkeskus Tapio, alueelliset metsälautakunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Lisensiaattityö suomalaiseen kylämaisemaan soveltuvan suunnittelumenetelmän kehittämiseksi, jolla voidaan 
analysoida alueen maisemakuvaa, -arvoja ja luonnontekijöitä. Kysely valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
asukkaille maisemanhoidon arvostuksesta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnittelumalli palvelee kulttuurimaiseman 
hoitoa. Arvokkaiden maisema-alueiden asukkaiden tavoitteista saadaan tietoa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Lisensiaattityö (1996). 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 122 
Melalahti - Vaarankylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hakkuiden ja pellon metsityksen vaikutus kaukomaisemassa, tutkimus. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Paltamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen, Eeva Karjalainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Kainuun metsälautakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kylien pelto- ja metsämaisemavalokuviin simuloitiin tietokoneelle erilaisia hakkuu- ja pellon metsitys- 
vaihtoehtoja, joiden arvostusta kysyttiin Kyläläisiltä, matkailijoilta ja metsäammattilaisilta. Tutkimus kohdistuu Mela- 
landen-Vaarankylän ja Naapurinvaaran maisema-alueille. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Saadaan tietoa toimenpiteiden ohjaamisesta 
harmonisesti arvokkaaseen kylämaisemaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti (1996). 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 122 
Melalahti - Vaarankylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hahtolanmäki-Hakasuo / 5228. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Paltamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Hahtolanmäki-Hakasuo tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
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Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 123 
Paltaniemi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paltaniemen kyläympäristön hoito ja kunnostus. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kajaani 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Paltaniemen kulttuurimaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kaupunki, ympäristökeskus 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Kylätoimikunta, työvoimahallinto 
Toteutuksen käynnistysajankohta: Toukokuu 1996 
Sisältö: Rantatörmän maisemanhoito, näkymäalueiden raivaaminen, uimaranta/venesatama-alueen kunnostaminen, 
tarpeettomien rakennusten purkaminen, muutamien latojen runkojen ja kattojen korjaaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Näkymät maatalousmaisemaan ja Oulunjärvel- 
le paranevat, alueen viihtyvyys ja vetovoimaisuus lisääntyy, kulttuuriympäristön tila paranee. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Työkohdeluettelo/toimintaohjelma. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Rahoitus: 
Valtio 300 000 mk (85.7 %) 
Kunnat 50 000 mk (14.3 %) 
Yhteyshenkilö: Martti Juntunen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 123 
Paltaniemen hoitokokeilu. 
Nimi / luonne / aihepiiri: Paltaniemi 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kajaani 
Sisältö: Hoitokokeilun aloittamisesta on käyty keskusteluja maaliskuusta 1996 alkaen ( Esa 011ikainen / Kainuun ym- 
päristökeskus, vt. kaupunginarkkitehti Irmeli Hanka / Kajaani). Suunnitelmia ei ole vielä aloitettu laatia. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Kohentava. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Paltaniemen rakennuskannan inventointi / Kainuun museo 1981. 
-Yhteyshenkilö: Päivi Tervonen / Kainuun museo 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Naapurinvaaran kylämaiseman tavoitesuunnitelma. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Naapurivaaran vaaraviljelysmaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun ympäristökeskus + työryhmä 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Sotkamon kunta, kylätoimikunta, Kainuun liitto, aluehallinnon viranomaiset, museo 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Naapurinvaaran kulttuurimaiseman tärkeimpien ominaisuuksien kartoitus. Suunnitelma asettaa yksilöidyt ja 
paikallistetut tavoitteet alueella tehtäville infrastruktuurin parannus- ja ympäristönhoitotöille. Alueelle kohdistuvia 
hankkeita ovat vesihuolto-, tienparannus- ja metsätaloustyöt. Tavoitteena on, ettei maiseman arvo huononnu näiden 
valtion ainakin osittain rahoittamien töiden seurauksena. Lisäksi suunnitelma edistää maisema-arvojen säilymistä. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ympäristökeskus tekee maisemanparannustöitä työllisyysprojektina. Suunnitelmaa toteuttavia yksityishankkeita pyri- 
tään avustamaan resurssien jakoa koskevan harkintavallan puitteissa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti. 
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Rahoitus: 
Valtio 43 000 mk (68.3 %) 
Kunnat 20 000 mk (31.7 %) 
Yhteyshenkilö: Martti Juntunen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Naapurinvaara, maiseman säilyttäminen. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Naapurinvaaran vaaraviljelymaisema 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos, Kainuun museo, Sotkamon kunta, Sotkamon metsänhoito yhdistys, 
Kainuun metsälautakunta. 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus. 
Yhteistyötahot: Tielaitos / Oulun tiepiiri, Naapurinvaaran kylätoimikunta, Kainuun maaseutukeskus, maaseutuelinkei- 
nopiiri, Kainuun liitto. 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Maanviljelysmaiseman ja viljelyaukioiden säilyttäminen. Metsätalousmaisemat, luonnonhoito ja hallittu hoi- 
tamattomuus. Perinnemaiseman laidunalueiden säilyttäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maiseman ja ympäristön tilaa kohentava. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Naapurinvaaran kylämaiseman tavoitesuunnitelma. 
Yhteyshenkilö: Päivi Tervonen / Kainuun museo 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vuokatin kansallismaiseman hoito. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun metsälautakunta 
Vastuutaho: Kainuun metsälautakunta 
Yhteistyötahot: Sotkamon metsäoppilaitos, Metsäkeskus Tapio, Forestry Commission (UK). 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Maisemaekologinen suunnitelma kurssin tiimityönä Forestry Commissionin maisema-arkkitehti Simon Bellin 
johdolla. Maisema-analyysiin pohjautuva metsäsuunnitelma. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Kansallismaiseman säilyttäminen hannonisena. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Kurssiraportti 1996. 
Rahoitus: Valtio 20 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Otto Manninen / Kainuun metsälautakunta, p. 08 - 61581 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 
124 Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Naapurinvaaran maisemanhoito. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Ketoprojektin talkooleiri, Sotkamon kunta 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Laitumien raivaus. 
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Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Unto Ritvanen / Sotkamon kunta 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Naapurinvaaran kylämaisemasuunnitelma. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun metsälautakunta 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Metsäntutkimuslaitos, Arkton Oy, tiepiiri, maaseutukeskus, Sotkamon kunta, aluehallintoviranomai- 
set, asukkaat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kylämaiseman analyysi, maisemarakenne, historiallinen muutos ja maisemanhoidon tavoitteet. Polkuverkoston 
ja reitistön kehittäminen perinteeseen nojaavalla tavalla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisemaa muuttavien toimenpiteiden ohjaus, viljelyaukeiden ja kulttuurihistoriallisten rakennusten säilyttäminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti ilmestynee 1996. 
Rahoitus: 
Valtio 50 % 
EU 50 % 
Yhteyshenkilö: Jorma Tolonen / Kainuun metsälautakunta, p. 08 - 61581, Heikki Aronpää / Kainuun ympäristökeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Hakkuiden ja pellon metsityksen vaikutus kaukomaisemassa, tutkimus. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen, Eeva Karjalainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Kainuun metsälautakunta 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Sisältö: Kylien pelto- ja metsämaisemavalokuviin simuloitiin tietokoneelle erilaisia hakkuu- ja pellon metsitys- 
vaihtoehtoja. Kyläläisiltä, alueen matkailijoilta ja metsäammattilaisilta kysyttiin vaihtoehtojen arvostusta. Tutkimus 
kohdistuu Melalanden-Vaarankylän ja Naapurinvaaran maisema-alueille. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tietoa toimenpiteiden ohjaamisesta harmonisesti arvokkaaseen kylämaisemaan. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Raportti 1996 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124, 50, 122 
Naapurinvaara, Ähtärin reitin kulttuurimaisemat, Melalahti - Vaarankylä 
Nimi / luonne / aihepiiri: Maisemansuunnittelumalli / lisensiaattityö / kyläympäristö. 
Maakunta: Kainuu, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa 
Lääni: Vaasan, Oulun läänit ja Hämeen läänit 
Kunta: Paltamo, Sotkamo, Ähtäri, Virrat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Metsäkeskus Tapio, alueelliset metsälautakunnat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 



Sisältö: Lisensiaattityö suomalaiseen kylämaisemaan soveltuvan suunnittelumenetelmän kehittämiseksi, jolla voidaan 
analysoida alueen maisemakuvaa, -arvoja ja luonnontekijöitä. Kysely valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-aluei-
den asukkaille maisemanhoidon arvostuksesta. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Suunnittelumalli palvelee kulttuurimaiseman 
hoitoa. Arvokkaiden maisema-alueiden asukkaiden tavoitteista saadaan tietoa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Lisensiaattityö (1996). 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 124 
Naapurinvaara 
Nimi / luonne / aihepiiri: Naapurivaara-Vihtamo / 5157. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Naapurivaara-Vihtamo -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 131 
Vuokatti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Sotkamon Vuokatinvaara / suunnittelu. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Sotkamon kunta, Kainuun metsäkeskus, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 
Vastuutaho: Metsäkeskus kehittämiskeskus Tapio 
Yhteistyötahot: Kainuun ympäristökeskus, Vuokattiopisto 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Viikon pituisessa seminaarissa tutustuttiin Skotlantilaiseen maankäytön suunnitteluun ja laadittiin 5000 ha:n 
harjoitusalue Sotkamon Vuokatinvaaran pohjoispäähän. Seminaari pidettiin 3.-7.6.1996. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Harjoitustyönä valmistunutta suunnitelmaa toteutetaan jatkohankkeessa ja sidosryhmien yhteistyössä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Englanninkielinen loppuraportti, erikoiskarttoja. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Unto Ritvanen ja Hilkka Jaakkola / Sotkamon kunta; 
Airi Matila / Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, p. 09 - 156 2235 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 131 
Vuokatti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vuokatin luontomatkailupalvelut. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun ympäristökeskus 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Sotkamon kunta 
Valmistunut vuonna: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Luontomatkailupalvelutyöt sisältävät valtakunnallisen UKK-reitin kunnostamisen lisäksi myös muiden teema- 
polkujen rakentamista ja kunnostamista taukopaikkoineen ja opastemerkinnöin. Lisäksi hanke sisältää mm. reitistöjen 
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ja pienehköjen reitistökarttojen suunnittelua. Taukopaikkojen varusteina ovat joko kota tai laavu sekä puusee, tulente- 
ko-paikka, pöytä, penkki, halkokatos ja roskakori yms. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Hanke edistää luonnon virkistyskäyttöä ja 
toisaalta vähentää ulkoilun luonnolle aiheuttamia haittoja. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Toteutussuunnitelma. 
Rahoitus: Valtio 300 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Martti Juntunen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 131 
Vuokatti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Vuokatinvaara / 5560. Liikenneympäristöhanke. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1995 
Sisältö: Vuokatinvaaran liikenneympäristön parantaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Myönteinen. 
Rahoitus: Valtio 2 900 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 -3109011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 131 
Vuokatti 
Nimi / luonne / aihepiiri: Juurikkalahti-Mustola / 5227. Tien kunnostaminen. 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Sotkamo 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Oulun tiepiiri 
Vastuutaho: Oulun tiepiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: ? 
Toteutuksen käynnistysajankohta: ? 
Sisältö: Juurikkalahti-Mustola -tien kunnostaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Tietä parantava. 
Yhteyshenkilö: Ismo Karhu / Oulun tiepiiri, p. 08 - 3109 011 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 
Koko Kainuu 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kylämaisemaprojekti 
Maakunta: Kainuu 
Lääni: Oulun lääni 
Kunta: Kaikki Kainuun kunnat 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kainuun metsäkeskus 
Vastuutaho: Kainuun ympäristökeskus 
Yhteistyötahot: Kainuun maaseutukeskus, kunnat, Kainuun maaseutuelinkeinopiiri 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1999 
Toteutuksen käyn nistysajankohta: 1995 
Sisältö: Eri maankäyttömuodot huomioon ottavan maisemasuunnitelman laatiminen, jonka pohjalta käynnistetään 
ympäristönhoitotyöt työllisyysrahoituksen ja maatalouden ympäristötuen avulla. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suunnittelutyön rahoitus on kunnossa, mutta todelliset vaikutukset ovat kiinni hoito- ja kunnostustöiden rahoituksessa. 
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Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Naapurivaaran maisemasuunnitelman julkaisu valmisteilla. 
Rahoitus: 
Valtio 	 284 000 mk (60 %) 
Kunnat 	 20 000 mk (4.2 %) 
EU 	 142 000 mk (30 %) 
Yksityinen tai muu 27 000 mk (5.8 %) 
Yhteyshenkilö: Jorma Tolonen / Kainuun metsäkeskus ja Heikki Aronpää / Kainuun ympäristökeskus 
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elinkeinona alueen vaurauden perusta. 
Saaliiden vähetessä sen syrjäytti maata-
lous 1900-luvun alusta lähtien. Karjata-
loutta harjoitetaan vieläkin useissa ta-
loissa. Muutamassa on suurehkoja lam-
maskatraitakin. Elinkeinorakenteen 
muutos näkyy myös uuden omakotiasu-
tuksen ilmestymisenä. Maisemakuvan 
säilyttäminen edellyttäisi maankäytön 
suunnitteluaja vanhan rakennuskannan 
suojelua. Simon rannikkokylien haka-
mailla ja laidunsaarilla on käynnistetty 
perinnemaisemien hoitokokeiluja ympä-
ristöministeriön tuella. Simossa tehdyistä 
maisemanhoitoselvityksistä on selostus 
mietinnön I osassa luvussa 5.4. 

v`ornionjokilaakso edustaa Keminmaan 
1 seudun vanhinta ja vakiintuneinta 
kulttuurimaisemaa. Komea. vanha raken-
nuskanta kuvastaa kylien vaurautta. Tor-
nionjoki koskineenja niittysaarineen on 
vaikuttava kehys kulttuuriympäristölle. 

Maisemakuva 
Maisema-alue ulottuu Tornion kau-

pungin pohjoispuolelta lähelle Ylitor-
nion taajamia. Tornionjoen laakso on 
laakea ja avara. Korpikylän tienoilta 
pohjoiseen alkavat jokilaaksoa ympäröi-
vässä maisemassa erottua Peräpohjolan 
vaara- ja jokiseudun jyrkät muodot. Joen 
uoma on leveä. Suuret niittysaaret ovat 
maisemassa leimaa-antavia. 

Kulttuurimaisema on selväpiirteistä. 
Rannassa on alava tulvaniittyalue ja ylem-
pänä ovat kumpuilevat pellot ja nauha-
maisesti teiden varsille sijoittunut asutus. 
Jokilaaksossa kulkevan rautatien itäpuo-
lellejää syrjäisiä peltoja. metsiä ja ojitet-
tuja soita. Rakennetussa ympäristössä on 
selvästi havaittavissa ajallinen kerrostu-
neisuus. Vanhin ja komein rakennuskanta 
on valtatien ja joen välissä, ja valtatien 
itäpuolella on yleensä vain uutta asutusta. 

Monin paikoin avautuu kauniita nä-
kymiä jokilaaksoon. Karungin pohjois-
puolella. Kainuunkylässä ja Vuopion-
rannassa jäävät niittysaarten maisemat 
erityisesti mieleen. Viljelyvyöhykkeen 
maisema on hyvin pienipiirteinen ja 
vaihteleva. Viehättäviä yksityiskohtia 
ovat esimerkiksi tiiviit vanhat rakennus-
ryhmät, yksittäiset puut ja puuryhmät 
sekä katajikkoiset hakamaat. 

Muutamin paikoin ympäristöön so-
pimaton uudisrakentaminen ja kesämökit 
rikkovat maisemakuvaa. Viljelysten ja 
erityisesti niittysaarten pensoittuminen 
sekä paikoin vanhan rakennuskannan 
rapistuminen ovat maisemahäiriöitä. 

Luonnonpiirteet 
Alueen eteläosassa jokilaaksoja sen 

ympäristö ovat loivasti kumpuilevia. 
Suhteelliset korkeuserot jäävät yleensä 
alle kymmenen metrin. Pohjoiseen men-
täessä ensimmäinen vaara on 100 metriä 
korkea Nivavaara alle kilometrin päässä 
joesta. Vaikka alueen pohjoisosassa vaa-
rat ovat lähellä jokea, on jokilaakso kui-
tenkin laakea. 

Kallioperältään alue kuuluu Kemin-
ja Tornionjokisuiden liuskealueeseen eli 
ns. Lapin kolmioon, jonka viljavuutta mo-
net letot ja lehdot osoittavat. Kalkkipitois-
ta dolomiittia tavataan paikoin myös Tor-
nionjoen laaksossa. Maaperä koostuu tul-
van kerrostamista hienosedimenteistä, ja 
jokisuulla on vähän saveakin. Ympäröivät 
kankaat ja vaarat ovat moreenipeitteisiä. 

Jokiuoma on leveimmillään noin 
kolme kilometriä Kainuunkylän tienoil-
la. missä ovat myös suurimmat tulvasaa-
ret. Kainuunkylän saarten tulvaniittyjä 
on sanottu Pohjois-Euroopan edustavim-
miksi. Märkiä ja kosteita tulvaniittyjä on 
laajalti. mutta tuoreet ja kuivat niittytyy-
pit ovat suurelta osin pajuttuneet. Kai-
nuunkylän saaret ovat myös lintuvesien 
suojeluohjelman kohde. Tornionjoen ve-
sistö on koskiensuojelulailla rauhoitettu. 

Jokilaaksossa varsinaisia kansasmet-
siä on vain vähän, ja suurin osa metsistä 
on ojitettuja turvemaita. Lähes kaikki asu-
tuksen lähisuot on ojitettu. Osa peltoau-
keiden kookaspuustoisista metsiköistä on 
hakamaina. Rannan tulvaniittyjä reunus-
taa usein kapea lehtimetsävyö. Kas-
vistoltaan mielenkiintoisia alueita ovat 
rannatja suojaisat, matalat vesialueet sekä 
kylien laitumet, kedot ja pihapiirit. 

Kulttuuripiirteet 
Ala-Vojakkalan Oravaisensaari ja 

Kainuunkylä ovat olleet laajimpien ar-
keologisten kaivausten kohteina Tor-
nionjokilaakson asutushistoriaa tutkitta-
essa. Varmuudella vanhimmat asutuksen 
merkit on ajoitettu 1000- ja 1100-luvul-
le. Mahdollisesti vieläkin vanhemmasta 
asutuksesta on kuitenkin löytynyt viittei-
tä. Tehtyjen kaivausten perusteella koko 
Pohjois-Suomen asutushistoria on joutu-
nut uudelleen arvioinnin kohteeksi. 

Tornionjoen asutus on ollut pysyvää 
varhaisista ajoista saakka. Maataloutta 
on harjoitettu kauan tulvanalaisilla vilja-
villa mailla. Alueen maatiloja on yleensä 
pidetty vauraina. Jokivarsi oli ennen ja 
on nykyäänkin Pohjois-Suomen tiheim-
min asuttua aluetta. Myös kalastus on 
ollut huomattava elinkeino. Jokivarressa 
on kulkenut kauppareittejä. ja alueella on 
ollut omiakin kauppakeskuksia. Vojak-
kalan Oravaisensaari oli yksi Tornion-
jokilaakson keskuspaikkoja keskiajalla 
ja 1500-luvulla. 

Vanhat talot sijaitsevat jokivarressa 
mäenkumpareilla yleensä siten. että joki 
näkyy talosta. Muutamin paikoin valta- 

tien ja joen väliin jää vanha kylätie, jon-
ka varrella kulttuuriympäristö on par-
haimmillaan. Arvokkaita vanhoja taloja 
ja kokonaisia pihapiirejä rakennuksineen 
on pitkin jokivartta. 1800-luvun ja 1900-
luvun alun komeat talonpoikaistalot ne-
liöpihoineen. pappilat ja koulurakennuk-
set ovat korvaamaton osa kulttuurimaise-
maa. Kukkolankosken kalakentällä on 
komea rivi punaisia aittoja ja muita ka-
lastukseen liittyviä vanhoja rakennuksia. 
Uusi rakennuskanta valtatien varressa on 
tyylillisesti kirjavaa. Uusia talojaja ke-
sämökkejä on rakennettu myös alem-
maksi jokivarteen mahdollisten suurten 
tulvien ulottuville. 

Asuinrakennusten ja piharakennus-
ten ohella alueella on runsaasti muitakin 
maisemallisesti arvokkaita rakennelmia, 
kuten riihiä, vajoja ja saunoja. Pelto- ja 
niittymaisemassa erityisen tärkeä asema 
on pienillä ladoilla, jotka ovat rapistu-
massa. 

Lohijärven - Leukumanpään kulttuuri-
maisema edustaa kauniisti Peräpoh-

jolan vaara- ja jokiseudun luontoon 
sopeutunutta vanhaa maatalousasutusta. 

Maisemakuva 
Leukumanpään jokivarsiasutusta ja 

Lohijärven kylää kehystävän luonnon-
maiseman keskeiset elementit ovat Isoon 
Lohijärveen laskeva joki. maisema-alu-
een taustalla kohoava vaara sekä asutus-
ta reunustava loivapiirteinen metsäinen 
maasto. Jokivarressa metsät ympäröivät 
tiiviisti kapeaa peltojen ja rakennusten 
nauhaa. ja viehättävät rantamaisemat 
vanhoine pihapiireineen ja viljelyksineen 
ovat esteettömimmin ihailtavissa vasta-
rannalta. Leukumanpäässä perinteiseen 
tyyliin sopimaton rakentaminen ja pelto-
jen pensoittuminen rikkovat paikoin 
kokonaisuutta. 

[son Lohijärven rannalla maisemat 
avartuvat. Laajalla peltoaukealla järven 
rannassa sijaitsevat vanhat. hyväkuntoi-
set rakennukset muodostavat ehyen 
kokonaisuuden. 

Luonnonpiirteet 
Leukumanpäässä joen itärannalla 

maasto kohoaa tasaisesti Leukumavaa-
ran rinteiksi. Joen länsiranta on loivasti 
kumpuilevaa. Lohijärvellä maasto on 
jokivarttakin tasaisempaa. Maaperä on 
suurelta osin turpeen peittämää moree- 
nia. Jokivarressa ja Ison Lohijärven ran-
nassa on kerrostunut lajittuneita sedi-
menttejä. 
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. _ 2.13 Lapin ympäristäkeskus 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 134 
Tornionjokilaakso 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tornionjokilaakson maisemasuunnitelma. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Haaparanta, Ylitornio, Tornio, Pello, Kolari, Muonio, Enontekiö. 
Muu arvokas alue: Matkailullisesti ja muutenkin arvokas jokivarsi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin metsäkeskus 
Vastuutaho: Sku-Sverige 
Yhteistyötahot: Metsänomistajat, porotalous, kunnat, lääninhallitukset, Assi-Doman, metsähallitus. 
Toteutuksen käynnistysajankohta: Avoin 
Sisältö: Tavoitteena on laatia yleiskaavan perustaksi koko Tornion- ja Muonionjokivarret kattava maisemanhoito- 
suunnitelma, kohentaa alueen arvokkaiden maisemakohteiden tilaa vuosina 1996-2000 sekä lisätä rajan yli tehtävää 
yhteistyötä (ja tietotaidon kehittämistä). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Säilyttää ja parantaa jokivarren metsämaise- 
maa. Tavoitteena on matkailullisen vetovoiman ja asukkaiden viihtyvyyden lisääminen. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Suunnitelma 18.5.1995 ( SKU & Lapin metsäkeskus). 
Yhteyshenkilö: Pirkko Hyppönen / Lapin metsäkeskus, p. 016 - 3362 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 139 
Suvanto 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pelkosenniemi, Keminsaaret, Kuussaaren tulvaniitty; hoito. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Pelkosenniemi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin luonnonsuojelupiiri 
Vastuuta ho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Keminsaaren niittyjen raivaaminen.. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 

'Yhteyshenkilö: Tuula Leskelä / Lapin luonnonsuojelupiiri, p. 016 - 311 550 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 140 
Kairala 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pelkosenniemi, Keminsaaret, Kuussaaren tulvaniitty; hoito. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Pelkosenniemi 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin luonnonsuojelupiiri 
Vastuutaho: Suomen luonnonsuojeluliitto 
Valmistunut vuonna: 1995 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1993 
Sisältö: Keminsaaren niittyjen raivaaminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemaa parantava. 
Yhteyshenkilö: Tuula Leskelä / Lapin luonnonsuojelupiiri, p. 016 - 311 550 
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Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 149 
Pöyrisjärvi 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pöyrisjärven erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma (koko erämaa-alue). 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Enontekiö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsähallitus 
Vastuutaho: Metsähallitus 
Yhteistyötahot: Ympäristöministeriö, Enontekiön kunta, paliskunnatja muut paikkakunnan sidosryhmät. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997-99 
Sisältö: Erämaaluonteen turvaaminen, saamelaiskulttuurin turvaaminen, luontaiselinkeinojen turvaaminen, luonnon 
monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittäminen. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Metsähallituksen tulee alueen hoidosta ja 
käytöstä vastaavana viranomaisena seurata erämaan tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia ja muutoksentekijöitä sekä tar- 
vittaessa ohjata erämaan käyttöä. Metsähallituksen tulee myös tiedottaa ihmisiä ja päättäviä tahoja erämaan tilassa ta- 
pahtuvista muutoksista. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Pöyrisjärven erämaan hoito- ja käyttösuunnitelma sekä perusselvitysosa. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Enontekiön lappalaisten muuttoasutus ja poronhoito, lehtiartikkeleita. 
Yhteyshenkilö: Arvo 011i / Ylä-Lapin luonnonhoitoalue, p. 016 - 533070 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 151 
Kuosku 
Nimi / luonne / aihepiiri: Tonttien myynti alueella. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Savukoski 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kuviot 127, 128, 129 on tarjottu myyntiin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Todennäköisesti mahdolliset ostajat rakennuttavat mökkejä (joenvarressa on ennestäänkin kesämökkejä). 
Yhteyshenkilö: O. Kinnunen, p. 016 - 829 463 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: 155 . 
Pallastunturit 
Nimi / luonne / aihepiiri: Pallas-Ounastunturin kansallispuiston hoidon ja käytön runkosuunnitelma. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Muonio, Kittilä, Enontekiö. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Metsäntutkimuslaitos 
Vastuutaho: Rovaniemen tutkimusasema 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1990-luvun loppu 
Sisältö: Suunnitelma tulee koskemaan luonnon hoitoa ja käyttöä, palveluvarustusta, huoltoa, opastusta, matkailu- ja 
muuta yritystoimintaa sekä tutkimustoimintaa. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Vähentää maaston kulumista ja roskaantumista. 
Aihetta koskevat kirjoitukset: Useita julkaisuja. 
Yhteyshenkilö: Anne Turunen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857 05264 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Luiron ympäristöprojekti. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
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Kunta: Pelkosenniemi 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Luiron kylä 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin metsäkeskus, Lapin metsäkeskus, Luiron kyläseura 
Vastuutaho: Lapin metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Pelkosenniemen kunta, metsänomistajat 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Luiron kylän ympäristöarvojen kartoitus metsäsuunnittelun yhteydessä sekä esitysten tekeminen ympäristö- 
arvojen huomioon ottamiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Maisema- ja muut ympäristöarvot osataan tulevaisuudessa paremmin ottaa huomioon metsien käsittelyssä. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Alueellinen suunnitelma, metsäsuunnitelmat tiloille. 
Rahoitus: 
Valtio 	 14 4500 mk (37.7 %) 
Yksityinen tai muu 23 8500 mk (62.3 %) 
Yhteyshenkilö: Juhani Talvensaari / Lapin metsäkeskus, p. 016 - 3362 111 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lapin tunturimatkailukeskusten ympäristömetsien hoitoja käyttö; case-hanke. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Kittilä 
Muu arvokas alue: Matkailukeskus tunturin läheisyydessä. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin metsäkeskus, Kittilän kunta 
Vastuutaho: Lapin metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Metsänomistajat, matkailuyrittäjät, Kittilän kunta, poronhoitajat, metsänhoito-organisaatiot. 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1997 
Sisältö: Lapin tunturimatkailukeskuksia ympäröivien metsien hoito- ja käyttösuositusten laatiminen ottaen huomioon 
erityisesti maisema ja metsien eri käyttäjäryhmät. Lisäksi selvitetään em. tekijöiden vaikutus kantorahatuloihin. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Ehkäisee metsänkäsittelyn maisemalle aiheuttamia vaurioita. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Tavoite: kirjalliset hoito- ja käyttösuositukset, alueellinen metsäsuunnitelma, tilakohtaiset metsäsuunnitelmat. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Tiedotteet metsänomistajille ja lehdistölle hankkeen loppuvaiheessa. 
Rahoitus: 
Valtio 	 300 000 mk (25.6 %) 
Yksityinen tai muu 870 000 mk (74.4 %) 
Yhteyshenkilö: Pekka Heinonen 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kätkäsuvannon monikäyttöpainotteinen aluesuunnitelma. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Muonio 
Muu arvokas alue: Kätkäsuvanto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Hannu Lång, R. Vierelä, E. Valtanen, Lapin metsäkeskus 
Vastuutaho: Lapin metsäkeskus 
Yhteistyötahot: Alueen metsänomistajat, kuultu myös aluearkkitehtiä, metsäkeskus Tapiota, metsästäjiä ja porotalou- 
den edustajia. 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Lapin metsäkeskus laati vuosina 1993-95 Kätkäsuvannon kylän metsänomistajille monikäyttöpainotteiset met- 
säsuunnitelmat (noin 3500 ha), joissa otettiin korostetusti huomioon maisema, riista ja keräily. Lisäksi selvitettiin poro- 
tuhot. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Suunnitelmalla ehkäistään metsätalouden ympäristöhaittoja täsmällisillä hakkuurajauksilla. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Loppuraportti (1995). 
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Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
Projektisuunnitelma, lehtiartikkeleita mm. Lapin kansassa ja Pohjolan sanomissa. 
Rahoitus: 
Valtio 	 150 000 mk (75 %) 
Yksityinen tai muu 25 000 mk (25 %) 
Yhteyshenkilö: Eila Valtanen / Lapin metsäkeskus, p. 016 - 336 2117 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kemin ja Tornion saariston kalastustukikohtakentät / hoitoja kunnostus. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Kemi ja Tornio 
Muu arvokas alue: Perämeren kansallispuisto 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Marika Niemelä ja Mika Tuovila 
Vastuutaho: Metsähallitus / Pohjanmaan puistoalue 
Arvioitu valmistumisajankohta: 1996 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1997 
Sisältö: Selvitys Perämeren kansallispuiston perinnemaisemakasvillisuudesta, entisestä ja nykyisestä maisemakuvasta 
sekä ehdotukset mahdollisiksi toimenpiteiksi perinteisen maisemakuvan palauttamiseksi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Merkittävä 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Suunnitelmaluonnos, perinnemaisemien inventointiaineisto. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. 
Yhteyshenkilö: Eero Hautala / Pohjanmaan puistoalue 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Rovaniemen kotiseutumuseon ympäristö. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Rovaniemi 
Muu arvokas alue: Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Kotiseutuyhdistys Rovaniemen Totto ry 
Vastuutaho: Lapin maakuntamuseo 
Yhteistyötahot: Rovaniemen maaseutu- ja kotitalousopisto, Arktinen keskus, Rovaniemen seudun luonnonsuojelu- 
yhdistys ry 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Kasvillisuuskartoituksen loppuunsaattaminen, hoitosuunnitelman laatiminen, rahoituksen anominen ja kunnos- 
tustyöt: raivaaminen ja restaurointi. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tarkoitus on monipuolistaa alueen kasvillisuutta. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: 
Hoitosuunnitelma, materiaalia alueen hyödyntämistä varten. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: 
K. Mallinen & K. Kaakinen: Rovaniemen kotiseutumuseon maisema ja kasvillisuus ( RAITO 1/1996). 
Yhteyshenkilö: Päivi Rahikainen / Lapin maakuntamuseo, p. 016 - 3222 482 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Lankojärvi; Kyläympäristön hoitosuunnitelma. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Pello 
Muu arvokas alue: Maisemallisesti hienoa seutukuntaa 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Osmo Häkkinen, Rovaniemen maaseutuopiston hortonomilinja 
Vastuutaho: Vihertietokeskus Lappi 



237 

Yhteistyötahot: Lapin maaseutukeskus 
Valmistunut vuonna: 1996 
Sisältö: Tietoja Lankojärven alueesta (erityispiirteet, rakennettu ympäristö, vesistöt ja ranta-alueet, elinkeinoelämä), 
kyläläisten ehdotukset kyläympäristön kehittämiseksi, maatalouden ympäristötuki, vanhojen rakennusten kunnostus- 
avustukset, hoitosuunnitelman toimenpide-ehdotukset sekä liitteet (suunnitelmakartta, kyläkyselylomake). 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Toteutuessaan parantaa Lankojärven kyläkuvaa. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelmaraportti. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtikirjoitukset. 
Yhteyshenkilö: Osmo Häkkinen / Rovaniemen maaseutuopisto 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: - 
Nimi / luonne / aihepiiri: Ylimuonion monikäyttöhanke. 
Maakunta: Lappi 
Lääni: Lapin lääni 
Kunta: Muonio 
Muu arvokas alue: Ylimuonio 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Lapin metsäkeskus 
Vastuutaho: Lapin metsäkeskus 
Yhteistyötahot: mm. Muonion kunta ja Paliskuntain yhdistys 
Toteutuksen käynnistysajankohta: Avoin 
Sisältö: Hankkeen tavoitteena on kartoittaa poronrehun raaka-ainevarat ja energiapuuvaranto kohdealueella sekä 
käynnistää poronrehutuotanto. Lisäksi laaditaan lyhyet visuaaliset ja käytäntöön soveltuvat maisemanhoito-ohjeet eri- 
tyisesti Luoteis-Lapin metsänhoidon ja puunkorjuun suunnitteluun. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Maisemanhoito-ohjeiden laadinta on pioneeri- 
työtä, jonka avulla a) estetään matkailun kannalta arvokkaiden maisemakokonaisuuksien turmeltuminen ja b) Ylimuo- 
nion kylän maiseman huononeminen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Suunnitelma 10.10.1994 
Yhteyshenkilö: Eila Valtanen, p. 016 - 336 2117 
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2.14 Koko maa ja epätarkasti määritellyt alueet 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: kaikki maisema-alueet 
Nimi / luonne / aihepiiri: Kulttuuriympäristöä koskevia informaatio -ohjausmalleja paikallistasolle. 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Arkkitehtitoimisto Leena Heinänen 
Vastuutaho: Arkkitehtitoimisto Leena Heinänen 
Yhteistyötahot: Ympäristöministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Ympäristökeskukset 
Valmistunut vuonna: 1995 
Sisältö: Ruohonjuuritason hyvien toimintamallien tukeminen erityisesti silloin,kun hanke ei saa muualta taloudellista 
tai henkistä tukea. Hankkeesta tiedotettiin lääneissä ja valtakunnallisesti. Kehittävä vaikutus perustuu suurelta osin 
siihen, että hanke nostettiin mallihankkeeksi ja noteerattiin korkealle. Lisäksi esiteltiin kansainvälisiä mallihankkeita. 
Vaikutus arvokkaan maiseman 1 kulttuuriympäristön tilaan (arvio): Alueellisen ja paikallisen toimintajoukon työ- 
hön saadaan jatkuvuu tta ja / tai hankkeen tulokset saadaan jatkuvaan käyttöön. Vaikutukset ilmenevät vähitellen. 
Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Newsletter 1 ja monistemuotoiset raportit rahoittajille. 
Aihetta koskevat muut kirjoitukset: Lehtiartikkeleita. 
Rahoitus: Valtio 135 000 mk (100 %) 
Yhteyshenkilö: Leena Heinänen / Arkkitehtitoimisto Leena Heinänen, p. 90-2266 237 

Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue: Useita alueita 
Nimi / luonne / aihepiiri:Kulttuurimaiseman hoito -maisemanhoidon mallit eri maisemamaakunnissa / väitöskirjatyö. 
Maakunta: Useita maakuntia 
Lääni: Useita läänejä 
Kunta: Useita kuntia ympäri Suomea. 
Arvokas rakennettu kulttuuriympäristö: Useita alueita 
Muu arvokas alue: Useita alueita 
Tekijä(t) / toteuttaja(t): Minna Komulainen 
Vastuutaho: Metsäntutkimuslaitos 
Yhteistyötahot: Metsäkeskus Tapio, metsälautakunnat 
Toteutuksen käynnistysajankohta: 1996 
Sisältö: Väitöskirjassa tutkitaan kulttuurimaiseman muutoksen ohjaamista selvittämällä maisemanhoidon malleja eri 
maisemamaakunnissa. Tutkimusalueina on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. 
Vaikutus arvokkaan maiseman / kulttuuriympäristön tilaan (arvio): 
Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää maisemanhoidossa. 
'Suunnitelman / ohjelman / hankkeen kirjallinen tuotanto: Väitöskirja vuonna 1999. 
Yhteyshenkilö: Minna Komulainen / Metsäntutkimuslaitos, p. 09 - 857051 
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3.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet hankkeiden ja suunnitelmien määrän mukaisessa järjestyksessä 
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Punkaharju - Pakkasenhaiju 3 1 1 1 

73 Putkitahti 3 3 

__i.ir Reisjänen Keskikylä - Kangaskylä 3 1 2 
31 Ruissalo - Hirvensalo 3 1 1 1 
62 Saksalanharju - kirkonkylä 3 1 1 
22 Tarnala 3 1 1 1 

_if Vaalimaanjokilaakso 3 1 1 1 
3 Vihteljän i- Niemenkylä 3 1 2 
7 Visarinmäki - Rutalahti 3 3 

112 Vöyrinjokilaakso 3 1 1 1 
39 Yyteri 3 1 2 

Auttoinen ja Vesijako 2 1 1 
111 Björktiby 2 1 1 
40 Hakoinen - Kemaala 2 1 1 

108 Härkmeri 2 2 

__ji Jaalan kirkonkylä 2 2 
4 Juupajoki 2 1 1 
1 Konnunsuo - kirkonkylä 2 2 
60 Kuhankoski - Kammola - Väätälänmäki - Sulkavan kirkonkylä 2 1 1 

106 Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat 2 1 1 

107 Lehtimäen mäkiasutus 2 1 1 

7 Muurasjänren kulttuurimaisema 2 2 

66 Neitvuori 2 1 1 
123 Pattaniemi 2 2 

Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki 2 1 1 
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121 Manamansalo 1 1 
80 Mustinmäki-Tahvanala 1 1 

5 Muuramäki 1 1 

12 Määttälänvaara - Vuotunki 1 1 

56 Nuoramoinen 1 1 

91 Onkamo 1 1 

5 Osikonmäki 1 1 

15 Pallastunturit 1 1 

81 Paukarlahti 1 1 

Pisa 1 1 

6 Päijätsalo 1 1 

149 Pöyrisjärvi 1 

99 Rasinmäki 1 1 

67 Ristiina - Hurissalo -maisematie 1 1 

86 Saahkarin - Myhinpään maisematie 1 1 

75 Saarijärven reitin kulttuurimaisemat 1 1 

Saario 1 1 

30 Saaristomeren kulttuurimaisemat 1 1 

21 Solkel 1 

94 Sonkaja 1 1 

13 Suvanto 1 1 

1 Tomionjokilaakso 1 1 

8 Totkunniemi 1 1 

11 Vanha Vaasa 1 1 

130 Virkkula 1 1 
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3.2 Tiehankkeiden lukumäärä valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla 

119 Oulujoen laakso 6 

3 Karkku - Tyrvää 5 

Kokemäenjokilaakso 5 

127 Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 4 

33 Köyliönjär en kulttuurimaisemat 4 

28 Uskelan-ja Halikonjoen laaksot 4 

26 Aurajokilaakso 3 

47 Kurhila - Pulkkila 3 

29 Mynärnäenlahti 3 

3 Pemajanlanden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso 3 

1 Porvoonjokilaakso 3 

Ahlainen 2 

2 Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat 2 

103 Hyypänjokilaakso 2 

51 Hämeen härkätie 2 

19 Jaalan kirkonkylä 2 

5 Kaskii 2 

1 Kymijoen laakso 2 
44 Mustiala - Porras - Kaukolanharju 2 

45 Dvmajäwen - Untulan kulttuurimaisemat 2 

27 Paimionjokilaakso 	 2 

hf ReisjäT n KeskikyIä - Kangaskyfä 	 2 

15 Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 	 2 

.......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... 
................:.......................................................................................:............................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... flank= 

ra Vpltakunnalltsestr arvo äs ma seura 	fule kerta 
32 Untamala - Kodjala 2 

131 Vuokatti 2 

11 Hailuoto 1 

53 Hämeenkyrön kulttuurimaisemat 1 

4c Juupajoki 1 

Kastavi - Hatsina - Kutajoki 1 

100 Koli 1 

6 Kuhankoski - Kammola - Väätälänmäki - Sulkavan kirkonkylä 1 

106 Kuortaneenjän~n kulttuurimaisemat 1 

132 Kuusamon kosket 1 

101 Kyrönjokilaakso 1 

1c. LuopajäM 1 

121 Manamansalo 1 

122 Melalahti - Vaarankylä 1 

124 Naapurinvaara 1 

68 Punkaharju - Pakkasenharju 1 

62 Saksalanharju - kirkonkylä 1 

110 Sulvan Söderfjärden 1 

43 Sääksmäki - Tarttila 1 

12 Tyräjän~en kulttuurimaisemat 1 

1 Vaalimaanjokilaakso 1 

41 Vanajaveden laakso ja Aulanko 1 
54 Vesilanden kulttuurimaisemat 1 

112 Vöyrinjokilaakso 1 

Muu arvokas kohde (ei vnp:ssä 5.1.1995 mainittu alue) 23 

Yhteensä 87 
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LIITTEET 

1. Kyselykirje ja kyselylomake. 

2. Valtioneuvoston periaatepäätös valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 
sekä luettelo ko. alueista. 

3. Näytteitä arvokkaita maisemia ja kulttuuriympäristöjä koskevista julkaisuista 
- Maisema-aluetyöryhmän mietintö I: Maisemanhoito. Mietintö 66 / 

1992. Ympäristöministeriö. 
- Maisema-aluetyöryhmän mietintö II: Arvokkaat maisema-alueet. 

Mietintö 66 /1992. Ympäristöministeriö. 
- Rakennettu kulttuuriympäristö. Museoviraston rakennushistorian 

osaston julkaisu 16 /1993. 
- Juupajoen kulttuurimaisema-alueen kehittämissuunnitelma 30.5. 

1995. 
- Eliasson, Britta. Mellersta skärgårdens natur och kulturvärlden 

enligt 3 kap. NRL. Kungl Tekniska Högskolan. Institutionen för 
infrastruktur och samhällsplanering.NR 96-26. 

4. Arvokkaisiin maisemiin ja kulttuuriympäristöihin liittyvää kirjallisuutta. 
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Liite 1 (1) 

SUOMEN YMPÄRIST®KESKUS 

Luonto- ja maankäyttöyksikkö 

Helsinki 	29.2.1996 

Asia 	ARVOKKAITA MAISEMA-ALUEITA KOSKEVIEN HANKKEIDEN KARTOITUS 

Suomen ympäristökeskuksessa tehdään yhteistyössä ympäristöministeriön ja museoviraston kanssa kartoitusta 
valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevista 
- suunnitelmista ja toimenpideohjelmista sekä 
- toteutushankkeista (mm. hoito-, kunnostus- ja rakennushankkeista). 

Nämä voivat koskea luonnonmaisemia tai rakennettua ympäristöä ja olla maisemaa kohentavia tai uhkaavia. 
Kartoituksella kootaan yhteen tietoja siitä, mitä ja keiden toimesta on suunnitteilla ja tekeillä. Tulokset palvelevat 
arvokkaiden maisema-alueiden hoidon kehittämistä ja seurantaa. 

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 5.1.1995 (liite). 
Liitteenä on myös kartta, johon nämä alueet on merkitty (valtaosa arvokkaista maisemista on kuvattu myös 
maisema-aluetyöryhmän mietinnössä II: Arvokkaat maisema-alueet. Ympäristöministeriö, mietintö 66/1992). 

Toivoisimme vastauksianne 3.5.1996 mennessä. Lomakkeiden liitteeksi voi laittaa kartta- tai kuva-aineistoa (esim. 
karttapohja, johon on merkitty suunnitelman / hankkeen kohde). Otamme mielihyvin vastaan tietojanne myös muista 
kuin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskevista maisemanhoidon kehittämisen kannalta kiinnostavista 
hankkeista. Ne voivat koskea esimerkiksi valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä 
(Rakennettu kulttuuriympäristö. Museovirasto, rakennushistorian osaston julkaisu 66/1992). 

Maakuntien listoilta toivomme myös tietoja seutukaavoista ja selvityksistä, joissa on käsitelty em. alueita tai 
aiheita. Aineisto lähetetään koottuna alueellisille ympäristökeskuksille mm. kuntatason tiedoilla täydennettäväksi. 

Kartoitusta tekee SYKE:n luonto- ja maankäyttöyksikössä alueiden käytön ryhmässä FK Petri Lintunen, jolle 
vastauslomakkeet ja yhteydenotot toivotaan. 

Petri Lintunen Kesäkatu 6 
SYKE/LUM/alu puh. (90) 4030 0660 
PL 140, 00251 Hki fax 	(90) 4030 0690 

Yhteistyöterveisin 
Maisa Siirala, arkkitehti 
SYKE/LUM/alu 

LIITTEET: VaUioneuvoston periaatepäätös 5.1.1995 ja kartta arvokkaista maisemista 
Vastauslomake 

JAKELU: 
- museovirasto + maakuntamuseot 
- maakuntien liitot 
- maaseutukeskusten liitto + maaseutukeskukset 
- maaseutuerinkeinopiirit 
- metsähallitus + piiriorganisaatio 
- metsäkeskus Tapio + metsälautakunnat 
- metsäntutkimuslaitos 
- maatalouden tutkimuskeskus 

tielaitos + tiepiirit 
aluearkkitehdit 
maisemaverkosto 

- korkeakoulut ja yliopistot 

TIEDOKSI: 
alueelliset ympäristökeskukset 
Suomen ympäristökeskus: tulosyksiköt 
ympäristöministeriö (ALO) 
maa- ja metsätalousministeriö (MALO) 
opetusministeriö 
sisäasiainministeriö 
Suomen kuntaliitto 
Suomen luonnonsuojeluliitto 
Suomen kotiseutuliitto 

- SMAFLA, MAL 
- SAFA + paikallisosastot 

Postiosoite 	 KAyntiosoits 
PL 140 	 Kesakatu 6 
00251 Helsinki 	 00260 Helsinki 

Puhelin 	 Telefax 	 Telex 
Vaihde 	 (90) 4030 0690 	126086 vyh sf 
(90) 403 000 
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ARVOKKAITA MAISEMA-ALUEITA KOSKEVAT SUUNNITELMAT, TOIMENPIDEOHJELMAT 	Liite 1 (2) 
JA TOTEUTUSHANKKEET 

Suunnitelma — Toimenpideohjelma _ Toteutushanke 

Nimi / luonne / tyyppi (koskee esim. perinnemaisemaa, maatalousmaisemaa, metsämaisemaa, kyläympäristöä, 
arvokasta tieympäristöä, vesistöä. Tyypiltään esim. hoitoa, kunnostusta, rakentamista, purkamista) 

Alue, johon kohdistuu (jos alue laaja, esim, koko kunta, ei kyliä tarvitse mainita) 
lääni / maakunta 	 Kuntalkunnat 	 kylä(t) 

Alue, jota suunnitelma / ohjelma / toteutushanke koskee 
1. Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (mikä?) 

Valtioneuvoston periaatepäåtds 5.1.1995 

2. Valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (mikä?) 
Rakennettu kulttuuriympåristö. Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisu 1611993 

3. Muu (mikä?) 

tekijät) / toteuttaja(t) 
	

Vastuutaho 

Yhteistyötahot 

Toteutumisaste 
valmistunut vuonna 	 kesken, arvioitu valmistumisajankohta 

toteutuksen käynnistysajankohta 

Lyhyt kuvaus suunnitelman / ohjelman 1 toteutushankkeen sisällöstä 

Vaikutus arvokkaan maisema-alueen / kulttuuriympäristön tilaan (arvio) 

Suunnitelman / ohjelman / toteutushankkeen kirjallinen tuotanto 

Aihetta koskevat muut kirjoitukset, artikkelit tms. 

Rahoitus (Jos tiedossa) 	mk 	% 	 mk 
valtio 	 yksityinen tai muu 
kunnat 	 yhteensä 
EU 

Kyselyyn vastaaja 	 Yhteyshenkilö jatkossa 
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5.1.1995 

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS VALTAKUNNALLISESTI ARVOK- 
KAISTA MAISEMA-ALUEISTA JA MAISEMANHOIDON KEHITTÄMISESTÄ 

Valtioneuvosto on tänään, asian oltua valmistavasti valtio-
neuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä, tehnyt seu-
raavan periaatepäätöksen valtakunnallisesti arvokkaista mai-
sema-alueista ja maisemanhoidon kehittämisestä: 

Maaseudun kulttuurimaisemat ovat tärkeä osa kansal-
lista kulttuuri- ja luonnonperintöärnnie. Ne ovat 
syntyneet vuosisatoja jatkuneen, luonnonolojen eh-
doilla tehdyn työn tuloksena. Maaseutumaisemia voi-
daan pitää maanviljelijöiden tuottamana hyödykkee-
nä. 

Maaseudun kulttuurimaisemien arvot perustuvat luon-
nonympäristöön ja ihmisen toiminnan saavutuksiin. 
Perinteinen maankäyttö on luonut laiduntamisen ja 
niiton avulla luontoa rikastuttavia luonnontyyppejä 
eli perinnebiotooppeja. Maiseman kulttuurihisto-
riallisiin arvoihin kuuluvat monet ihmisen toimin-
nan tulokset kuten viljelykset, laitumet, rakennuk-
set, rakennelmat ja tiestö. Luonnonympäristön ja 
kulttuuriympäristön sopusointu on luonut kulttuuri-
maisemien suuret kauneusarvot. 

Ympäristöministeriö on selvittänyt maaseudun kult-
tuurimaisemia edustavat valtakunnallisesti arvok-
kaat maisema-alueet (liite). Maaseudun kulttuuri-
maisemien monenlaisten arvojen turvaaminen edellyt-
tää aktiivisia maisemanhoidon toimia ensisijaisesti 
näillä, mutta tarvittaessa muillakin arvokkaiksi 
todetuilla alueilla. Maakunnallisesti ja paikalli-
sesti arvokkaiden maaseutumaisemien hoitoa on tar-
peen edistää ennen kaikkea paikallisen tason yh-
teistyönä. 

Maisema-alueiden arvojen säilyttäminen edellyttää, 
että maaseudun perinteiset elinkeinot ja asutus 
pidetään elinvoimaisina ja että maisemanhoitoa tue-
taan. Viranomaisten tulee toiminnallaan edistää 
maisemanhoidon tavoitteita. 

Maisema-alueilla olevien ja muidenkin maisemaltaan 
arvokkaiden peltojen säilymistä viljelykäytössä tai 
muuten avoimina sekä luonnoltaan arvokkaiden laitu-
mien ja -niittyjen säilymistä hoidettuna edistetään 
lainsäädännössä, kuten maatalouden ja metsätalouden 
lainsäädännössä sekä muilla toimin kuten kaavoituk-
sen ja taloudellisen tuen avulla. 

Arvokkailla maisema-alueilla olevan rakennuskannan 
ylläpitämistä ja kunnostusta sekä rakennusten ympä-
ristön hoitoa edistetään avustamalla niitä raken- 
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nuskannan kunnostukseen ja rakennussuojeluun osoi-
tettavin laina- ja avustusmäärärahoin. 

Maisema-alueiden maankäyttöä on tarpeen suunnitel-
la. Tarvittavia suunnitteluvälineitä ovat seutukaa-
voitus, yleiskaavat ja muu maisemanhoidon suunnit-
telu. Valtio varautuu tukemaan yleiskaavojen laa-
dintaa arvokkaille maisema-alueille. 

Arvokkaiden maisema-alueiden maisemanhoitoa voidaan 
tukea lisäksi maatalouden ympäristötukiohjelmassa 
määriteltävin menettelytavoin. 

Maisemanhoidon tavoitteiden saavuttamista ediste-
tään tiedottamalla, kouluttamalla ja neuvonnalla. 
Valtion ympäristö-, kulttuuri- ja maatalousvi-
ranomaisten tulee keskenään ja maaseudun neuvonta-
järjestöjen kanssa myös näillä keinoin pyrkiä ak-
tiivisesti saavuttamaan maisemanhoidon tavoitteet. 

Koska maaseudun kulttuurimaisema muuttuu koko ajan 
ja tiedot sen arvoista täydentyvät, ympäristöminis-
teriö voi erikseen tehtävien selvitysten perusteel-
la tehdä tarkistuksia valtakunnallisesti arvokkai-
siin maisema-alueisiin. 

Perinnebiotooppien eli perinteisten maankäyttötapo-
jen muovaamien kohteiden kuten luonnonlaitumien ja 
niittyjen hoitamista edistetään tukemalla niiden 
hoitoa osana maatalouden erityistä ympäristönhoi-
toa. Perinnebiotooppien hoitoa tuetaan tekemällä 
hoitosopimuksia joko maanomistajan itsensä tai 
maanomistajan suostuessa jonkin muun hoitotyöstä 
vastaavan kanssa. Hoitosopimusten tekeminen ja hoi-
tokorvausten maksaminen tulee maataloushallinnon 
tehtäväksi. Perinnebiotooppien selvittämisestä sekä 
niiden luonnonarvojen hoidossa tarvittavan asian-
tuntemuksen tarjoamisesta huolehtivat ympäristövi-
ranomaiset. 
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Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

UUDENMAAN L1U NI 

1. Porvoonjokilaakso; Porvoo, P:n mlk, Askola, Pukkila, 
Orimattila 

2. Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuurimaisemat; 
Inkoo, Siuntio, Vihti 

3. Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso; 
Pernaja, Liljendal, Myrskylä 

4. Snappertunanjoki - Fagervik; Inkoo, Tammisaari, Karjaa 
5. Skärlandet; Tammisaari 
6. Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso; Nummi-Pusula 
7. Fiskarsin„-.=RAntskogin,}ja:..Pohjanpitäjänlanden kulttuuri-

maisemat;°i.Pohja, Tammisaari 
8. Suomenlinna; Helsinki 
9. Mustionjokilaakson kulttuurimaisemat; Karjaa, Pohja 
10. Vantaanjokilaakso; Helsinki, Vantaa, Tuusula 
(14. Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala, Elimäki, Anjalan-

koski, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Kotka) 

KYMEN LAANI 

11. Kaunissaari - Ristisaari; Pyhtää 
12. Haapasaari; Kotka 
13. Tammio; Vehkalahti 
14. Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala, 

ki, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Kotka 
15. Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot; 

Vehkalahti 

Elimäki, Anj alankos-

Anj alanko ski, 

16. Vaalimaanjokilaakso; Miehikkälä, Virolahti 
17. Konnunsuo - kirkonkylä; Joutseno 
18. Iitin kirkonkylä - Lyöttilä; Iitti 
19. Jaalan.;.:kirkonkylä;- -:Jaala 
20. Suomenkylä; Suomenniemi 
21. Solkei; Taipalsaari, Savitaipale 
22. Tarnala; Saari 
23. Haukkavuori; Rautjärvi, Ruokolahti 
24. Imatrankoski; Imatra 
25. Elimäen kulttuurimaisemat; Elimäki 

TURUN JA PORIN LÄÄNI 

26. Aurajokilaakso; Turku, Kaarina, Lieto, Aura, Pöytyä 
27. Paimionjokilaakso; Paimio, Tarvasjotii, Lieto, Piikkiö 
28. Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; Halikko, 

Pertteli, Salo 
29. Mynämäenlahti; Askainen, Mietoinen, Mynämäki 
30. Saaristomeren kulttuurimaisemat; Drags£järd, Nauvo, 

Korppoo 
31. Ruissalo - Hirvensalo; Turku 
32. Untamala - Kodjala; Laitila 
33. Köyliönjärven kulttuurimaisemat; Köyliö, Säkylä 
34. Kokemäenjokilaakso; Huittinen, Äetsä, Vammala, Kokemäki 
35. Karkku - Tyrvää; Vammala 
36. Ahlainen; Pori 
37. Vihteljärvi - Niemenkylä; Kankaanpää, Lavia 



261 	 Liite 2 (4) 

38. Airisto - Seili; Nauvo, Parainen, Rymättylä 
39. Yyteri; Pori 

HÄMEEN L$ANI 

40. Hakoinen - Kernaala; Janakkala 
41. Vanajaveden laakso -ja Aulanko; Hattula, Hämeenlinna 
42. Hauhonselän kulttuurimaisemat; Hauho 
43. Sääksmäki - Tarttila; Valkeakoski, Kalvola 
44. Mustiala - Porras - Kaukolanharju; Tammela 
45. Ormajärven - Untulan kulttuurimaisemat; Lammi 
46. Kastari - Hatsina - Kutajoki; Hollola, Koski H1 
47. Kurhila - Pulkkila; Asikkala 
48. Auttoinen ja Vesi j ako; Padas j oki 
49. Juupajoki; Juupajoki, Orivesi 
50. Ähtärin reitin kulttuurimaisemat; Virrat, Ähtäri 
51. Hämeen-;härkähe;:.HämeeHl.iWWa, Renko, Hattula, Tammela, 

Loppi 
52. Pyynikki; Tampere 
53. Hämeenkyrön kulttuurimaisemat; Hämeenkyrö 
54. Vesilanden kulttuurimaisemat; Vesilahti, Lempäälä 
55. Haralanharju; Kangasala 

MIKKELIN LÄÄNI 

56. Nuoramoinen; Sysmä 
57. Muuramäki; Puumala 
58. Kaskii; Juva 
59. Osikonraäki; Rantasalmi 
60. Kuhakoski - Kammola - Väätälänmäki - kko; Sulkava 
61. Kokonsaari; Savonlinna 
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82. Maaninkajärven kulttuurimaisemat; Maaninka, Pielavesi 
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83. Väisälänmäki; Lapinlahti 
84. Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki;  Nilsiä 
85. Pisa; Juankoski, Nilsiä 
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123. Paltaniemi; Kajaani 
124. Naapurinvaara; Sotkamo 
125. Joukokylä - Kempasvaara; Puolanka 
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147. Toras-Sieppi; Muonio 
148. Peltovuoma; Enontekiö 
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150. Kierinki; Sodankylä 
151. Kuosku; Savukoski 
152. Tenojoen laakso; Utsjoki 
153. Utsjoen laakso; Utsjoki 
154. Aavasaksa; Ylitornio 
155. Pallastunturit; Kittilä, Muonio, Enontekiö 
156. Saana; Enontekiö 
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Maisema-aluetyöryhmän mietinnön I 
osassa (Maisemanhoito) on yksityis-
kohtaiset selvitykset maaseudun kult-

tuurrimaisemien tärkeimmistä piirteistä sekä mai-
semanhoidon perusteista ja sen järjestämisestä. 
Siinä myös esitetään luettelot valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista 
sekä edustavista perinnemaisemista. 

Maaseudun kulttuurimaisemien arvo perus-
tuu moniin asioihin, kuten hoidettuun viljelymai-
semaan, rakennuskantaan ja monimuotoiseen 
kulttuurivaikutteiseen luontoon. Työryhmän te-
kemien ehdotusten mukaan maanviljelyn ja mui-
den perinteisten maankäyttömuotojen jatkuvuus 
on turvattava arvokkailla maisema-alueilla. Kult-
tuurivaikutteisten luonnontyyppien eli perinne-
maisemien hoitoa ja vanhan rakennuskannan 
kunnostamista on alettava tukea. Suunniteltaessa 
alueiden maankäyttöä on huolehdittava siitä, että 
sillä ei vaurioiteta vakiintunutta maisemakuvaa. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 
ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaise-
mia. Niitä uhkaavat kuitenkin viljelyn loppumi-
nen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan so-
pimaton uudisrakentaminen. Maisemanhoidon 
järjestäminen on tarpeen aloittaa ensisijaisesti 
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla 
ja edustavilla perinnemaisemilla. 

Maisemanhoitoa ovat ne toimenpiteet, millä 
kulttuurimaiseman arvot saadaan säilymään ja 
parhaassa tapauksessa jopa kohenemaan. Val-
takunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat 
maisemanhoidon esimerkkialueita. 

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema- 
alueet ja perinnemaisemat 

Mietinnön II-osassa esitellään valtakunnalli-
sesti arvokkaat maisema-alueet aluekuvauksina 
ja karttoina sekä esimerkinomainen valikoima 
edustavia perinnemaisemia. 

Aluekuvaukset 
Maisema=alueiden ja perinnemaisemien 

aluekuvaukset on laadittu niiden tietojen perus-
teella, jotka on saatu seutukaavaliittojen ja työ-
ryhmän vuosina 1986-1992 tekemissä inventoin-
neissa. Aluekuvauksissa on pyritty käymään sys-
temaattisesti läpi samantyyppiset asiat, mutta asi-
oiden painotus ja käsittelyn laajuus vaihtelevat 
kuitenkin käytettävissä olleiden lähtötietojen mu-
kaan. 

Aluekuvauksien perusrakenne on sama kai-
killa maisema-alueilla. Ensiksi tehdään lyhyt 
luonnehdinta alueen luonteesta, edustavuudesta 
ja erityisarvoista. Aluekuvauksen kappaleessa 
Maisemakuva kiinnitetään huomiota aluetta luon- 

nehtiviin visuaalisiin piirteisiin. Luonnonpiirteet 
-kappaleessa esitellään luonnonolojen tärkeim-
mät piirteet, kuten maaston muodot, maa- ja kal-
lioperä, vesistöt ja kasvillisuus. Huomiota kiinni-
tetään myös alueella oleviin luonnonsuojelualu-
eisiin ja luonnonsuojeluohjelmiin kuuluviin koh-
teisiin. Kappaleessa Kulttuuripiirteet käsitellään 
monia ihmisen toimintaan liittyviä asioita, kuten 
muinaisjäännöksiä, entistäja nykyistä maankäyt-
töä, rakennuskantaa ja muita rakennelrnia, liiken-
neväyliä sekä kulttuurihistoriallisesti tai maise-
mallisesti arvokkaita yksittäiskohteita. 

Kussakin kappaleessa käsitellään tarpeen 
mukaan myös maisemalle aiheutuneita vaurioita. 
Joissakin tapauksissa pohditaan myös alueiden 
hoitoon liittyviä kysymyksiä. Alueilla olevia pe-
rinnemaisemia esitellään vaihtelevalla tarkkuu-
della kahdessa viimeisessä kappaleessa. 

Perinnemaisemien aluekuvaukset ovat 
yleensä lyhyehköjä luonnehdintoja alueiden eri-
tyispiirteistä. Perinnemaisemien aluekuvauksissa 
on painotettu nimenomaan kyseiselle aluetyypil-
le ominaisia maisemanhoidon kysymyksiä. 

Kartat 
Arvokkaiden maisema-alueiden karttara-

jaukset on tulostettu vaihteleville karttapohjille 
kokoon, joka mahtuu hyvin yhdelle sivulle. 
Rajaviivojen piirtäminen katkoviivana kuvastaa 
aluerajausten yleispiirteisyyttä. 

Perinnemaisemien karttarajaukset on piirret-
ty yhtenäisellä viivalla, jotta ne erottuisivat mai-
sema-alueiden rajauksista. Ne ovat pienialaisina 
kohteina myös usein helposti hahmotettavissa 
ympäristöstään. 

Maisema-alueiden suhde 
muihin selvityksiin 

Monet maisema-alueet kuuluvat joko osit-
tain tai kokonaan muihin hallinnossa tehtyihin 
selvityksiin. Esimerkiksi valtioneuvoston vahvis-
tamiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita 
ei ole rajattu alueiden ulkopuolelle, sillä arvok-
kaat luonnonalueet kuuluvat osana monimuotoi-
siin maaseudun kulttuurimaisemiin. Luonnon-
suojelualueiden toteuttamisen ja hoidon yhtey-
dessä voidaan kulttuurimaiseman erityispiirteet 
ottaa huomioon. 

Jotkut maisema-alueet ja perinnemaisemat 
voivat sijaita jopa kokonaan rauhoitetuilla luon-
nonsuojelualueilla. Näiden luonnonsuojelualuei-
den hoitoa suunniteltaessa tulee alueen kulttuuri-
arvot ottaa keskeisesti huomioon; useimmiten 
näin onkin tehty, jolloin nämä alueet ovat selvi-
tyksessä mukana maisemanhoidon järjestämisen 
esimerkkikohteina. 
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1 Esipuhe 

Historiallisen rakennetun kulttuuriympäristömme luonteenomaisimpia 
kohteita ovat maaseudun ja saariston kylät, puukaupungit, kaupunkikes-
kustat, ruukit, tehtaat, sahat, työväenasuntoalueet, kartanot, pappilat, kir-
kot ympäristöineen, laitos- ja rautatieasema-alueet, linnoitukset sekä van-
hat tiet ja kanavat. Rakennetut kulttuuriympäristöt ovat vaatineet pitkän 
ajan kehittyäkseen niiksi monikerroksellisiksi ympäristöiksi, joita ne tänä 
päivänä ovat. Sekä paikalliset ja alueelliset että taloudelliset ja ekologiset 
tekijät ovat suuresti vaikuttaneet kehitykseen. Osana elävää elämää ne 
ovat koko ajan muutoksille alttiita. 

Tällä selvityksellä on kartoitettu ja luokiteltu rakennustaiteelliselta, histori-
alliselta ja ympäristölliseltä kannalta arvokkaat rakennetut kokonaisuudet 
yhtenäisesti koko valtakunnan puitteissa. Nämä kohteet muodostavat rik-
kaan kulttuuriperintömme perustan ja muovaavat suomalaisen kulttuuri-
ympäristön identiteettiä. 

Kohteet ovat osaksi samoja kuin ympäristöministeriön maisema-alue-
työryhmän mietintöön sisältyvät arvokkaat maisema-alueet (Mietintö 66/ 
1992). Ne piirtävät yhdessä kuvan maamme perinteisen ympäristön tilasta 
vuonna 1993. 

Selvityksen tavoitteena on edistää kulttuuriympäristön säilyttämistä, kehit-
tämistä ja hoitoa. Sen pohjalta on perusteltua toisaalta käynnistää välittö-
miä kohdekohtaisia suojelutoimia ja toisaalta laatia valtakunnallinen kult-
tuuriympäristöohjelma. Tarkoitus on, että eri tahojen päätöksenteossa 
kiinnitetään erityistä huomiota valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuurihis-
toriallisten ympäristöjen asianmukaiseen vaalimiseen. 

On korostettava sitä, että nyt luetteloidut kohteet ovat vain osa kulttuuri-
ympäristöämme. Jonkin kohteen puuttuminen tästä selvityksestä ei tarkoi-
ta, etteikö sillä ole ehkä merkittäviäkin paikallisia tai lajityypillisiä kulttuuri-
arvoja. Tekijät tietävät hyvin, että arvot ovat aikasidonnaisia. Tämän vuok-
si selvitys on saatettava ajan tasalle jonkin vuoden kuluttua. 

Selvityksen on laatinut tutkija Lauri Putkonen ja hän on toiminut tiiviissä 
vuorovaikutuksessa seutukaavaliittojen, maakuntamuseoiden, lääninhalli-
tusten ja läänien rakennussuojelun yhteistoimintaryhmien kanssa. Selvi-
tyksen laatimista on ohjannut museoviraston ja ympäristöministeriön 
yhteinen työryhmä, johon kuuluivat ympäristöministeriöstä rakennusneu-
vos Pentti Pantzar, rakennusneuvos Risto Kärkkäinen, yliarkkitehti Carita 
Strandell ja museovirastosta osastonjohtaja Pekka Kärki, yli-intendentti 
Elias Härö ja tutkija Erkki Härö. Työn rahoituksesta on vastannut ympäris-
töministeriö. Museovirasto on aktiivisesti osallistunut kohteiden luokitte-
luun ja asiatietojen täsmentämiseen. 

Mikko Mansikka 	 Pekka Kärki 
Rakennusneuvos 	 _Osastonjohtaja 
Ympäristöministeriö 	 Museovirasto 
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tiedottaa 
a2 ja metsätalousministeriö 	 Vaihde 1601 	 Julkaistavissa 

.ailituskatu 3 A 	 Tiedotus 1603312 
00170 HELSINKI 17 

Helsinki 07.12.95 	 HET IKUTSU 

Juupajoen kulttuurimaisemasta valmistunut kehittämissuunnitelma 
Juupajoen kulttuurimaisema-alueesta, joka on on valittu yhdeksi noin sadasta valta-
kunnallisesti merkittävästä maisema-alueesta, on valmistunut kehittämissuunnitelma. Sen 
on maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella laatinut arkkitehti Tarmo Peltonen. 
Suunnitelmaan liittyvä tiedotustilaisuus järjestetään Juupajoella Kopsamon kylän maa-
miesseurantalolla Suomelassa torstaina 14.12.1995 klo 18.30 alkaen. Tilaisuudessa on 
paikalla suunnittelijan ja asukkaiden lisäksi mm. kunnan ja viranomaistahojen edustajia. 

Juupajoen kulttuurimaisema-alueen määrittely perustuu ympäristöministeriön asettaman maise-
matyöryhmän mietintöön vuodelta 1992, jonka mukaan alue edustaa pienipiirteistä ja vaihtele-
vaa Pohjois-Hämeen järviseudun viljelysmaisemaa. Alueelle on ominaista viljelysalueiden kes-
kittyminen lukuisten pienten järvien muodostaman järvijonon ympärille. Järvijono on ollut 
alunperin eräreitti, jonka varteen kiinteä asutus 1500-luvulta alkaen vakiintui. Viljapellot alkoi-
vat muodostua kyliä ympäröiväksi yhtenäiseksi vainioksi jo 1600-luvulla. Maataloudessa ta-
pahtuneesta kehityksestä huolimatta maisema on säilyttänyt hyvin omat erityispiirteensä. Tila-
keskukset sijoittuvat yleensä hiukan ympäristöään korkeammalle, joko järven rannalle tai pie-
neen saarekkeeseen kumpuilevien peltojen keskelle. Maisemassa yhdistyvät suomalaisen luon-
non ja maanviljelyskulttuurin tunnusomaiset piirteet poikkeuksellisen kauniilla tavalla. 

Maaseudulla tapahtuva elinkeinorakenteen muutos ja maatalouden rakennekehitys vaikuttavat 
monella tapaa maaseutumaisemaan. Kulttuuriarvojen säilymisen kannalta kehitys ei välttämättä 
ole aina ongelmatonta. Viime aikoina kulttuuriarvot ja maisemalliset kysymykset ovat saaneet 
uutta painoarvoa. On yleisesti hyväksytty, että hyvin hoidettu ja viihtyisä ympäristö on maaseu-
dun voimavara ja vetovoimatekijä, jonka varaan voidaan perinteisen maatalouden rinnalle ke-
hittää monipuolista uutta elinkeinotoimintaa. Toiminta lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta ja sen 
tulee perustua asukkaiden ja yrittäjien omaan aktiivisuuteen, mutta myös yhteiskunnan mukaan-
tuloa tarvitaan. Maatalouden ympäristötuen, alueellisten kehittämisohjelmien ja yksittäisten 
rakennusinvestointien tukemisen kautta on mahdollista saada maaseudun biologisen ja rakenne-
tun ympäristön hoitoon ja kunnostamiseen rahoitustukea. Taloudellisen tuen lisäksi tarvitaan 
myös neuvonnallista ja ohjaavaa opastusta. 

Valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävimpien maisema-alueiden hoidon järjestäminen 
edellyttää suunnitelmallisuutta ja tavoitteellisuutta. Tästä syystä on katsottu tärkeäksi ja jär-
keväksi kehittämissuunnitelman laatiminen myös Juupajoen kulttuurimaisema-alueelle. Koska 
suunnitelma koskee haja-asutusaluetta ja ympäristön kehittämisen lisäksi siinä on mukana 
olennaisena osana myös elinkeinojen kehittäminen, on suunnitelman laatiminen voitu rahoittaa 
MMM:n Maatilatalouden kehittämisrahaston varoista. Suunnitelma sisältää alueen historian, 
maisemanhoitosuunnitelman, vesiensuojeluohjelman, rakennetun ympäristön hoitosuunnitelman 

Lisätietoja: ja elinkeinojen kehittämissuunmte1man. Suunnitelmaan sisältyvät kartat on osittain laadittu 
paikkatietojärjestelmällä, jossa paikkaan liittyvät tiedot voidaan avata digitaalisesta karttapoh-
jasta. Ohjelmaa voidaan jatkossa käyttää myös tiedon edelleen tallentamiseen ja keräämiseen. 

Ylitarkastaja Pertti Toivari, MMM, p. (90) 160 4269 
Arkkitehti Tarmo Peltonen, arkldtehtitstb Lehto-Peltonen-Valkama Oy, p. (90) 174 508 



274 ' 
Liite 3(11) 

~ 	•., 	" ,.' ;' 	,1 ~-. 	 Y 	- •'. 	a,: 	 - - 	..moi' 	\, 	.• 1 	. ~,\ 

y 	 4 	
\ 	'`  rv' i 	aÖ~ hl*~o of TethnÖlogyr'' / 	 ' ' 	

q rc, 
I `,\ 	

'-
f 	~~. .. - 1 	 NJ y~ 	 , T 	' -' 	t t 	yni\ ✓̀,., 

 / ~~ 	f'~ 	 , .{ 	,1 	 ti hrr 	 - - 	/ 	, 	r ( , ,'- ,~• \~ i 	c~ i' r 	v _~• 	.\ ~1 •l\'. v 	;1'\` -}'\\  

;IN 	KTl1f~AC i SAl1å Å~L Pt~ÅNE(>~It\ W' ;,F ~~' •~;: , ~.
r 	r 	,' \ EXÄÅ,~1ENSÅ ST r 	`r 

J „ , 	'°
•
\ ' 	 ,,?, ' rt 	n, 	gyp' 11 	•` ' 	\ 	 , 	 v , .Iv 	1 _ 	{•

' 	
/~ 	 r 	it 	1 	 \ 	 y 	 \.a\ 	l•

Ir

SV '; 	,•ner `- 	„'.I 	\ . .F 	n p 	 I~ 	 • Y Y v 	1,1 

- I ' ME LLERS S 	' \ Å E iS_ 1ATU R=;  
OCH=4 UL URV/ I DENENLIGT  

. ' I 	{~ 	,' I 	 r
SS 	

VV 

\ 	

:1I 

	\ 	, 

.r1 ; ,1.7: 	
.. 	;rte 

:: 	ci5i1 	 ' 

\ \ 	' 	tet, 
llf 	

~ 	,e 	
~V~ 	["'., 

	l~.I 	I, '' 	1t  
4 	 1 	~ }•}~ 	~y/~~~a 	 1 

,BIIttd~~IVJJO~ .u!' ., 	~`r 	`fil \. 
\ ` r I 	) 	., 	.`te 	

:/ n'1 {  

 V 	\ 	\ 	N: 	 IS -5 	V - K 	\- 1' V 5 	1~ Y ,• /  

•'1 Y 	lJ• i\ 1 ' 	` 	 .,\ 	\ 	1./~,.T 	
., 	~\ 	\\ 

' J 	 1.~A'fr Hegiona~plet+ng ~, 	
_±_ S V V 	55 

\i c, , 1, 	. 
	
! V 	I.(/ 	 c l~ 	 ' A5-' 	- !, i..l 	.r . e; lir f-:.'`~"' w1, 	, •... 	.c 

.,c 11 	~,I , tet 	„t •,\ \, 	I~ 	 1''I 	,,. Ar'< 	'''s - .r 	_ - 	- 	''a 
r , r\ 	 _ • ' 	.\ .. . , 	'' 	_ LANSS ''REi.,SEN I, 

,A ) 	 :: --- « 	 ' 	
555 	 ' 	 \ 	

5_, 	 1T, STocii-iOLMS LAt 
ils, , 	 l i 

.' 	I 	•.~ ~~~: 	• 	1 	I 	', i ni 	\ , 	1 	,•' 1 \ 	`~•,\' A 	 ~ 	\ 	, 	. 	\ r,.• 	 (, r , 	p 	•1: 

I° rr 	 /(I' ut 	~ ^' ..iii 	~. .. ,.~ 
	.',.~ 1 v f I 1 ~ 	 .i~n ' •. .. • , 1 . 	' 	\~•\, 	~ '.--1 	~L` '•~ 	i~' 



275 

Liite 3(12) 

Förord 
I 3 kap Naturresuysiagen (NRL) pekas  ett antal större områden i Sverige ut  so 	intressen 
agrund av sina sanilade natur- och kulturvärden.  De är landskap i Sverige som tillsammans 
står för mycket av det som gör Sverige till Sverige. Kanske kan man kalla dem Sveriges 
nationallandskap. I Stockholms län handlar det om Mälaren med öar och stränder samt kusten 
och skärgården. 
För länsstyrelsen och kommunerna i Stockholms län har riksintressena enligt 3 kap NRL varit 
svårhanterliga och lagen har hittills fu litet genomslag i planeringen. Som en del i 
Länsstyrelsens arbete att hitta sätt att hantera lagen fickjag i uppgift att särskilt studera ett 
område i hiärtat av skärgården.  I det har arbetet kallar jag det Mellersta skärgården. Det är det 
gytter av öar som utgör Värmdö kommuns norra och Österåkers södra skärgrård. 
Meningen var att, genom att beskriva ett mindre område, hitta en metod för att göra 

lanerin sunderlag för riksintressena enligt 3 kap NRL. Examensarbetet kom att bli dels en 
analys av lagens syfte och tolkning, els en landskapsanalys av Mellersta skärgården och en 
diskussion kring områdets natur- och kulturvärden. Jag har sökt bilder och begrepp som 
beskriver landskapet och den process som format det. Jag tror att det är en viktig och värdefull 
utgångspunkt i en diskussion kring områdets framtida utveckling 
Detta är mitt examensarbete på Lantmäterilinjen och Lars Orrskog på Institutionen för 
infrastruktur och samhällsplanering har varit handledare. Arbetet har genomförts på Läns-
styrelsens planenhet och i nära samarbete med Gertrud Egnell. Det har också diskuterats i 
seminarier med representanter för flera av Länsstyrelsens enheter. Jag har generöst ratt utnyttja 
den kunskap som finns inom Länsstyrelsens väggar och fatt ett varmt och ärligt bemötande av 
de skärgårdsbor jag samtalat med. Det år min förhoppning att jag lyckats spegla skärgårdens 
komplexa verklighet  på ett sätt som alla kan tycka är ganska riktigt. Jag hoppas det, för då 
kommer arbetet att användas. Och då kan det vara till hjälp för att skärgården ska kunna 
utvecklas utan att dess specifika karaktär och stora natur- och kulturvärden går förlorade. 
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Karjaanjoen vesistön käytön ja suojelun yleissuunnitelma. 
Uudenmaan ympäristökeskus. Julkaisuja 1/1995. 

Karjalainen E. 1994. Maiseman havaitseminen, kokeminen ja arvostukset. Julkaisussa: 
Sulonen, S. & Kangas, J. (toim.). Näkökohtia metsien moriikäyttöön. Metsien 
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488: 89-96. 

Kauko-Vainio, Sinikka. Mietoisten kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Turku 
Turun maakuntamuseo & Varsinais-Suomen Liitto, 1993. - 192 s.kuv., kartt. 
(Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri 3) 

Kaupunkiympäristön parantaminen. Kaupunkiliiton julkaisu C 93. 1985. 

Kauttuan ruukin alueen runkosuunnitelma. Eura : Kauttua-projekti, 1989. 
- 17 s.kuv., kartt. 

Kauttuan ruukinpuisto : kehittämissuunnitelma. Eura : Kauttua-projekti, 1991. 
- 30 s.Iiitt.kuv., kartt. 

Kauttuan tehtaiden asuinalueet : rakennusinventointi. Eura : Kauttua-projekti, 1989. 
- 15 s.liitt.kuv., kartt. 

Keskisuomalaisen kulttuuriympäristön hoitaminen. Tietoja ja ohjeita vanhan 
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Suomen museo 1984, 87 s. 

Keski-Suomen tiepiirin yleisten teiden ympäristön tila. Osa 4: Luonto, maisema ja 
kulttuurihistoria. Tielaitos, Keski-Suomen tiepiiri. Jyväskylä 1994. 

Keto-opas. Suomen luonnonsuojeluliitto. 1993. 

Kiinteät muinaisjäännökset 1994. Mikkeli, Mikkelin maalaiskunta, Anttola, Juva, 
Puumala, Ristiina. Mikkelin läänin maakuntayhtymä 1995. 
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Komulainen, M. & Sipilä, A. 1995. Peränteen maisema. Julkaisussa: Matila, A. (toim.). 
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kehittämisideoita. Raportti yhdyskuntasuunnittelun opintojakson Vaihtuva 
opintojakso 1 kulusta ja tuloksista syksyllä 1994. Mirja Lievonen, Teknillisen 
korkeakoulun arkkitehtiosaston julkaisuja 1995/20. 

Korhonen Ahti, Kukkonen Heikki ja Mentu Sakari. Lapinjärven kirkonkylän 
ympäristökuvakirja. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, 
Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos.1988. 

Kotikontu kuntoon, maaseutuympäristön parantamisopas. Maatilahallitus. 
Rakennusalan Kustantajat. 1992. 

Kukkonen Heikki, Polso Eeva. Kansanomaisen rakentamistaidon hyväksikäytöstä 
nykyaikana.Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, 
Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. 1991. 
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Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Suomen ympäristö 14/1996. 
Elinympäristömme-sarja 13/1996. 

Kulttuurimaisemainventointi 1989. Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto. Julkaisu 11/1990. 

Kulttuurimaisemainventointi. Etelä-Savon seutukaavaliitto. Julkaisu 147/1988. 

Kulttuuriympäristöohjelma 1994, Varsinais-Suomi. 
Turun ja Porin lääninhallituksen julkaisusarja 98/1995. 

Kuopion rakennusperinnön ja kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelma. 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 1995. 

Kupila, Sanna. Merimaskun kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta. Turku : Turun 
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Kupila, Sanna. Merimaskun maisemahistoriallinen selvitys. Merimasku : Merimaskun 
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Kurttila Terttu. Maisemanhoito vesistörakentamisessa. 
Vesi- ja ympäristöhallitus. Sarja B 8/1991. 

Kurtto Arto. Kulttuurimaisemainventointi. Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitto 1992. 

Kylien suunnittelu ja rakentamisen ohjaus, esimerkkejä. Liisa Tarjanne-Mirja Lievonen-
Lauri Louekari. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, tutkimuksia 
3/1983. 

Kylämaisema, Syrjäntaka-Nivala-Paukarlahti. Katri Luostarinen, Maatalousseurojen 
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Liite 4 (6) 

Kymenlaakson kulttuuriympäristöjen toimenpideohjelma. 
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Kymenlaakson rakennuskulttuuri. Kymenlaakson seutukaavaliitto A 26/1995. 

Kymenlaakson taajamateiden liikenneympäristön tilaselvitys. 
Tielaitos, Kaakkois-Suomen tiepiiri 1994. 

Kyttä, Marketta. Mikä tekee Salosta Salon? Otaniemi : Teknillinen korkeakoulu, 1990. -
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Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja 452/1993. 

Lakeuden kulttuurimaisema. Anneli Salmela. Lakeuden seutukunta 1996. 
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Lehtonen, Kaarin. Aurajokilaakson maisema-alueen kulttuurihistorialliset arvot. 
Turku : Turun maakuntamuseo, 1997. - 79 s.Iiitt.kuv., kartt. (Monisteita / Turun 
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Tielaitos, Kaakkois-Suomen tiepiiri 1994. 

Liikenneympäristön tila. Luonto, maisema ja kulttuurihistoria. Tielaitos, Kaakkois-
Suomen tiepiiri 1994 ja 1995. 

Liminganlanden luontoalueen julkaisut: Nykytilan inventointi. Intressitahojen kartoitus. 
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Lukkarinen, P. 1992. Keski-Suomen alueellinen rakennetun ympäristön hoito-ohjelma. - 
Keski-Suomen Liiton julkaisu B 23. 62 s, + liitteet. 
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Lehtinen Jarmo, Tuomaria Heimo. Tuomarlan perinnemaisema, 
hoitosuunnitelma 1996 - 1999. Maa- ja metsätalousministeriö, 
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Lehto Tiina. Hangon rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema. 
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Lievonen Mirja. Kontiolahden vaara- ja järvikylät. Teknillisen korkeakoulun 
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Luonnon ja maiseman hoidon opas. Pekka Borg, Porvoo 1982. 

Luostarinen Matti, Yli-Viikari Anja (toim.). Maaseudun kulttuurimaisemat. 
Maatalouden tutkimuskeskus. Suomen ympäristökeskus. 
Suomen ympäristö 87/1997. 

Luopajärven alueen maisemanhoidon ja käytön yleissuunnitelma. Länsi-Suomen 
ympäristökeskus, Viatek-Yhtiöt Oy. 

Länsi-Pohjan kiinteät muinaisjäännökset. Lapin seutukaavaliitto 1992. 
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tutkimuskeskus, Ympäristöntutkimuslaitos, Jokioinen - käsikirj. 3.3.1995. 

Maaseudun perinneympäristöjen hoidon järjestäminen. 
Maa- ja metsätalousministeriö. Luonnonvarajulkaisuja 14/1991. 

Maaseudun suunnittelu ja rakentaminen. Eero Väänänen. Helsinki 1980. 

Maaseudun ympäristönhoito. Mauri Takala, Maatalouden tutkimuskeskus, Hämeen 
tutkimusasema, Tiedote 3, Pälkäne 1986. 
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Maaseututaajamien ympäristönsuunnittelu ja osayleiskaavoitus, Sisäasiainministeriö, 
Kaavoitus- ja rakennusosasto. Kaavoitusohjeita 2/1983. 

Maatalo. Suunnitelmamallisto maaseudun rakentarniseen. Maa- ja metsätalousministeriö 
1996. 

Maatalous maaseudun monimuotoisuuden ylläpitäjänä. Maa- ja metsätalousministeriö, 
työryhmämuistio 4/1995, Helsinki 1995. 

Maatila- ja maaseutumaisema. Väliraportti. Katri Luostarinen. Teknillinen korkeakoulu, 
arkkitehtiosasto, maisemasuunnittelu, opetusmoniste, 94 s. 1972. 

Maisemat, asuinympäristöt. (toim.) Pentti Alalammi. Maanmittaushallitus 1993. 

Maisema-aluetyöryhmän mietintö I. Maisemanhoito. 
Ympäristöministeriö. Ympäristönsuojeluosaston julkaisu 66 1/1992. 

Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Arvokkaat maisema-alueet. 
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Ympäristöministeriö, alueidenkäytön osasto. Muistio 2/1994. 
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Maisemamaakunnat-Maakunnallinen viheraluejärjestelmä. Maija Rautamäki- Paunila, 
Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, maisemalaboratorio, julkaisu 3/82, 
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Matila, Airi (toim.). Kylämaisema Peränteellä. Metsäkeskus Tapion julkaisu 11/1995. 

Matila Airi, Oulasmaa Kirsti, Weckroth Timo, Viirret Tuula. 1997. Metsäluonnonhoidon 
perusteet 1997. Tapio. 

Menneisyyden jäljet maisemassa. Museovirasto, Arkeologian osasto. 

Merivuori Tuula-Maria. Puutarha- ja maisema-arkkitehtuuri Suomessa. 
Osa 1: Katsaus viheralueiden syntyyn ja kehitykseen. 
Suomen maisema-arkkitehdit. 1987. 

Miljöörakentaminen. Paula Tuomikoski (toim.). Opetusministeriö, Tampere 1993. 



Liite 4 (9) 
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Miljöörakentamiskeskus S3/1995. 

Miltä maamme näyttää, Ympäristön muutos ja rakennusperinnön kohtalo, näyttely, 
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Miettinen Tuulikki, Kaijalainen Erkki, Siirala Maisa. Pohjois-Savon vanhat vesirakenteet. Vesi-
ja ympäristöhallituksen monistesarja 447/1994. 

Moisanen J., Taskinen H. (toim.). Suomen hoidetut muinaisjäännökset. 
Museovirasto. Muinaisjäännösten hoitoyksikkö 1995. 

Muinaisjäännösrekisteri. Tietoja noin 5700:sta esihistoriallisesta kohteesta. 
Museoviraston arkeologian osasto. 

Namn på åkrar, ängar och hagar. Gunilla Harling-Kranck. Svenska litteratursällskapet i 
Finland. Helsingfors 1990. 

Nikula, Riitta. 1993. Rakennettu maisema, Suomen arkkitehtuurin vuosisadat. 

Nummelin, Liisa. Porin teollisuusympäristöt : kaupunkiin vuosina 1852 - 1940 perus-
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Näkökohtia maaseututaajamien suunnitteluun. Heikki Kukkonen-Mirja Lievonen-Maija 
Rautamäki. Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto, Yhdyskuntasuunnittelun 
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Oulujoen suiston käyttösuunnitelma. Suistotyöryhmä. Oulun kaupunki 1983. 
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Harri Kuivalainen. 1995 

Paunila Hannu, Rautamäki Maija. Eteläisen kaupunginselän ja sen valuma-alueiden 
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Peltoalueiden ympäristönsuojeluohjelma. Ari Turtola, Jokioisten kartanot 1990, 
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Pohjois-Karjalan seutukaavaliitto. Julkaisu A 13/1979. 

Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, moniste 1996. 

Pohjois-Lapin kiinteät muinaisjäännökset. Lapin seutukaavaliitto 1994. 
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Pohjois-Pohjanmaan liitto. 1995, 1996. 

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihistorialisesti merkittävät kohteet. Osat I, II ja III. 
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Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet. 
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Pohjois-Savolainen kulttuuriympäristö. Kulttuuriympäristön hoito-ohjelma. 
Pohjois-Savon ympäristökeskus 1996. 
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Putkonen, Lauri. Kulttuurihistorialliset kohteet Satakunnassa : täydennysselvitys 1978 
Pori : Satakunnan seutukaavaliitto, 1979. - 164 s.kuv., kartt., liitel. (Satakunnan 
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