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MAISEMA-ALUETYÖRYHMÄ 29.9.1992
HELSINKI

Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö asetti 21.4.1986 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää maamme arvokkaat
kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueet sekä niillä tarvittavat hoitotavat ja hoidosta aiheutuvia kustannuksia.

Ympäristöniinisteriö jatkoi työryhmälle vuoden 1988 loppuun asetettua määräaikaa 3 1.3.1992
saakka. Työryhmä otti nimekseen maisema-aluetyöryhmä.

Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin
luonnonsuojelunvalvoj a Antti Haapanen ympä.ristöministeriöstä
ja jäseniksi
ylitarkastaja Markus Alapassi ympäristöministeriöstä,
ylitarkastaja Pentti Becker Mikkelin lääninhallituksesta,
vanhempi hallitussihteeri Auvo Haapanala ympäristöministeriöstä (1988 asti),
toimistopäällikkö Elias Härö museovirastosta,
intendentti Martti Linkola museovirastosta,
toimistopäällikkö RolfNyström Uudenmaan lääninhallituksesta,
yli-insinööri Hannu Penttilä ympäristöministeriöstä,
maakunnaninsinööri Hannu Raittinen Hämeen Liitosta,
ylitarkastaja Tanja Sippola ympäristöministeriöstä (1989 lähtien) ja
toimistopäällikkö Eero Väänänen maatilahallituksesta.
Sihteereiksi nimitettiin
ylitarkastaja Tapio Heikkilä ympäristöministeriöstä ja
ylitarkastaja Ritva-Liisa Kalliokoski ympäristöministeriöstä.

Maisema-aluetyöryhmän työ on jatkoa vuonna 1977 alkaneelle maisemansuojelun kehittämiselle.
Vuonna 1980 julkaistu maisematoimikunnan mietintö oli maamme maisemien tilan ja maisemansuoje
lun tarpeen perusteellinen kartoitus. Maisemansuojelun kehittämistoimikunta teki vuonna 1985 lain
säädännöllisiä ehdotuksia maisemansuojelun kehittämisestä.

Maisema-aluetyöryhmä keskittyi työssään maaseudun kulttuurimaisemien arvioimiseen ja niiden
hoitokysymysten selvittämiseen. Työryhmä kokoontui 24 kertaa ja teki viisi retkeilyä. Maisema-aluei
den inventointi tehtiin yhteistyössä seutukaavaliittojen kanssa. Inventointeihin valmistautumista varten
jäijestettiin kaksi seminaaria. Maisema-aluetyöryhmä laati inventointiohjeet, täydensi inventointeja
sekä teki alueiden arvoluokituksen ja lopullisen valinnan. Työryhmä vastasi maisemanhoidon menetel
mien ja kustannusten selvittämisestä.

Alueiden arviointia ja valintaa varten työryhmä asetti keskuudestaan työjaoston, jonka puheenjoh
tajana oli Alapassi, jäseninä Linkola ja Raittinen sekä sihteereinä Heikkilä ja Kalliokoski. Kokouk
siensa lisäksi työjaosto teki useita maastotarkastuksia inventoiduille maisema-alueille.

Maisema-aluetyöryhmä kuuli ja sen työhön muuten myötävaikutti useita kymmeniä asiantuntijoi
ta. Maisema-alueiden inventointi oli ennalta arvaamattoman mittava hanke, joka valmistuakseen edel
lytti 16 henkilötyövuotta vastaavan työmäärän. Inventointien ja niiden yhteydessä tehtyjen muiden sel
vitysten tuloksena julkaistaan nyt kuvaus maamme edustavimmista kulttuurimaisemista sekä tehdään
ehdotukset niiden säilyttämisestä ja hoidon järjestämisestä.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä ympäristöministeriölle.

Antti Haapanen

Markus Alapassi Pentti Becker

Elias Härö Ritva-Liisa Kalliokoski

Martti Linkola RolfN’’ström

Hannu Penttilä Hannu Raittinen

Tanja Sippola Eero Väänänen

Tapio Heikkilä
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Johdanto

Hyvin hoidettua maaseudun kulttuurimaisemaa. - Hämeenkyrö.



M
aaseudun kulttuurimaisemat ovat vii

meisten vuosikymmenien aikana

muuttuneet kiihtyvää vauhtia, On ra

kennettu nopeasti uutta ja perinteiseen tyyliin so

pimatonta. Kulttuurimaisemalle ominainen avoi

muus ja valoisuus häviää sitä mukaa kun viljely

loppuu. Laidunnuksen ja niiton muovaamat vie

hättävät ja monimuotoiset maisematyypit ovat

katoamassa perinteisen maankäytön loppumisen

takia; kukkakedot ja mansikkapaikat uhkaavat

jäädä historiaan.

Maataloustuotannon määrään ja rakentee

seen ovat parhaillaan kohdistumassa ennennäke

mättömän suuret muutospaineet. Ylituotanto

ongelmien ratkaisemiseksi olisi tuotantoa leikat

tava neljännes nykytasosta. Joidenkin arvioiden

mukaan lähes kolmasosa pelloista tulisi poistaa

viljelystä ja yli puolet maatiloista lakkauttaa.

Peltoalaa supistettaessa sulkeutuvat meitä ympä

röivät, kulttuurimme jatkuvuutta edustavat avoi

met viljelymaisemat.

Kulttuurimaisemien hoito on tullut sitä tär

keämmäksi mitä enemmän kulttuurimaisemiin

liittyviä arvoja on menetetty ja mitä suurempi

uhka niihin kohdistuu. Kaikkia kulttuurimaise

mien piirteitä ei voi tallentaa, sillä uudet tarpeet

ja toiminnot muokkaavat jatkuvasti maisemaa ja

niille tuleekin suoda oma tilansa.

Maisemansuojelussa ja -hoidossa onkin kysymys

siitä, millä tavoin uudet asiat sopeutetaan ympä

ristöön, osataanko perinteitä jatkaa ja vanhaa, jo

olemassa olevaa kunnioittaa riittävästi.

Ihmisen työ on luonut maiseman kulttuuriar

vot. Perinteinen maankäyttö on muovannut luon

nonympäristöä pelloiksi, niityiksi ja laidunmaik

sija siten mahdollistanut monipuolisen kasvi- ja

eläinlajiston levi’’sen ja säilymisen maassam

me. Hoidettujen ja monimuotoisten kulttuurimai

semien esteettisiä arvoja on niin ikään opittu pi

tämään korkeina. On selvää, että kulttuurimaise

mien suojelu on paitsi kulttuurihistoriallisesti ja

biologisesti tärkeätä myös useimpia kansalais-

ryhmiä kiinnostava asia.

Kulttuurimaisema on monen asian summa ja

siihen liittyvien arvojen vaaliminen edellyttää

monien eri alojen tietämystä. On kiinnitettävä

huomio sekä kokonaisuuteen että siihen vaikutta

viin osiin. Kulttuurimaiseman arvot koostuvat

muun muassa kulttuuriperinnöstä, rakennustai

teesta, kansanperinteestä, elinkeinohistoriasta,

kasvi- ja eläinlajistosta sekä eri luonnontyyppeis

tä. Niistä muotoutuvia ainutkertaisia kokonai

suuksia on koetettava hoitaa menneiden ja tule

vien polvien ansaitsemalla tavalla.

Kulttuurimaisemien suojelun tärkein perusta

on hoito, sillä vain hoidosta huolehtimalla voidaan

kulttuurimaisemaa suojella. Hoidon edellytyksiin

vaikuttavat monet yhteiskuntapoliittisetja viime

kädessä myös henkilökohtaiset päätökset. Kult

tuurimaisemien suojelun keskeisin edellytys on

maaseudun säilyminen elinvoimaisena. Elävä

maaseutu on perusteltua säilyttää hyvänä asumis

ja elinympäristönä. Se on korvaamattoman arvo

kas myös niille, jotka ammentavat henkisiä voi

mavaroja viettämällä maaseudulla vapaa-aikaansa.

Maisemanhoito onnistuu käytännössä par

haiten, mikäli yhteiskunnassa ja erityisesti maa

seudulla osataan nykyistä enemmän antaa arvoa

perinteille ja halutaan myös vaaka niitä.

Vanhojen maankäyttötapojen kuten laiduntami

sen ja niiton jatkaminen voi usein tuntua vaikeal

ta yhdistää nykyaikaiseen maatalouteen. Ne voi

vat vaatia ylimääräistä työtä ja taloudellistakin

panosta. Näin on esimerkiksi kunnostettaessa pe

rinteiseen maankäyttöön liittyviä rakennelmia tai

järjestettäessä laidunnusta käytöstä jo poistuneel

le hakamaalle.

Käytännön maisemanhoidon jatkaminen on

laajojen maisema-alueiden sä1yttsen perusta,

mutta hyvän maisemakuvan ylläpitäminen edel

lyttää näillä alueilla muitakin toimia. Mikäli mai

seman halutaan säilyvän perinteisen tyyppisenä

tai jopa kohenevan, tulee huolehtia paitsi vanhan

säilyttämisestä myös siitä, että kaikki uudet

hankkeet, kuten rakentaminen ja muu maankäyt

tö sopivat maisemaan.

Mahdollisuuksien mukaan vanhaa rakennus

kantaa, asuin- ja talousrakennuksia, tulee säilyt

tää. Uusi olisi rakennettava siten, että se sopii

tyylillisesti vanhaan, ja että sijainti ei liikaa poik

kea perinteisistä rakennuspaikoista. Teiden ja

voimalinjojen rakentaminen, laajat hakkuutja

muut toimet pitäisi suunnitella siten, että ne eivät

heikennä alueen maisema-arvoja eikä maaseutu-

elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuuksia.

Maisemanhoito on otettava osaksi maatalous-

politiikkaa, yhdeksi yhteiskuntamme tavoitteelli

seksi toimintamuodoksi. Maanomistajia on kari

nustettava jatkamaan arvokkaiden alueiden hoi

toa neuvonnanja tarpeen mukaan myös taloudel

lisen tuen avulla. Samalla on pidettävä huoli siitä,

että kulttuurimaiseman arvoja ei uhata lyhytnä

köisillä, vain hetkellisiä taloudellisia arvoja pal

velevilla toimilla.



Maaseudun
kulttuurimaisemien
yleisetpiirteet

Uskelan- ja Halikonjoen laakson maisema-alue. Halikko.



Maaseudun kulttuurimaise
massa yhdistyvät luonnon
ja ihmisen muovaamat ele
inentit. Avoin maisemakuva
on kulttuurimaiseman visu
aalinen perusta.
- Ylä-Valtimon maisema
alue. Valtimo.

M
aisema jaetaan luonnon- ja kulttuuri-
maisemaan sen mukaan, ovatko luon
non vai ihmisen toiminnan tuloksena

syntyneet elementit hallitsevia. Luonnonmai
semia ovat alueet, joiden kehitykseen ovat vaikut
taneet pääasiassa vain luonnon prosessit.

Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon
yhteisvaikutuksena syntyneitä kokonaisuuksia.
Kulttuurimaisemasta voidaan erottaa ihmisen ja
luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen myötä
muovautunut maaseudun kulttuurimaisema ja ää
ritapauksena lähes yksinomaan ihmistyön tulok
sena syntynyt kaupunkimaisema eli urbaani mai
sema.

Kulttuurimaisemassa yhdistyvät monet ele
mentit. Kulttuurimaisemassa voidaan havaita
luonnonpiirteisiin ja ihmisen muovaamiin kult
tuuripiirteisiin liittyvät tekijät ja niiden perusteel
la syntyneen maisemakuvan esteettisiin arvoihin
liittyvät tekijät. Laajimmin ja syvällisinimin nämä
tekijät yhdistyvät perinteisten maankäyttötapojen
muovaamassa kulttuurimaisemassa, maaseudun
viljely- ja asumusmaisemassa. Maaseudun kult
tuurimaisema on tärkeä todiste ihmisen ja luon
non vuorovaikutuksestaja siihen on myös tallen
tunut suuri määrä ainutlaatuista kulttuuriperin
töä.

Vaikka eri maisematyyppien rajat ovat usein
hyvin liukuvia, on maisema jaettavissa kolmeen
pääryhmään:

1. luonnonmaisema
2. maaseudun kulttuurimaisema
3. kaupunkimaisema

Tämä selvitys on rajattu koskemaan maaseu
dun kulttuurimaisemaa. Maisema ymmärretään
tässä yhteydessä alueelliseksi käsitteeksi, ei siis
pelkäksi näkymäksi. Vaikka ihminen näkee mai
semasta vain sen ulkoisen muodon, se on todelli
suudessa sisällöltään monipuolinen yhdistelmä
eläviä ja elottomia, ihmisen ja luonnon muovaa
mia aineksia, jotka muuttuvat jatkuvasti sekä
luonnon että ihmisen vaikutuksesta. Maiseman
määritteleminen alueeksi on tarpeen myös käy
tännön syistä, esimerkiksi suunniteltaessa maise
man säilyttämiseen tähtääviä hoitotoimia.

Selvitys on kohdistettu laaja-alaisten arvok
kaiden maisema-alueiden, eli arvokkaiden maise
makokonaisuuksien ja maisemanähtävyyksien
sekä perinnemaisemien löytämiseen sekä niiden
hoidon tarpeen ja hoidon järjestämisen selvittämi
seen. Eri maisema-aluetyypit esitellään tarkem
min luvussa 3.2.

2.1 Kulttuurimaiseman käsitteitä
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Maaseudun kulttuurimaisemien
muotoutuminen

S
uomen asuttamisen sekä maaseutukulttuurin
ja viljelyn kehittymisen kaksi lähtökohtaa
ovat itäinen kaskitalous ja sen myötä alka

nut viljely sekä lounainen, peltoalan raivauksen
jälkeen alkanut kiinteä asutus ja viljely. Maan itä-
osien pääasiallisena maankäyttötapana kaskeami
nen perustuu 1500-luvulta lähtien laajaperäiseen,
ns. huuhtakaskien myötä tapahtuneeseen, suuria
metsäalueita hyödyntäneeseen maankäyttöön.
Maan etelä- ja länsiosien viljaville savikoille al
koi puolestaan syntyä pysyvää viljelyä jo esihis
toriallisella rautakaudella - näiden alueiden asu
tus vakiintui ja laajeni keskiajan kuluessa.

Asutuksen ja viljelysten sijoittumista ja siitä
seurannutta kulttuurimaiseman kehitystä ovat sää
delleet luonnonolojen lisäksi talous- ja kulttuuri-
politiikka sekä lainsäädäntö. Vanhin lain säätele
mä maanjakotapa oli eteläisessä ja lounaisessa
Suomessa käyttöön otettu sarka- eli aurinkojako.
Muualla maassa viljelykset oli tapana jakaa talo
jen kesken suurehkoiksi lohkoiksi. Sarkajaon mu
kainen viljely oli kuitenkin hankalaa, ja sen takia
1700-luvun puolivälissä aloitettiin isojako, jonka
tavoitteena oli yhtenäistää viljelypalstat. Tämän
kin jälkeen tilukset saattoivat jäädä moniin pais
toihin, ja vuodesta 1848 lähtien viljelypaistoja on
yhdistelty ns. uusjaolla. Uusjakoja tehdään lähin
nä Vaasan ja Oulun lääneissä vielä nykyäänkin.

Sarkajaon jälkeen maanjakolainsäädännön
tavoittena on ollut kunkin talon peltojen ja niitty
jen saaminen mahdollisimman yhtenäisiin loh
koihin. Kun talot saivat hajallaan olevien viljely
palstojen asemesta yhtenäisen maa-alueen, niin
myös taloja alettiin siirtää lähemmäksi viljelmiä,
pois kylän asutusrykelmästä. Isojaon vaikutus
kylien hajoamiseen oli vielä melko vähäinen,
mutta viimeistään uusjaosta alkoi kehitys maas
sanime tyypilliseen haj a-asutukseen. Haj a-asutus
aiheutuu maanjakotoimituksien ohella myös siitä,
että laajoja ja yhtenäisiä viljelykseen kelpaavia
maita on maassamme suhteellisen vähän.

Kiinteä asutus käsitti 1500-luvun alussa Lou
nais-Suomen, Hämeen, Laatokan-Karjalan ja har
vana asutuksena läntisen rannikkoalueen Kemi- ja
Tornionjokivarteen asti. Idässä eteläinen Savo oli
jo otettu kaskitalouden piiriin. Kaskitalouden tur
vin 1500-luvulta alkaen asutettiin Keski-Suomi,
Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja myöhemmin
Kainuu ja Kuusamo. Perä-Pohjolan ja Lapin en
simmäinen uudisasutus tapahtui 1600-1700 -lu
vulla ja se perustui vain vähäiseltä osin kaskita
louteen, enemmänkin karjanhoitoon ja erä-
talouteen.

Maaseudun asutusta laajensivat ja hajaunivat
1600-luvulla alkanut tilojen halkominenja 1700-
luvun jälkipuoliskolla syntynyt torpparilaitos.
Kylien takamaille syntyi lukuisia torppia ja kyli
en reunoille kehittyi mökkiläis- ja mäkitupa-asu
tusta. Isojaosa valtiolle jääneille liikamaille pe
rustettiin uudistiloja 1700-luvun lopulta alkaen.
Väestö kuusinkertaistui vuosien 1720-1870 aika
na noin 400 OlO:sta noin 2,4 miljoonaan. Tämä
aiheutti asutun maan huomattavaa lisääntymistä,
sillä koko 1700-luvulla maaseutuväestön osuus
oli 95 % koko maan väestöstä; vasta 1 800-lu
vulla kaupunkiväestön osuus alkoi hitaasti ko
hota.

Iso- ja uusjaosta huolimatta maaseudulla ta
paa haja-asutuksen ohella edelleen ryhmä- ja rait
tikyläasutuksen luonnehtimia alueita. Näiden ti
heiden kylien asutus on keskittynyt pääasiassa
maan lounaisilleja eteläisille savikkoalueille.
Pohjanmaalla tyypillistä on suurten jokien rantoja
myötäilevä jonoasutus. Järvi-Suomessa sekä
Suomenselän ja Pohjois-Suomen järvisillä alueil
la eniten asutusta ja viljelyä on järvien rannoilla
jajokivarsilla. Itä-Suomessa myös vaara- ja mä
kiasutus ovat tyypillisiä; kylät ovat rakenteeltaan
harvoja.

Maaseudun kulttuurimaiseman kehitys pe
rustuu maatalouteen sekä siihen liittyvään asu
tukseen. Alun perin karjanhoidolla oli yleensä
vain viljelyä täydentävä merkitys. Pohjois-Suo
men asutus sen sijaan perustui alun alkaen voitto
puolisesti karjatalouteen, jonka perustana olivat
alueen laajat jokivarsien luonnonniityt. Kun maa
taloudessa siirryttiin pysyvään peltoviljelyyn, tuli
tehokas lannoitus välttämättömäksi ja samalla
myös karjanhoidon merkitys alkoi voimakkaasti
kasvaa. Maaseudun kulttuurimaisemien moni
ilmeisimmät maisematyypit ovat syntyneet karja-
talouden avulla, sillä juuri karjanhoidon seurauk
sena on muovautunut suurin osa erilaisista niitty
ja laiduntyypeistä.

Karjanrehun tuottaminen ja karjan laidun
paikkojen järjestäminen on edellyttänyt moni
muotoisia maankäyttötapoja ja erilaisten raken
nusten ja rakennelmien rakentamista. Karjanre
hua on kerätty erilaisilta niityiltä. Nykyajan kar
jataloudessa yleisimpiä ovat kylvetyt nurmilaitu
metja heinäpellot, jotka eivät juurikaan poikkea
viljapelloista. Maisemakuvaltaan ja lajistoltaan
näitä huomattavasti mielenkiintoisempia ovat pe
rinteiseen maatalouteen liittyvät erityyppiset
luonnonniityt ja luonnonmukaiset niityt. Luon
nonniittyjä ovat esimerkiksi tulvaniityt, paisenii
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Vanhojen kaskimaiden pel
loilta kootut kiviröykkiöt
sekä niille kasvaneet valoi
sat koivikot ovat arvokkaita
perinnemaisemia. Muualla
maailmassa ei niitä juuri
tapaa. - Kolin maisema-
alue. Lieksa.

tyt ja suoniityt. Niihin liittyviä rakennelmia ovat
heinähaasiat. suovat eli pielekset, heinäladot ja
vesitysojajärjestelmät. Luonnonmukaisia niitty
tyyppejä ovat esimerkiksi vanhoille kaskipelloille
kehittyneet ahot. Karjanrehua on kerätty kaikkial
la lehdesmetsistä ja lehtoniityiltä. Järjestelmäl
lisintä tämä on ollut lounaisessa Suomessa.

Monasti karjanrehun tuottamista varten pide
tyt niityt ovat olleet niin kaukana, ettei karja ole
laiduntanut niillä vaan lähempänä olevilla haka-
mailla ja metsälaitumilla. Karjan laiduntamille
avoimille alueille on kehittynyt niittykasvillisuut
ta edustavia kasvillisuustyyppejä, esimerkiksi ke
toja. Varsinkin lounaisessa Suomessa karja on ol
lut lisäksi tapana päästää niitylle ruokailemaan
rehusadon korjaamisen jälkeen. Nykyään karja
laiduntaa enimmäkseen kylvetyillä ja muokatuil
la nurmilaiturnilla, ja hakamailla oleskelevalle
karjalle tuodaan lisäruokaa. Metsälaidunnus on
silti nykypäiviin saakka säilynyt suomalaisen
karjanhoidon erikoispiirre; sitä ei esimerkiksi
Ruotsissa enää juurikaan tapaa.

Vanhan maatalouden aikana 1800-luvun lo
pulle saakka niittyjä oli keskimäärin kaksi kertaa
enemmän kuin peltoja. 1880-luvulla koko maan
niittyalan on arvioitu olleen lähes 1,6 miljoonaa
hehtaaria. Viljelymenetelmien kehittyessä niitty
jen merkitys on suuresti vähentynyt. Maatilare
kisteriin ilmoitettiin vuonna 1988 luonnonniittyjä
ja laitumia 122 539 hehtaaria. Puolet maatiloista
ilmoitti maillaan olevan keskimäärin 1,5 hehtaa
ria luonnonniittyjä ja laitumia.

Peltoviljelyyn liittyy enää melko suppea vali
koima maisematyyppejä: viljapellot sekä viljan

käsittelyyn ja varastoimiseen liittyvät rakennuk
set ja rakennelmat, kuten aitat ja riihet. Vanhan
maatalouden aikoina viime vuosisadan lopulle
saakka oli vielä kolmen tyyppisiä peltoja: ulko-
peltoja, varsinaisia eli rintapeltoja ja pihapeltoja
eli umpiaitoja. Ulkopellot oli raivattu metsään,
eikä niiden viljely ollut kovin tehokasta. Rinta-
pelloilla viljeltiin viljaa ja ne lannoitettiin hyvin.
Umpiaidoissa viljeltiin kasveja, joita tarvittiin
vain pieniä määriä, kuten kaalia, naurista, pella
vaaja hamppua; myöhemmin myös perunaaja
tupakkaa. Maatalouden kehittyessä eri peltotyyp
pien erot ovat käyneet käytännössä merkitykset
tömiksi.

Kaskitalous on meillä sekä maankäytöllinen
että asutushistoriallinen erikoisuus, koska se on
ollut voimaperäisempää ja jatkunut pidempään
kuin naapurimaissamnie. Tähän on ollut syynä
muun muassa moreenimaiden maaperän kivi-
syys. Vaikka kaskeamisen kukoistuskausi päättyi
viime vuosisadan puolella, on se eräin paikoin
jatkunut, tosin harvinaisuutena, tämän vuosisa
dan puoliväliin saakka.

Kaskiviljelyssä olleet maat olivat vaihtele
via eri kehitysvaiheissa olevine metsineen. Kas
ketut maisemat hallitsivat 1860-luvulle saakka
miltei koko eteläistä Suomea Kainuuta myöten.
Myös Etelä- ja Länsi-Suomessa oli kivisillä
mailla ja kylien reunoilla pienialaisia kaskia.
Pohjois-Suomessa pienimuotoista kaskitaloutta
oli nykyisen Lapin läänin puolelle saakka. Ran
nikkoalueilla ja Keski- ja Etelä-Pohjanmaan
suoviljelyalueillaja pohjoisessa Lapissa kaskita
loutta ei harjoitettu.



Karjatalouden tuloksena
vuosisatojen saatossa syn
tyneet niirytja hakamaat
ovat monimuotoisimpia
luonnontyyppejäinme.
Niiden säilyminen edellyt
tää jatkuvaa hoitoa.
- Haapaniemen haka.
Haukivuori.

Länsi-Suomessa, etenkin Etelä-Pohjanmaalla
kehittyi 1600-luvulta alkaen kytöviljely, jossa
suuria ja vähäpuustoisia soita ojitettiin ja poltet
tiin peltomaaksi kydöttämällä. Etelä-Pohjanmaan
suuret viljelylakeudet ovat kytöviljelyn luomia, ja
niistä mittavimmat ovat syntyneet vasta 1800-
luvun alusta. Myös Itä-Suomessa harrastettiin
suoviljelyä, mutta vain puustoisilla soilla, kaski
viljelytekniikkaa soveltamalla.

Kaskitalouden merkit ovat vielä nykyäänkin
havaittavissa itäsuomalaisessa maisemassa lähes
kaikkialla puuston lehtipuuvaltaisuutena. Kaski-
maiden valoisat koivikotja lepikot ovat kuitenkin
vähitellen kuusettumassa. Koska kaskeaminen ei
sinänsä aiheuta pysyviä muutoksia maisemaan,
on sen piirteiden säilyttäminen varsin vaikeata.

1860-luvun suurten nälkävuosien jälkeen al
koi siirtyminen perinnäisestä, vanhasta maatalou
desta uuteen maatalouteen. Viljatuotteiden halpe
neminen maailmanmarkkinoilla johti viljatalou
desta karjatalouteen siirtymiseen. Puun arvon
noustua alkoi rahatalous levitä maaseudulle. Kar
janhoidon ja metsätyöt yhdistävä tuotantosuunta
levisi lännestä ja etelästä syrjäyttäen perinteistä
viljanviljelyä. Tekniikan nopea kehittyminen
muutti maataloutta ratkaisevasti.

Peltoala lähes kaksinkertaistui vuosina 1880-
1910. Metsän arvon kohotessa kaskenpoltto alkoi
väistyä myös maan itä- ja pohjoisosissa. Rauta-
auran käyttöönotto mahdollisti nurmiviljelyn.
Alettiin kylvää heinää; rehukasvien osuus peltoa-
lasta suureni ja luonnonniittyjen merkitys alkoi
vähetä. Parantunut tuotanto toisaalta mahdollisti
väestön nopean kasvun, mutta kun samalla maan
hehtaarihinnat nelinkertaistuivat vuosina 1850-
1910, kertyi maaseudulle tilatonta liikaväestöä,
jonka elämisen mahdollisuudet olivat niukat.
Maatalouspoliittinen uudistustyö jakaantui 1890-
luvulla asutustoimintaan ja toisaalta vuokravilje
lijöiden, torpparien aseman parantamiseen.

Torpparilaitos perustettiin Ruotsin vallan ai
kana ja se vakiintui 1750-luvulta lähtien Länsi-

ja Etelä-Suomeen, mutta torppia perustettiin
myös Keski- ja Itä-Suomeen. Torpparilaitoksen
tavoitteena oli viljaomavaraisuuden ohella väes
tön toimeentulomahdollisuuksien kohentaminen
ja pysyvän asutuksen laajentaminen. Vuonna
1912 vuokratilojen määrä ylitti itsenäisten tilojen
määrän. Torpparien asema vaikeutui luontaista
louden väistyessä ja metsien arvon kasvaessa.
Itä- ja Keski-Suomessa oli omaa asuntoa vailla
olevien (mm. loiset eli kestit) määrä väestöstä
paikoin jopa lähes 40 prosenttia. Vuonna 1918
toteutunut torpparivapautus muutti maanomis
tusoloja, ja asutustoiminta vahvisti pientilojen
merkitystä sotien välisenä aikana.

1920- ja 1930-luvulla asutustoimiiman keskei
simpänä tavoitteena oli pienviljelyyn perustuvan
maatalouden voimistaminen ja tukeminen. Tilaton
ta väestöä varten perustettiin lainarahasto ja asutus-
rahasto. Lainoja myönnettiin maanostoon, raivaa
miseen, rakentamiseen, talojen ja laidunten hank
kimiseen, sisarosuuksien maksamiseen, sähköistä
miseen ja jopa maatalousirtaimiston hankintaan.

Toinen maailmansota aiheutti maaseudun
kulttuurimaisemille suuren murroksen. Suomi
joutui jälleenrakentamaan lähes koko Lapin lää
nin ja asuttamaan yli 400 000 Karjalan, Koillis
maan ja Petsamon siirtolaista, yli 10 prosenttia
maan asukasluvusta. Maahan muodostettiin vuo
teen 1966 mennessä 29 700 uutta viljelytilaa
(peltoala 6-15 ha) ja 15 000 asuntoviljelytilaa
(2-6 ha). Jos mukaan luetaan vielä alle kahden
hehtaarin asuntotilat, vuoden 1941 tilalukua kas
vatettiin neljännes. Peltoa raivattiin vuoteen 1951
mennessä 82000 hehtaaria, vajaa kolmannes so
dassa menetetystä 277 000 hehtaarista.

Sotien jälkeen syntynyt omintakeinen agraa
rinen asutuspolitiikka johti monissa tapauksissa
viljelysten raivaamiseen siihen huonosti sopiville
alueille. Siirtolaisväestö pystyttiin asuttamaan no
peasti sekä yksityisille että valtion maille. Lisäksi
perustettiin suuri joukko ns. rintamamiestiloja.
Tämän asutustoiminnan myötä syntynyt maaseu
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tuympäristö oli monasti perinteistä ympäristöä
huonompaa. Varsinkin pohjoisimmat suomaille
perustetut asutustilat alkoivat lisäksi autioitua
varsin nopeasti.

Uusi teknologia alkoi murtautua pientilaval
taiseen maa- ja metsätalouteemme 1950-luvulla.
Maataloudessa tultiin kotieläintuotteista omava
raisiksi jo 1950-luvulla, mutta viljasta vasta
1960-luvulla. Pitkään tavoitellusta omavaraisuu
desta tuli lopulta kansallinen ongelma. Vuonna
1962 maatalouskomitean mietinnössä esitettiin
pellonraivauskorvauksista luopumista ja ylituo
tantoon vaikuttamista hintapolitiikalla. Suojattu
järjestelmä ja maataloustulon lalcijäijestelmä on
johtanut kuitenkin siihen, että kannattavimmat ti
lat ovat laajentaneet entisestään tuotantoaan, niin
että kokonaistuotanto on kasvanut koko ajan yli
tavoitellun tuotantotason.

Maatilojen määrä on viime vuosikymmenien
aikana vähentynyt. Vähentyminen alkoi 1950-
luvulla Etelä- ja Lounais-Suomessa ja se on
edennyt kohti koillista ja pohjoista. Tilojen vä
hentymisen yhteydessä tuotanto on erikoistunut
ja varsinkin kotieläintuotanto on keskittynyt yhä
harveminille tiloille. Karjaton tuotanto ja osa
aikaviljely on y1eistynyt. Pelkkää viljanviljelyä
harjoitetaan eniten Etelä- ja Länsi-Suomessa.
Lypsykarjataloudesta on luovuttu yleisesti var
sinkin maan eteläosissa ja tuotanto on keskitty
nyt pohjoisemmaksi painopisteen ollessa nyt
maan keskivaiheilla.

Viljelymaata on tällä hetkellä noin 2,4 mil
joonaa hehtaaria eli kahdeksan prosenttia koko
maan maapinta-alasta. Maatalousmaisema on
melko pienipiirteistä paitsi maan länsi- ja etelä
osissa, muinaisen Itämeren laajimmilla pohjase
dimenttialueilla. Maatilat ovat pääasiassa perhe
viljelmiä. Päätoimisten viljelijöiden maatilojen
keskipeltoala on koko maassa 18,3 hehtaaria,
mutta se vaihtelee kuitenkin huomattavasti alu
eittain. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa se
on 25-29 hehtaaria, kun taas Mikkelin läänissä,
Kainuussa ja Lapissa peltoa on keskimäärin vain
runsaat 12 hehtaaria.

Maatalous- ja sittemmin maaseutupolitiikka
on kamppaillut jatkuvasti ylituotanto-ongelmien
kanssa. Kaikissa maaseutua koskevissa lakiesi
tyksissä on ollut tavoitteena maaseudun kehittä
minen. Kulttuurimaisemien ylläpitoon, niiden
säilyttämiseen ja laatuun ei ole kiinnitetty huo
miota, vaan tehdyt päätökset ovat ohjanneet kult
tuurimaisemien kehitystä pelkästään talous- ja
rakennepoliittisista lähtökohdista.

Harjoitetulla maatalouspolitiikalla on ollut
suuri vaikutus kulttuurimaisemien nykyisen il
meen muotoutumiseen. Kulttuurimaisemien kehi
tystä on viime aikoina ohjannut lisäksi maankäy
tön suunnittelu ja sääntely kaavoituksella, laajat
yhteiskunnan rakentamishankkeet, kuten tiestön
rakentaminen, teknologian kehitys ja uudet käsi
tykset sopivista rakentamistavoista. Sotien jälkei
nen asutustoiminta alkoi muuttaa vähitellen, mut
ta ratkaisevasti maamme kulttuurimaisemia kaa
vamaisten rakentamistapojen, perinteiden katkea
misen sekä heikkotuottoisten tilojen autioituini
sesta seuranneiden ongelmien takia.

Maatalouden rakenteen kehittäminen on joh
tanut tuotantoyksiköiden kasvuun ja yhtenäistä-
nyt viljelyaukeita. Pieniä peltoaukeita on syrjäy
tynyt tuotannosta. Tehokkaimmin viljellyillä alu
eilla maatalousmaiseman yksipuolistuminen on
selvästi nähtävissä. Varsinkin maan etelä- ja län
siosissa valtaosa viljelmistä on varsin yksipuoli
sia viljapeltoja. Peltojen salaojitusten tukeminen
on vähentänyt avo-ojia; yli puolet peltoalasta on
salaojitettu. Purot on perattu ja oikaistu. Uusjaot
ja tilusjärjestelyt ovat yhtenäistäneet maatilojen
viljelyaloja ja lisänneet niiden käytön tehokkuut
ta, mutta samalla ne ovat aiheuttaneet maisema-
kuvan monimuotoisuuden vähenemistä. Peltojen
reunat ovat muuttuneet suoriksi ja peltoja ympä
röivät pehmeät, pensaikkoiset reunavyöhykkeet
on raivattu tehokkaasti viljellyn talousmetsän
tieltä pois. Käyttöä vaille jääneet rakennelmat,
kuten ladot ja aidat on jätetty lahoamaan tai pu
rettu pois. Kulttuurimaisemia ja maaseudun
luontoa on lisäksi yksipuolistamassa se, että
alunperin vanhan maatalouden muovaamat pe
rinnemaisemat eli niityt, luonnonlaitumetja ha
kamaat sekä viljelymaisemassa olevat peltosaa
rekkeet, pensaikot, kiviröykkiöt ja pientareet
ovat katoamassa.

Vaikka nykyiset kulttuurimaisemat ovat en
tiseen verrattuna selvästi yksitoikkoisempia, ku
vastavat niihin kerrostuneet piirteet vielä varsin
hyvin historiaamme, kaikkia toimia, joita maa
seudulla on tehty. Ne ilmentävät niin väestö- ja
elinkeinopolitiikkaa, teknologian kehitystä, vä
estöryhmien välistä vuorovaikutusta, historialli
sia tapahtumia ja muoti-ilmiöitä, laajavaikuttei
sia käsityksiä asioiden hoitamisesta ja yksit
täisiä toimenpiteitä. Kulttuurimaisemien säilyt
tämisen tarve perustuu pitkälti siihen, että ne
ovat monitasoinen todistusaineisto maamme,
väestömme ja luontomme historiasta ja kehi
tyksestä.



Maisemamaakuntajaon perusteet

M
aisema-alueiden inventoinnin tarkoi
tuksena oli etsiä maamme arvokkaim
mat kulttuurimaisema-alueet. Inven

toinnissa tähdättiin maakunnallisesti ja paikalli
sesti omaleimaisten ja tyypillisten maisema-alu
eiden kartoittamiseen. Tavoite merkitsi edusta
van, monipuolisen ja kattavan aluevalikoiman et
simistä.

Alueiden edustavuuden tarkastelua varten oli
tarpeen määritellä yhtenäiset kriteerit. Tätä varten
laadittiin koko maata koskeva maisemamaakun
tajako. Yhtenäisin perustein tehdyn maisema
maakuntajaon avulla maan eri osia parhaiten
luonnehtivat luonnon- ja kulttuuripiirteet voidaan
ottaa inventoinnissa huomioon tarkasti ja tasa
puolisesti.

Maisematoimikunnan mietinnössä (1980:44)
esitettiin maisemamaakuntajako, joka oli laadittu
Suomi-käsikirjassa (Aarnio 1968) esitetyn maan
tieteellisen jaon pohjalta. Mietinnössä todetaan
kuitenkin, että toimikunnan käyttämä jako on lii
an karkea käytettäväksi inventointityössä. Tämän
vuoksi maisema-aluetyöryhmä laati yksityiskoh
taisen maisemamaakuntajaon.

Hyvä maisemamaakuntajako olisi esitys, jos
sa kukin maakunta on luonnonpiirteiltään, maan
käyttötavoiltaan ja kulttuurihistorialtaan yhtenäi
nen ja muista maisemamaakunnista selvästi erot
tuva. Yksiselitteisen maisemamaakuntajaon laati
minen on kuitenkin lähes mahdotonta, sillä
Suomen luonnonolot ja kulttuuripiirteet ovat suh
teellisesti hyvin samankaltaiset tai korkeintaan
varsin hitaasti vaihettuvat, mutta yksityiskohdil
taan maa on varsin vaihteleva ja mosaiikkimai
nen. Koska luonnon- ja kulttuuripiirteisiin perus
tuvia selkeitä yhtenäisiä rajoja (esimerkiksi vuo
rijonoja) tai muulla tavoin jyrkästi eriytyneitä
alueita ei ole juuri havaittavissa, on jako maise
mamaakuntiin tehtävä monia eri tekijöitä saman
aikaisesti tarkastellen ja kulloinkin olennaisimpia
tekijöitä painottaen.

Maamme luonnonelementtien pääpiirteet
vaihettuvat yleensä hitaasti, ja jyrkkiä rajalinjoja
on useimmiten vaikeata vetää. Joitakin selvästi
havaittavia, alueellisesti jaoteltavia piirteitä sen
tään on. Maastamme on näiden perusteella tehty
useita eri luonnonpiirteisiin perustuvia biologisia
ja luonnonmaantieteellisiä aluejakoja. Tällaisia
laajoihin havaintosarjoihin ja tieteelliseen todis
tusaineistoon perustuvia jakoja ovat muun muas
sa kasvimaantieteelliset ja muut eliömaantieteel
liset aluejaot, suotyyppijako, geomorfologinen
aluejako ja kallioperäaluejako.

Maamme kulttuuripiirteiden alueellisiin eroi
hin pätee pitkälti sama kuin luonnonpiirteisiin.
Eroja on, mutta maisemakuvassa näkyvät kult
tuuripiirteet vaihettuvat toisiksi vähittäin, usein
lähes huomaamattomasti. Maastamme on kuiten
kin voitu tehdä myös joihinkin kulttuuripiirteisiin
ja koko maisemakuvaankin perustuvia aluejako
ja.

Nyt tehdyn maisemamaakuntajaon laatimista
ohjasi kaksi perustarkastelua. Ensiksi tarkasteltiin
maisemakuvaan vaikuttavia olennaisimpia luon
nonpiirteitä sekä niiden vaihtelua. Huomiota kiin
nitettiin muun muassa maanpinnan muotoihin,
maaperään ja kasvillisuuteen sekä eri luonnonele
menttien, kuten maan ja veden, alueelliseen ja
kautumiseen. Toiseksi tarkasteltiin perinteisiä,
erityisesti maaseutumaisemassa ilmeneviä kult
tuuripiirteitä. Kaupunkimaisemiin ei kiinnitetty
sanottavaa huomiota.

Mitä yleisemmällä tasolla jaon on määrä ta
pahtua, sitä enemmän kiinnittyy huomio hallitse
viin luonnonelementteihin, kuten maastonmuo
toihin ja maaperään, sekä huomattavimpiin
maankäyttötapoihin, kuten tuotantotapaan. Jako
maisemamaakuntiin perustuikin pitkälti hallitse
viin luonnonelementteihin. Jaettaessa maisema
maakuntia seutuihin oli puolestaan tarpeen kiin
nittää tarkasti huomiota mahdollisimman monien
luonnon- ja kulttuuripiirteiden yksityiskohtien
vaihteluun.

Maisemamaakuntajaolle on tunnusomaista
maisemamaakuntien suuri koko. Tämä johtuu
edellä mainitusta maamme maisemakuvan yleis
piirteiden samankaltaisuudestaja maisemien vä
hittäisestä vaihettumisesta. Melko pienet maa
kuntien sisäiset seudut puolestaan kuvaavat hyvin
yksittäisten piirteiden runsasta vaihtelua maakun
tien sisällä. Inventoinnin edustavuuskriteerien
määrittelyssä seutujakoa on pidettävä tarkastelun
runkona, tähtäähän inventointi nimenomaan pai
kallisten ja maakunnallisten erityispiirteiden löy
tämiseen.

Seuraavassa luvussa esitettävien maisema-
maakuntien ja seutujen aluekuvauksien ja rajauk
sien lähtökohtana on aina käytetty luonnonpiirtei
tä. Kuvausta ja jakoa on sitten tarkennettu etsi
mällä ja kuvailemalla tyypillisiä kulttuuripiirteitä
ja niiden välisiä eroavuuksia. Aluekuvauksissa
kertautuvat tärkeimmät maisemakuvaan vaikutta
vat perustekijät. Lisäksi kullakin alueella koroste
taan sitä parhaiten luonnehtivia erityispiirteitä.

Seutujaossa kulttuuripiirteisiin liittyvät seikat
ovat joissakin tapauksissa hyvinkin näkyvästi
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esillä. Yleissuuntauksena on se, että missä kuit
tuuripiirteet näkyvät voimakkaasti maisemaku
vassa, on niihin myös kiinnitetty eniten huomio
ta. Syrjäisillä seuduilla, missä luonnonympäristö
hallitsee maisemakuvaa, luonnonpiirteet ovat ol
leet selvästi tärkein jakoperuste. Esimerkiksi
Peräpohjolassa - Lapissa jako perustuu selvim
min luonnonpiirteiden välisiin eroavuuksiin.

Ehkä hankalimmin jaettava maisemamaa
kunta on varsin yhtenäinen Järvi-Suomi. Sen ja
ossa on turvauduttu vaihtelevasti sekä lähes yk
sittäisiin luonnonpiirteisiin, kuten vesistöalueja
koon, että melko vähäisiin kulttuuripiirteiden vä
lisiin eroavuuksiin. Edustavuustarkastelussa ei
olisi kuitenkaan kohtuullista käsitellä Järvi-Suo
men maisemia yhtenä kokonaisuutena, sillä alu
een maisemat ovat yksityiskohdissaan niin vaih
televat.

Koska maisema-alueiden inventoinnissa et
sitään maakunnallisesti ja paikallisesti ominais
laatuisiaja perinteisiä piirteitä, on kulttuuripiir
teiden kuvailussa myös keskitytty tällaisiin asioi
hin. Maisemamaakuntajaossa kuvatut perinteiset
kulttuuripiirteet ovat usein enää vaivoin nähtä
vissä, sillä ne ovat viime vuosikymmenien aika
na nopeasti tasoittuneet koko maassa: on luovut
tu paikkakunnalle tyypillisistä rakentaniistavois
ta, ja kylät ovat alkaneet yhä enemmän muistut
taa toisiaan. Samalla on myös menetetty kulttuu
rihistorian ja paikallisen identiteetin kannalta ar
vokasta kokemusperäistä tietoa, historiallista
todistusaineistoa ja henkisiä voimavaroja.

Maisemamaakuntajakoa ei kaikilta osin pi
däkään tulkita nykyään vallitsevan tilanteen esit
telyksi, vaan inventoinnin luonteen mukaisesti
perinteisten ja paikallisesti ainutlaatuisten, häviä
mässä olevien piirteiden etsinnäksi.

Koska maisemamaakuntajako on laadittu
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1 Eteläinen rantamaa

Eteläinen rantamaa on korkokuvaltaan pää
asiassa alavaa, mutta pienpiirteisyydessään hyvin
vaihtelevaa. Alue on muinaista merenpohjaa. Sen
nykyisen maiseman peruselementtejä luonnehtivat
pohjoisesta etelään suuntautuvat jokilaaksot ja nii
den laajat viljavat savikot sekä näiden välissä ole
vat kumpuilevat metsäiset ja paikoin paljastuneet
km kalliokkoalueet. Elävyyttä maisemaan luovat
myös lähes pohjois-eteläsuuntaiset katkeilevat har
jujaksot. Alueen itäosissa on rapakivialueita.

Järvet ovat verraten pieniä ja niitä on yleensä
melko niukasti. Eniten järviä on maakunnan itä-
ja länsiosissa. Itäosissä järvet ovat erillisiä altaita
metsäisillä alueilla, eikä niillä siten ole yleensä
sanottavaa merkitystä kulttuurimaisemalle. Run
sainta järvisyys on lännessä Kiskon - Vihdin jär
viseudun alueella, missä muun muassa Lohjan-
järvi ja Hiidenvesi ovat kulttuurimaiseman kes
keisiä elementtejä.

Ensimmäisen Salpausselän reunamuodostu
ma on maakunnan keski- ja itäosien pohjoisraja
na, eli siellä missä sen merkitys maisemassa ja
rajavyöhykkeenä on huomattavin. Lännessä
Eteläinen rantamaa vaihettuu Lounaismaaksi
Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rajoilla, siellä
missä Kiskon - Vihdin järviseudun selännealueet
loppuvat ja Lounaismaalle tyypilliset jokilaakso
jen viljelyalueet alkavat.

Ilmasto on venattain leutoa. Sademäärä on
varsinkin lännessä korkea.

Alue kuuluu pääasiassa eteläboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen. Aivan lounaisin osa
edustaa lounaisrannikon hemiboreaalista tammi
vyöhykettä. Alueen kasvillisuus on siis keski
määrin rehevää. Lehtokasvillisuutta on varsinkin
alueen länsiosissa. Metsät ovat yleensä pääasias
sa kuusivaltaisia havumetsiä, mutta puuston jou
kossa on paikoin jaloja lehtipuita.

Soiden osuus on pienempi kuin maan muissa
osissa; luonteenomaisimpia suotyyppej ä ovat
korvet. Suuret yhtenäiset suoalueet eli suoyhdis
tymät ovat kuitenkin karuja keidassoita.

Maatalouden pitkä perinne näkyy maisema
kuvassa. Eteläinen rantamaa onkin leimallisesti
vanhaa kulttuuri-Suomea, jossa maataloudella
edelleenkin on vankka jalansija, etenkin joki
laaksojen viljavilla savikerrostumilla. Myös
teollisuuteen ja palveluihin liittyvillä elinkei
noilla on pitkät perinteet. Alue on taloudellisesti
ja sivistyksellisesti toisaalta varsin pitkän histo
riallisen, mutta toisaalta nopean äskettäisen ke
hityksen tulos. Jälkimmäiseen on syynä talous
elämän ja hallinnon keskittyminen pääkaupun
kiseudulleja siitä seurannut väestön hakeutumi
nen alueelle. Historiallisia piirteitä edustavat
muun muassa muutamat linnatja useat linnoi
tukset, lukuisat Ruotsin kruunun läänitystoimin
nasta syntyneet kartanotja erilaiset ruukinalueet

Maisemamaakunnat2.4

Viljavatjokilaaksotja vaih
televat maastonmuodot
luonnehtivat Eteläisen ran
tamaan kulttuurimaisemia.
Rakennukset on sijoitettu
luonteviin maastonkohtiin.
- Porvoonjokilaakson
maisema-alue.
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sekä niiden liepeille syntyneet työväestön asuin
1.2 Kaakkoinen viljelyseutualueet ja pientilat.

Asutus on vanhastaan keskittynyt rannikolle
ja jokien varsille sekä myöhemmin kehittyneiden
tärkeiden liikenneväylien, teiden ja rautateiden
varsille. Huomattavan suuri osa nykyisestä väes
töstä on muuttanut tänne maan muista osista.
Länsiosissa ja rannikolla on alkuperäisasutusta
edustavan suomenruotsalaisen väestön osuus
huomattava, ja suomenruotsalaiset kulttuuripiir
teet näkyvät myös maisemakuvassa muun muas
sa rakennustyylissä ja siististi hoidetussa ympä
ristössä.

1.1 Eteläinen viljelyseutu

Eteläinen viljelyseutu on maastonmuodoil
taan vaihteleva, yleensä tehokkaassa viljelyssä
oleva alue. Savikkoja on kaikkialla, mutta eri
tyisesti jokivarsien tuntumassa. Laajimmat savi
kot ovat alueen keski- ja itäosissa. Paikoitellen
on karumpia kallio- ja moreenimaita. Pieniä ja
pienehköjä järviä on eniten sekä länsi- että itä
osissa. Seudun läntisin kolkka alueesta kuuluu
hemiboreaaliseen tammivyöhykkeeseen, muu
ten alue on eteläboreaalista kasvillisuusvyöhy
kettä. Kasvillisuuden yleisilme on lähes koko
seudulla rehevä. Poikkeuksena tästä ovat ympä
ristöään karummat kallioiset alueet, esimerkkinä
Nuuksion järvirikas ylänkö. Idässä alkaa olla ra
pakiven aiheuttamaa verraten jyrkkää, kulmi
kasta topografiaa louhikkoineen.

Peltoa on paljon, sillä savikot ovat jokseen
kin kauttaaltaan viljelyssä. Seudulle ovat tyypil
lisiä savikoille raivatut kumpuilevat ja metsä
saarekkeiden rikkomat peltoalueet. Vaihtelua
maisemaan tuovat lisäksi lukuisat joet ja viljely-
alueilta avautuvat järvinäkymät. Itäosissa vilje
lymaata on keskimäärin vähemmän ja siellä asu-
tuskin on harvempaa lukuunottamatta seudun
itärajalla olevaa Kymijokilaaksoa, jonka suurjo
kimaisema on muutenkin maisemallinen erikoi
suus muuten vähävetisellä alueella. Elimäen
maisemat ovat muusta poikkeavat: laaja järve
tön viljelylakeus tuo mieleen miltei Kokemäen
joen alajuoksun tasangot.

Maaseudulla asutus on keskittynyt pitkille
yhtenäisille jokilaaksoketjuille. Rakennukset on
perinteisesti sijoitettu peltoaukeiden tuntumassa
oleville kumpareille ja reunaselänteille, peltoau
keiden ja metsämaan rajavyöhykkeelle, minne
myös suuri osa tiestöstä on syntynyt. Maaseutu
maisemalle omintakeista ilmettä luovat lukuisat
kartanot ja muutamat ruukkiyhdyskunnat, joi
den esikuvallinen vaikutus on näkynyt vaatimat
tomankin maaseutuasutuksen rakennuskannassa
ja puutarhoissa. Seudun itäosissa on myös tihei
tä ryhmäkyliä. Hieman syrjäisemmillä seuduilla
silmiinpistävää on pika-asutuksen tuloksena
syntyneiden pientilojen suuri määrä; usein nii
den talouskeskusten sijainti poikkeaa seudulla
käytetyistä perinteisistä rakennuspaikoista.
Nopean kehityksen myötä pääkaupunkiseudulle
on kertynyt maamme tihein ja laajin kaupunki-
asutus.

Kaakkoinen viljelyseutu on korkokuvaltaan
alavaa, mutta mäkistä, karujen kalliokkojen ja
vaihtelevien viljelyalueiden sekä pienten soiden
ja järvien luonnehtimaa mosaiikkia. Seutu on
tyypillisintä rapakivigraniitin aluetta ruhjelaak
soineen, kulmikkaine avokallioineen ja louhik
koineen. Harjuja alueella ei juuri ole. Vähälu
kuiset järvet ovat yleensä pieniä, mutta niitä yh
distävät polveilevat purot ja pienet joet ovat tun
nusomaisia.

Vaikka alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvu
lisuusvyöhykkeeseen, on kasvillisuus muuhun
Etelä-Suomeen verrattuna karua. Pellot ovat
muodoltaan rikkonaisia, eivätkä ne yleensä muo
dosta kovin laajoja yhtenäisiä kokonaisuuksia.
Pellot sijaitsevat jokien varsilla ja vähäisillä hie
nosedimenttialueilla. Poikkeuksena tästä on Jout
senon tienoilla oleva laaja, viljavaja tasainen sa
vikkoalue, joka tarjoaa maanviljelylle hyvät edel
lytykset.

Asutus on keskittynyt viljelymaiden tuntu
maan ja ryhmittynyt viljelyalueita halkovien tei
den varsille vaihteleviksi ryhmä- ja nauhakyliksi
sekä haja-asutukseksi. Asutiksen sijoittumiseen
on vaikuttanut paitsi viljelyn, myös muiden elin
keinojen kuten metsätalouden harjoittamisen
edellytykset. Pika-asutukseen liittyviä pientiloja
on verraten runsaasti.

1.3 Suomenlahden rannikkoseutu

Suomenlahden rannikolla paljaiden ja met
säisten kalliomaiden osuus on huomattavan suuri.
Erilaiset saaristoalueet ovat seudun ehkä tärkein
erityispiirre. Maisemat ovat monivivahteisia,
mikä johtuu paitsi maa- ja kallioperän sekä me
renlahtien aiheuttamasta rikkonaisuudesta myös
perinteisten elinkeinojen monipuolisuudesta.
Luonto ja maisema karuuntuu lännestä itään
mentäessä.

Länsiosan laajahkoa saaristoa luonnehtivat
silokallioiset mäntymetsää kasvavat ja ulkosaa
ristossa paljaat saaret. Tammisaaren saaristo on
erityisen laaja ja moni-ilmeinen. Juuri täällä tut
kijat ovat kehittäneet maamme saariston vyöhy
kejaon: avomen - ulkosaaristo - sisäsaaristo -

mannerrannikko. 1 Salpausselän reunamuodostu
man jatkuminen Hankoniemen kautta ulkomerel
le saakka on maisemallinen erikoisuus sora-,
hiekka- ja särkkämuodostumineen. Kasvillisuus
on verraten ankarista sääolosuhteista huolimatta
rehevää. Lehtoja on melko paljon varsinkin län
nessä. Idässä saaret saavat rapakiven takia sär
mikkäämpiä muotoja; kuvaan kuuluvat louhuiset
kivikotja suuret siirtolohkareet.

Mantereella asutus on keskittynyt jokien tun
tumaan. Saarissa on ryhmäasutusta. Sisäsaa
ristossa on asutuksen yhteydessä peltoaukeita,
ulompana kylät tiivistyvät suojaisiin notkelmiin
hyvin tiiviiksi ryhmiksi. Saariston ja rannikon
elinkeinot ovat olleet monipuolisia: merkkejä on
nähtävissä maanviljelyyn, puutarhanhoitoon, kar
janhoitoon, kalastukseen ja merenlculkuun liitty
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Lounaismaan polveileviin
jokilaaksoihin vakiintuneel
la viljelylläja asutuksella
on satojen vuosien perin
teet. Peltojen osuus maa
alasta on suurimmillaan
Lounaisella viljelyseudulla.
- Uskelan- ja Halikonjoen
laakson maisema-alue.
Halikko.

vistä toimista. Ruotsinkielisen väestön osuus on
rannikolla erittäin huomattava aina Pyhtään seu
dulle saakka. Suomenruotsalaisen kulttuuriperin
teen vaikutus on havaittavissa muun muassa ra
kennuskannassa ja pihapuutarhoissa.

1.4 Kiskon - Vihdin järviseutu

Kiskon - Vihdin järviseutu on maastonmuo
doiltaan vaihtelevaa järvien ja pienvesistöjen,
metsäisten kallioalueiden sekä viljavien savikko
peltojen mosaiikkia. Kallioperän kalkkipitoisuu
den vuoksi lehtoja on erityisen paljon. Seutu on
myös Salpausselkien reunamuodostumien ja nii
hin liittyvien muiden harjumuodostojen luonneh
timaa aluetta. Komea 1 Salpausselkä on alueen
etelärajana. II Salpausselkä kulkee hieman vaati
mattomampana alueen poikki lounaasta koilli
seen. Siihen kuuluvat muun muassa Pusulan
Keräkankareen voimakaspiirteiset harjualueet.

Metsät ovat tavallisimmin tuoreita ja hyvä
kasvuisia kuusivaltaisia metsiä. Lehtoja on run
saasti. Soita on paikoitellen hieman enemmän
kuin muualla maisemamaakunnassa.

Peltoja on melko paljon ja usein niitä reunus
tavat lehtevät metsänreunat. Asutus on perintei
sesti sijoittunut järven- tai joenrannan tuntumassa
oleville kunimuille ja kukkuloille. Perinteinen pi
hapiiri on avoin, kylän talousrakennukset on si
joitettu yhdeksi ryhmäksi.

Seudun kulttuuripiirteiden kehitykseen ovat
vaikuttaneet yhtäältä luonnonmaantieteelliset ja
toisaalta historialliset tekijät. Tälle metsäiselle ja
pienten voimakkaasti virtaavien vesistöjen luon
nehtimalle seudulle on ollut aikoinaan otollista
perustaa rautaruukkeja. Ruukkien ympärille syn
tyneet yhdyskunnat rakennelmineen, asuinaluei
neen ja palveluineen ovat vielä nykyäänkin aidon
tuntuinen muisto edellisten vuosisatojen maan
käyttötavoista. Seudun rautaruukkikeskittymä on
myös rakennustaiteellisesti arvokas. Ruukinyh
teisöjen eurooppalaisperäinen rakennuskulttuuri
on alueellinen erikoisuus ja samalla lähiympäris
tön rakentamistavan ja -tyylin tärkeä vaikuttaja.

Ruukinalueiden vaikuttavuutta lisää niiden sijoit
tuminen maisemallisesti komeille paikoille,
maaston ja vesistön dramaattisiin solmukohtiin,
esimerkkeinä vaikkapa Fiskarsin, Mustion ja
Högforsin (Karkkila) ruukinalueet.
Ruukinkartanoiden ohella alueella on suuria vau
raita maatiloja komeine, joskus kaksikerroksisine
päärakennuksineen ja lähiympäristöjen torppari
asutuksineen. Lisäksi seudulla on tavanomaista
pientilavaltaista tai maataloudesta riippumatonta
maaseutuasutusta.

2 Lounaismaa

Lounaismaa on korkokuvaltaan pääosin ala
vaa, mutta varsinkin etelässä korkeussuhteiltaan
vaihtelevaa, suoraviivaisten murroslaaksojen ja
ruhjeiden luonnehtimaa aluetta. Pohjoiseen men
täessä pinnanmuodot loivenevat ja Kokemäen
joen varsilla on suoranaista tasankoa. Alue on
muinaista merenpohjaa, joka vasta melko myö
hään eli atlanttisella kaudella (7500 - 4500 vuotta
sitten) on alkanut kohota kuivaksi maaksi.

Maiseman peruselementit vaihtelevat rikko
naisesta saaristosta ja kumpuilevista, osittain pal
jastuneista kallioalueista laajoihin tasaisiin, vilja
viin savikkoalueisiin, joilla lukuisat joet kiemur
televat.

Alueen kaakkoisreunassa on kolmannen
Salpausselän reunamuodostumaan kuuluvia har
jumuodostoja, lisäksi koko aluetta halkoo joku
nen kaakosta luoteeseen suuntautuva harju- ja
saumamuodostumajakso. Paikoitellen nämä har
jumuodostot ovat maisemassakin huomattavia.

Kallioperä on vaihtelevaa; graniitti- ja kiille
liuskealueet ovat kuitenkin tavallisimpia. Lisäksi
länsiosissa Kokemäenjoen laaksossa on tasaisten
sedimenttien kattama Satakunnan hiekkakivialue
diabaasikallioneen ja Säkylän Pyhäjärven lou
naispuolellaja Kustavin - Uudenkaupungin seu
dulla on rapakivialueet. Erityisesti etelässä kalk
kipitoisten kivilajien esiintyminen luo kasvilli
suuteen lehtomaisia piirteitä.
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Rannikkoseutua luonnehtii laaja ja rikas me
rensaaristo. Mantereella ensisijassa eri kokoiset
joet edustavat vesiluontoa. Jokivedet ovat yleensä
sameita viljelymaalta huuhtoutuneen hienojakoi
sen maa-aineksen takia. Järviluonto on yleensä
niukkaa. Vain pohjoisessa järviä on kohtalaisesti,
mutta sielläkään ne eivät eräitä poikkeuksia lu
kuunottamatta lyö leimaansa kulttuurimaisemiin.
Viljelyalueilla järviä on laskettu ja monet niistä
ovat rehevöityneet ns. lintujärviksi.

Lounaismaata rajaavat joka puolella sitä ka
rummat tai järvisemmät seudut: kaakossa Kiskon
- Vihdin järviseutu, idässä Tammelan ylänköseu
tu ja Hämeen järviset alueet sekä pohjoisessa
Suomenselkä.

Kasvukausi on pitkä, sillä ilmasto on muun
Etelä-Suomen lailla, osin meren vaikutuksesta
leuto ja monipuoliseen maataloustuotantoon so
velias. Mereisyys aiheuttaa tosin sen, että alkuke
sän lämpötilat nousevat rannikolla hivenen hi
taammin kuin sisämaassa.

Lounaismaa kuuluu etelä- ja lounaisosistaan
hemiboreaaliseen tammivyöhykkeeseen ja muu
toin pääasiassa eteläboreaaliseen havumetsävyö
hykkeeseen. Aivan pohjoisessa alkaa jo näkyä
karun Suomenselän seudun keskiboreaalisia piir
teitä. Vallitsevat metsätyypit vaihtelevat rannikon
karuhkoista puolukkatyypin männiköistä kohti si
sämaan tuoreita mustikkatyypin kuusisekametsiä.
Myös erilaiset rehevät metsätyypit, lehtomaiset
kankaatja lehdot ovat tavallisia, mutta niiden
määrää rajoittaa toisaalta se, että viljavimmat alu
eet on raivattu pelloiksi ja toisaalta kalliopaljastu
mien lukuisuus.

Eteläosissa on puuston joukossa jaloja lehti-
puita enemmän kuin missään muualla Suomessa,
mutta niitä on siltikin vain harvakseltaan. Koko
naisia jalopuumetsiköitä on vain muutamia, ja
nekin yleensä istutettuja. Kasvilajisto on moni
puolista ulottuen karujen metsä- ja suomaiden ja
saariston omaleimaisesta lajistosta aina vanhojen
kulttuurialueiden ja lehtojen lajistoon.

Soita on melko niukasti ja yleensä ne ovat
pienialaisia korpia ja rämeitä. Rehevimmät suo
tyypit on yleensä otettu jo varhain hyötykäyttöön.
Laajoina kokonaisuuksina eli suoyhdistyminä
suot muodostavat karuja Saaristo- ja Rannikko-
Suomen keitaita.

Jo esihistoriallisella rautakaudella ja keski
ajalla kaskitaloudesta alettiin siirtyä pysyvään
peltoviljelyyn ja karjanhoitoon. Tämän vuoksi
viljelmien sijainti ja reunavyöhykkeet sekä niitä
myötäilevä asutus ovat ehtineet vakiintua. Laa
joille lihaville savikkomaille keskittynyt maanvil
jely ja muu tuotanto on edelleen monipuolista ja
tuottoisaa. Leipäviljan tuotannon ohella on keski
tytty muun muassa vihannesten ja juuresten vilje
lyyn ja myös lihantuotantoon.

Lounaismaa on hyvin vanhaa ja kehittynyttä
kulttuuri-Suomea. Edulliset ilmasto, maaperä ja
liikenneolosuhteet ovat synnyttäneet alueelle jo
varhain tiiviin asutuksen. Keskiaikaisia kivikirk
koja ja suuria kartanoita on enemmän kuin muu
alla Suomessa. Maisemakuvassa näkyy selvästi

vielä nykyäänkin kartanokulttuuriin liittyvien
piirteiden vaikutus. Tyypillisimniillään kartanot
sijaitsevat Ruotsi-Suomen aikaisten läänityksien
viljellyillä ydinalueilla. Kartanon maiden ja pe
rinteisten talonpoikaiskylien liepeille syntyi torp
pari-ja mäkitupa-asutusta. Myös muita historial
lisia merkkejä entisajoista on säilynyt runsaasti.

Kartanoiden maille rakennettiin yleensä
myös varhaiseen teollisuuteen liittyviä rakennel
mia, kuten myllyjäja ruukkeja. Kartanoiden
kautta myös kulkeutui Suomeen eurooppalaista
kulttuuriperinnettä edustava puutarhakulttuuri ja
kartanokulttuuriin liittyvä rakentamistyyli. Puis
tot ja puutarhat sekä vauraiden maalaiskylien ym
päristön siisteys on vielä nykyäänkin maakunnan
tyypillinen piirre. Lounaismaalla on toki runsaas
ti myös vähemmän vauraalta näyttäviä syrjäkyliä
ja yksittäisiä asumuksia. Etenkin pohjoisten osien
syrjäseuduilla asutus ja viljely ovat usein varsin
vaatimatonta.

Viljelylle edullinen maaperä ja ilmasto sekä
yhteyksien kannalta hyvä sijainti ovat tuoneet
alueelle jo varhain pysyvän tiiviin asutuksen.
Maakunnasta on löytynyt ennätysmäärä pysy
vään asutukseen viittaavia muinaisjäännöksiäjo
rautakauden ajoilta. Myöhemmin alkoi kehittyä
ryhmä- ja rivikyliä, jotka ovat yleensä sijoittuneet
joko savikolta kohoaville kumpareille tai laakson
ja selänteen väliselle hietavyöhykkeelle.
Asutusvyöhykkeen ja peltojen välinen raja on
selkeä. Suurten asutuskeskusten läheisyydessä ja
lomarakentamisessa rakennuksien perinteinen si
joittelu on tosin nyttemmin päässyt unohtumaan.
Viljelymaisemaan läheisesti liittyneet laajat kata
jikkoiset kedot sekä muut laidunalueet ja niityt
ovat myös nopeasti häviämässä.

Suomenruotsalainen kulttuuri on hyvin voi
makasta koko Lounaisrannikon ja Saaristomeren
alueella. Ruotsinkielisen väestön osuus vähenee
kuitenkin sisämaahan ja Turun pohjoispuolelle
mentäessä, missä on puhtaasti suomenkielistä asu
tusta. Suomenkielinen väestö on perinteisesti pu
hunut tunnusomaisia lounaismurteita sekä sisä-
maassa hämäläismurteita. Rakennuskannassa voi
havaita kulttuurieroista aiheutuvia erityispiirteitä.

2.1 Lounainen viljelyseutu

Lounainen viljelyseutu on tyypillisintäja
vaurainta Varsinais-Suomea. Täällä peltojen
osuus maa-alasta on suurimmillaan. Polveilevien
jokilaaksojen muovaamilla hedelmällisillä savi
koilla on laajoja yhtenäisiä peltoaukeita vauraine
maatiloineen. Salon seutu on kumpuilevaa ja siel
lä on pitkänomaisia joki- ja järvilaaksoja laajoine
savikoineen. Koko seudulla kasvillisuus on rehe
vääja monipuolista, lukuunottamatta savikkoalu
eiden välisiä karuja kallioselänteitä.

Savikot on raivattu lähes kauttaaltaan pellok
si. Monet vesistönlaskut ovat myös lisänneet vil
jelyalaa ja samalla vaikuttaneet sekä maisemaku
van että luonnonpiirteiden kehittymiseen. Peltojen
osuus maa-alasta on maamme suurin.
Peltoaukioita ovat reunustaneet pienistä amrnoi
sista kaskiahoista tai hakamaista kehittyneet lehti-
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metsävyöhykkeet, jotka paikoin vieläkin pehmen
tävät pellon ja metsän välistä rajaa. Usein viljava
maa on kuitenkin raivattu viljelykseen niin tehok
kaasti, että jäljelle jääneet kaikkein karuirnmat
metsäselänteet luovat voimakkaan kontrastivaiku
telman viljelyvainioihin verrattuna - voi jopa syn
tyä vaikutelma maiseman karuudesta.

Asutus on perinteisesti sijoittunut viljavien
alueiden tuntumaan laaksojen ja selänteiden väli
selle vyöhykkeelle tai savikolta kohoaville kum
pareille. Tavallisia ovat sekä reunavyöhykkeiden
nauhakylät että tiiviit kumpareasutukset. Perin
teinen asumustyyppi on ollut umpipihatalo. Kylät
ovat iso- ja uusjaosta huolimatta vieläkin tiiviitä
ja selvästi rajautuvia. Niiden ilmentämää vaurau
den tuntua korostaa rehevä kulttuurikasvillisuus.
Kyläkeskusten ympan on paikoin vielä nähtä
vissä esimerkkejä mäkitupalaisasutuksesta.

2.2 Ala-Satakunnan viljelyseutu

Ala-Satakunnan viljelyseutu on perusluon
teeltaan vaurasta viljelyaluetta, mutta Lounaiseen
viljelyseutuun verrattuna siellä on runsaasti karu
ja, metsäisiäja soisia syrjäseutuja. Vaikka Ala-
Satakunnan viljelyseutu on maastomuodoiltaan
hyvin tasaista, on sen maisemissa voimakkaita
erityispiirteitä. Lounaismaan suurin järvi, Sä-
kylän Pyhäjärvi on lähes saareton ja osittain suo
rarantainen allas. Suuri Kokemäenjoki virtaa hal
ki viljavan ja tasaisen, paikoin lähes rannattoman
viljelylakeuden. Seudun poikki kulkevat Säky
länharjun - Kokemäenjokilaakson - Yyterin mit
tavat harjumuodostot.

Seudun karuja maisemapiirteitä edustavat
suot ja metsät keskittyvät Pyhäjärven lounaispuo
leila olevalle karulle rapakivigraniittialueella ja
seudun muissa osissa ympäristöään karummille
kallioisille ja moreenisille vedenjakaja-alueille.
Viljelymaisemat sijaitsevat yleensä viljavilla sa
vikkoalueilla, jotka Kokemäenjokilaaksossa le
vittäytyvät koko maassa poikkeuksellisen mitta
vina tasankoina. Karuimmilla mailla sijaitsevat
viljelymaat ovat verraten hajanaisia.

Pääosa asutuksesta keskittyy viljavien savi
koiden tuntumaan. Taajamien ulkopuolella asutus
on ryhmittynyt melko väljästi, yleensä nauhamai
sesti. Paikoin on myös löyhähköjä ryhmäkyliä.

2.3 Pohjois-Satakunnan järviseutu

Pohjois-Satakunnassa Lounaismaa vaihettuu
kohti Suomenselän karuja vedenjakaja-alueita.
Maaperä ja maanpinnan muodot ovat melko
vaihtelevia. Seudulla on kumpu- ja pohjamoree
ni- sekä kalliomaita. Soiden määrä on selvästi
korkeampi kuin muualla Lounaismaalla. Aivan
pohjoisessa on huomattava miltei idästä länteen
kulkeva Hämeenkankaan reunamuodostuma,
joka ennen Kankaanpäätä kääntyy suoraan poh
joiseen Pohj ankankaan saumamuodostumajak
soksi.

Seudun verraten metsäistä yleisilmettä elä
vöittävät monet järvet, joista muutamat ovat mel
ko isojakin. Koska savikoita on vain niukalti joi
denkin pienehköjen jokien varsilla, eivät maan-

viljelyn edellytykset ole yhtä hyvät kuin muualla
Lounaismaalla. Vaikka peltornaa-alaa onkin tääl
lä muuta Lounaismaata niukemmin, toistuvat pie
net kumpuilevat peltokuviot maisemassa sentään
melko taajaan. Usein peltomaisemia elävöittää
niiden sijainti järvien ja jokien rantamilla.
Metsätalouteen liittyvät elinkeinot ovat tärkeitä.

Verraten harva asutus on sijoittunut pääasias
sa pienten jokien laaksojen tuntumaan. Myös
torppariasutuksen ja pika-asutuksen vaikutus
metsäkulmilla on nähtävissä.

2.4 Lounaisrannikon ja
Saaristomeren seutu

Lounaisrannikkoa ja Saaristomerta voidaan
pitää luonnonoloiltaan maamme ehkä erikoislaa
tuisimpana, vertaansa vailla olevana luonnonnäh
tävyytenä, johon kytkeytyy myös ainutlaatuisia
kulttuuripiirteitä. Maaperää ja topografiaa luon
nehtivat laajat kallioalueet, jotka ovat jäsentyneet
kallioperää hallcovien suoralinjaisten murroslaak
sojen mukaan. Ruhjelaaksojen muodostamat lah
det jatkuvat kapeina syvälle sisämaahan.

Silo- ja avokallioita on täällä enemmän kuin
missään muualla. Tämän kumpuilevan ja usein
paljaan kalliomaaston maiseman tärkein perus
elementti on kuitenkin meri, joka luo seudun laa
jan ja rikkonaisen saariston. Ulkomereltä ranni
kolle tultaessa pienet luodotja saaret suurenevat
vähitellen ja niistä rakentuu erilaisia vyöhykkeitä
ulkomereltä rannikolle. Saariston vyöhykkeisyys
näkyy paikoin myös laajempien saariyhmien si
sällä; tällöin voidaankin perustellusti puhua saa
riston mosaiikkisuudesta. Ulkosaariston kirkas ja
suolainen vesi vaihettuu rannikon sisälahtien
pohjukoihin tultaessa sameaksi, ravinteiseksi ja
lähes suolattomaksi.

Myös savikot ovat seudulla tavallisia, ja kos
ka ilmastokin on edullista ja sekä kallio- että
maaperässä on paikoin kalkkia, ovat lehdot ja
muut rehevät kasvillisuustyypit yleisiä karujen
saaristomänniköiden ja paljaiden kalliokkojen
ohella. Koko seutu kuuluu hemiboreaaliseen tam
mivyöhykkeeseen.

Kalastus on perinteisesti ollut tärkein elinkei
no. Sen ohella on sisäsaariston kalastajakylissä
pidetty pienialaisia monipuolisesti viljeltyjä pel
toja ja puutarhoja sekä laitumia ja niittyjä.
Mannerrannikolle tultaessa peltomaan määrä li
sääntyy voimakkaasti, ja olosuhteet ovat otolliset
aina hedelmänviljelyllekin.

Suuri osa maamme rautakautisesta asutuk
sesta on keskittynyt sisämaahan Lounaisrannikon
alueelle. Aktiivisella maankäytöllä on muutenkin
pitkät perinteet. Saariston asutus on perinteisesti
keskittynyt tiiviisti rakennettuihin, mahdollisim
man suojaisissa painanteissa oleviin kyliin. Ranta-
alueilla sijaitsevat ryhminä vene- ja verkkovajat.
Seutu on suomenruotsalaisen kulttuurin valta
aluetta, lukuunottamatta saariston ja rannikon
ehkä hieman karumpia pohjoisia osia, missä suo
menkielinen väestö on enemmistönä. Lounais-
rannikolle on lisäksi tunnusomaista sekä perintei
nen että uudempi huvila-asutus.
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Kallioisten saarien, meren
ja pienimuotoisten kulttuu
riympäristöjen mosaiikki
on myös tyypillistä Lou
naismaata Lounaisran
nikon ja Saaristomeren
seudulla.
- Luonnonniityllä laidunta
vaa karjaa Saaristomeren
maisema-alueella.
Berghamn, Nauvo.

2.5 Satakunnan rannikkoseutu

Satakunnan rannikko poikkeaa Saaristome
ren ja Lounaisrannikon seudusta niin paljon, että
se on erotettu omaksi seudukseen. Saaristovyö
hyke nimittäin kapenee selvästi lounaissaaristosta
pohjoiseen mentäessä. Luonto karuuntuu samalla
muutenkin. Tällä seudulla on silti vaihtelevia saa
nstoalueita. Maa on alavaa ja pienipiirteisyys on
maaperän monipuolisuuden seuraus: kalliomai
den ohella on sekä pohja- että kumpumoreenialu
eita, kuten myös jonkin verran savikoita ja harju
muodostumia. Rannikolla on pitkiä suojaisiaja
ruovikkoisia lahtia, jotka maatuvat maan vähitel
len noustessa.

Seudun perinteinen elinkeino on kalastus,
minkä lisäksi maanviljely on rannikolla tärkeä
(sivu)elinkeino. Saariston asutus on niukkaa, kyliä
ei juurikaan ole. Rannikon lahdissa on kalastaja
kyliä. Väestö on täällä kokonaan suomenkielistä,
erotuksena ympäröivistä Lounaisesta ja Etelä-
Pohjanmaan ruotsinkielisestä saaristoalueesta.

3 Hämeen viljely- ja järvimaa

Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaa
kunnan voidaan katsoa edustavan osaa koko
Järvi-Suomen melko yhtenäisestä laakeasta alu
eesta, jonka maasto yksityiskohdissaan on silti
hyvin vaihtelevaa. Häme poikkeaa kuitenkin
Itäisestä Järvi-Suomesta melko selvästi.
Hämeessä viljelyalueet ovat laajempia ja vilja
vampia. Pysyvällä asutuksella on pitemmät histo
rialliset juuret. Myös kulttuuriperinne on erilai
nen kuin Itäisessä Järvi-Suomessa. Vesistöjen
määrä on keskimäärin hieman vähäisempi kuin
idempänä.

Tässä maisemamaakunnassa verraten tasai
nen, mutta ruhjelaaksojen särkemä kallioperä on
aiheuttanut lukemattomien matalien järvien ja ve
sireittien synnyn. Kallioperän peittävät tavallises

ti erilaiset pohjamoreenikerrostumat, etelässä ja
keskiosissa on lisäksi jonkin verran kumpumo
reenejaja drumliineja. Keski- ja pohjoisosia hal
litsevat laajat kalliokkoalueet ovat paikoin hyvin
kin jylhiä.

Koko alueella, mutta erityisesti etelässä ja
keskiosissa on runsaasti maisemallisestikin hyvin
erottuvia harju- ja reunamuodostumia. Lisäksi
näillä seuduilla on kulttuurimaisemaa leimaavia
laajoja ja viljavia savikkoalueita.

Järviä on paljon. Suuret järvialtaat ja reittive
sistöt luonnehtivat lähes koko aluetta, vain lou
naassa ja etelässä järvialtaat ovat pienempiä,
mutta eivät toki mitättömiä. Suota on maapinta
alasta vähän tai kohtalaisesti. Paikoin ylänkö- ja
vedenjakaja-alueilla on melko mittavia suoyhdis
tymiä, jotka edustavat pääasiassa karuja Rannik
ko- ja Sisä-Suomen keidassoiden tyyppejä.
Yksittäisistä suotyypeistä rämeet ja korvet ovat
yleisimpiä.

Ilmasto on alueella melko leuto, mutta hie
man mantereisempi kuin rannikolla, joten vuo
denaikojen vaihtelu on jyrkempää ja vuotuiset
lämpötilaerot suuremmat.

Hämeen viljely- ja järvimaa kuuluu eteläbo
reaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Karut ja
viljavat metsätyypit vaihtelevat. Yleisimmin on
mustikkatyypin ja käenkaali-mustikkatyypin kuu
sisekametsiä, mutta myös kuivahkot puolukka
tyypin mäntykankaat ovat hyvin tavallisia. Run
sailla harju- ja hiekkamailla on yleisesti myös
kuivia kanervakankaita (CT). Lehtojaja lehto
maisia kankaita on yleensä vähän, mutta varsin
kin eteläosassa olevan Etelä-Hämeen lehtokes
kuksen (Asikkalasta Tampereen seudulle asti)
alueella niitä on hyvinkin paljon luomassa muu
tenkin vaihteleviin maisemiin rehevyyden ja täy
teläisyyden tuntua.

Luonnonpiirteiden ja eri kasvillisuustyyppien
moninaisuuden vuoksi kasvisto ja muukin eliöla
jisto on runsasta. Paitsi alkuperäisten luonnon-
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tyyppien lajisto, myös perinteisten maankäyttö
muotojen seurana tullut kulttuurilajisto on rikasta.

Hämeen viljely- ja järvimaa rajautuu etelässä
1 Salpausselän kohdalla Eteläiseen rantamaahan.
Länsirajalla järvivesistöt loppuvat ja alkaa viljava
jokien luonnehtima Lounaismaa. Pohjoisessa
maakunta rajautuu selkeästi karuun Suomenselän
vedenjakajavyöhykkeeseen. Idässä rajan veto on
mielivaltaisinta, mutta Hämeen vaihettuminen
Itäiseksi Järvi-Suomeksi voidaan katsoa tapahtu
van Päijänteen itäpuolella.

Maakunta on ollut kauan asuttua: lähinnä ve
sistöjen varsille keskittynyt rautakautinen asutus
on ollut huomattavaa. Keskiajalta on säilynyt
koko joukko kivikirkkoja. Maata alettiin ottaa jo
varhain pysyvään viljelyyn ja viljelymaata on ny
kyään paikoin hyvinkin runsaasti.

Hämeen kulttuuriperinteet ovat pitkät: talon
poikainen asutus juontaa juurensa vuosisatojen
taa. Myös kartanokulttuuri on eräissä osassa maa
kuntaa leimallista. Perinteiselle hämäläiselle ky
lälle on monesti tunnusomaista rivimuoto, jolloin
rakennuskanta noudattelee tiukasti kyläraitin
vartta. Savikoiden alueelle on perustettu kumpa
re- ja ryhmäkyliä. Muualla kylät on rakennettu
esimerkiksi harjuselänteiden rinteille tai harjan
teille. Maisemallisesti viehättävimmät kylät si
jaitsevat vesistöjen tuntumassa, usein harjujakson
päällä tai rinteellä.

3.1 Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu

Tätä seutua voidaan pitää Hämeen varsinai
sena ydinalueena. Vanhin asutus ja viljavien sa
viklcojen viljelyalueet sekä vaihtelevat vesireitit
keskittyvät tälle seudulle. Maisemat ovat hyvin
monimuotoisia ja usein pienpiirteisiä. Tämä joh
tuu paitsi vaihtelevista luonnonoloista, myös mo
nipuolisesta ja pitkään jatkuneesta sekä alkutuo
tantoon että teollisuuteen liittyvästä elinkeino-
elämästä.

Etelä- ja keskiosissa on sekä laajoja savikko
ja että useita kaakosta luoteeseen suuntautuvia
hienoja harju- ja saumamuodostumajaksoja.
Huomattavin näistä on Lamrnin - Hauhon - Päl
käneen - Pyynikin jykevä saumamuodostumajak

so. Myös moreenimaat ovat tavallisia. Pohjoi
sessa maastoa luonnehtivat laajat ja vaihtelevat
ruhjelaaksojen rikkomat kalliomaat. Seudun ete
läisinimät osat ovat maaperä- ja ilmasto-olosuh
teiltaan erittäin suotuisaa maanviljelyaluetta.

Seudulla on vaihtelevaa ja rikasta eteläbore
aalisen vyöhykkeen kasvillisuutta. Etelä-Hämeen
lehtokeskus on lähes kokonaan keskittynyt tänne,
Lammin, Hämeenlinnan, Nokian ja
Hämeenkyrön sekä Luopioisten rajaamalle alu
eelle. Metsät ovat viljavia; vallitsevat metsätyypit
ovat lehtomaisia ja tuoreita käenkaali-mustikka
tyypin ja mustikkatyypin kuusivaltaisia sekamet
siä. Soita on vähän, ne ovat lähinnä karujen ve
denjakaja-alueiden keidassoita.

Huomattava osa maamme esihistoriallisesta
rautakautisesta asutuksesta on sijainnut täällä,
etenkin Vanajan reitilläja Kokemäenjoen reitin
alkupäässä. Pitkäaikaista asutusta ja pitkiä kult
tuuriperinteitä kuvaa muun muassa keskiaikais
ten kivikirkkojen ja vanhojen talonpoikais- ja
kartanorakennusten suuri määrä. Hyvien viljely-
maiden tuntumassa on kukoistanut vauras karta
nokulttuuri. Karjatalous, jota monin paikoin vielä
jatketaan vanhan kyläasutuksen tuntumassa, on
jättänyt jälkensä maisemaan monipuolisina lai
dunhakoina, katajaketoina ja muina perinnemai
semina. Kylämaisemia elävöittävät kumpuilevas
sa maastossa kiemurtelevat tiet ja pitkät, matalah
kot hämäläistyyliset talonpoikaisrakennukset.

Perinteinen kylän paikka on harjun tai muun
selänteen notkomainen satulakohta, mistä yhtey
det ovat olleet hyvät sekä pitkin harjua että ympä
röiville alaville maille ja vesistöille. Perinteiset ra
kennuspaikat ovat valikoituneet muun muassa hy
vän pienilmaston, otollisen viljelymaan ja pohja-
veden saatavuuden mukaan. Pitkät näkymät
asuinrakennuksista ovat myös olleet tavoiteltuja,
talousrakennukset sen sijaan on usein rakennettu
omaksi ryhmäkseen alarinteelle. Kanta-Hämeen
laakeiden savilckojen perinteiset kylät ovat tyypil
lisimmillään tiivitäja melko suuria, usein suurem
pia kuin esimerkiksi lounaissuomalaiset kylät.

3.2 Tammelan ylänköseutu

Tammelan ylänkö on ympäristöään karum
paa, suureksi osaksi supra-akvaattista (eli jääkau
den jälkeisen veden pinnan yläpuolelle jääneistä
muodostumista koostuvaa) lähes savetonta mo
reenialuetta. Maasto on muuhun Hämeeseen ver
rattuna ylävää ja tasaista tai vain vähän kumpui
levaa. Maanpinnan muotoihin lyö leimansa alu
een sijainti Salpausselkien reunamuodostuma
alueella sekä lukuisat, jokseenkin kaakosta luo
teeseen suuntautuvat harjumuodostumajaksot.
Laajat harjudelta-alueet muodostavat tasaisia
hiekkanummia ja drumliinikentät aiheuttavat
maisemaan juovaisuutta.

Seutu on metsäistä; vallitsevat metsätyypit
vaihtelevat moreenimaiden tuoreista mustikka
tyypin kuusikoista harjunummien karuihin kaner
vikkomänniköihin. Soita on alueella enemmän
kuin muualla Hämeessä. Pieniä ja keskikokoisia
vaihtelevantyyppisiä järviä on runsaasti.

Hämeen viljely-ja järvi-
maan kulttuurimaisemien
vauraat piirteet perustuvat
ihmisen työhön ja perintei
den kunnoittamiseen.
- Sasin - Mahnalanselän
maisema-alue. Sarkkila,
Hämeenkyrö.
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Perinteinen hämäläinen kylä
on tiivistynyt harjuselänteen
laella kulkevan kyläraitin
varrelle.
- Hauhon kirkonkylä.

Viljelymaata on selvästi vähemmän kuin
ympäröivillä seuduilla. Peltoja on kyllä kohtalai
sesti, mutta ne ovat yleensä verraten pienialaisia.
Kaijatalous on ollut täällä aiemmin tärkeätä, sen
muovaamia laidunmaisemia on vieläkin. Kaskea
minen jatkui täällä pitempään kuin muualla lou
naisessa Suomessa.

Melko harvan asutuksen lomassa kiemurte
lee vanhoja pikkuteitä. Seudulla on havaittavissa
piirteitä jopa savolaistyyppisestä mäkiasutukses
ta. Täällä yhdistyvät toisaalta pitkät, vanhoihin
hämäläiskyliin liittyvät perinteet, ja toisaalta äs
kettäiset, melko runsaan pika-asutustoiminnan
muovaamat piirteet.

3.3 Päijänteen seutu

Päijänteen seutu on toisaalta Hämeen viljely
jajärvimaan ja Itäisen Järvi-Suomen vaihettumis
vyöhykettä sekä luontonsa että kulttuuriperintei
densä puolesta - toisaalta se on luonnoltaan sel
västi omanlaatuinen seutu. Maamme toiseksi
suurimpana järvenä Päijänne hallitsee seutuaan
keskusakselina ulottuen eteläosan savikkoisilta
viljelyalueilta pohjoispään metsäisiin ja karuihin
kallioisiin - paikoin suorastaan vuoristoisiin mai
hin, missä suhteelliset korkeuserot voivat olla
jopa yli 100 m. Poikkeuksena maisemamaakun
nan muihin vesistöihin Päijänne on osa Kymijoen
vesistöä, kun muiden seutujen vedet laskevat
pääosin Kokemäenjoen kautta.

Päijänteen allas lähiympäristöineen on usei
den ruhje- ja halkeamalaaksojen yhdistelmä. Sen
kallioiset rannat ovat useimmiten korkeita ja ki
vikkoisia. Korkeuserot voivat olla aika huimia
km. Pinnanmuodot ovat vaihtelevimmillaan
Luhangan - Koipilahden lähes vuoristomaisilla
tienoilla. Kalliokkoalueet hallitsevatkin seudun
pohjoisosia. Viljavia, alavia savikoita on paitsi
etelässä Lahden - Asikkalan alueella, myös poh
joisessa Jämsän seutuvilla. Merkittävimmät har
jumuodostot liittyvät erityisesti etelässä Salpaus
selkien reunamuodostumiin mutta myös pohjoi
sessa ns. Sisä-Suomen reunamuodostumaan sekä
koko alueella jokseenkin etelästä pohjoiseen kul
keviin harjujaksoihin.

Seutu on erittäin metsäistä, soita on vain niu

Päijänteen seudulla kulttuu
rimaisemaa kehystävät mo
nin paikoin jyrkkäpiirteiset
ja metsäiset kalliot.
- Putkilahti. Korpilahti.



kalti syrjäisillä ja karuilla vedenjakaja-alueilla.
Vaikka paikoin on komeita kuusikoita, ovat met
sät yleensä melko karuja, kuten myös muukin
kasvillisuus. Poikkeuksen tästä tekee Etelä-Hä
meen lehtokeskus, joka ulottuu seudulla aina
Heinolaan saakka; täällä Asikkalan - Hollolan
seudun savikkoalueiden tienoilla myös pelto-
maan määrä on enimmillään.

Harjoitetut elinkeinot ovat olleet monipuoli
sia, tämä on nähtävissä myös maisemakuvassa.
Maanviljelyä on tukenut karjanhoito ja metsäta
lous. Kalastus on monin paikoin ollut tärkeä lisä
elantoon. Teollisuuden tärkein haara on jo pit
kään ollut vilkkaasti harjoitettu metsäteollisuus.

Päijänteen seudun asutuksella on pitkiä his
toriallisia perinteitä, alueelta on tehty nimittäin
useita rautakautisia asuinpaikkalöytöjä. Nykyinen
asutus ei sijaitse aivan Päijänteen rannoilla, vaan
sijoittuu lahdenpohjien laaksoihin sekä järven ja
vesireittien solmukohtiin.

3.4 Pohjois-Hämeen järviseutu

Pohjois-Hämeen järviseutu on Hämeen vilje
lymaiden vaihettumisvyöhykettä kohti Suo
menselän karuja vedenjakajamaita. Maasto on
korkeussuhteiltaan varsin vaihtelevaa, ruhjelaak
sojen nkkomaa kallio- ja moreenimaata. Alueen
poikki kulkee jokunen harjujakso. Seudun ehkä
tyypillisimmät piirteet ovat reittivesiin liittyvät
huomattavat, suurehkot järvialtaat, Palovesi,
Tarjannevesi ja Keurusselkä sekä lukuisat pie
nemmät järvet.

Metsiä on paljon, ja vaikka seutu on verraten
karua, ovat ne yleensä kuitenkin vielä tuoreahko
ja mustikkatyypin kuusisekametsiä. Soita on ver
raten paljon, lähes yhtä paljon kuin Tammelan
ylängölläja ne edustavat karuja Sisä-Suomen
keidassoiden tyyppejä.

Vaikka seudun maisemille tunnusomaisinta
ovat metsäteollisuudelle hyvät perusedellytykset

tarjonneet reittivedet ja sankat kuusikkoiset met
sät, löytyy varsinkin Ruoveden - Virtain alueelta
vielä vehmaita viljelymaisemia, joiden luonnehti
mat komeat laaksot erottuvat hyvin maisemassa.

4 Itäinen Järvi-Suomi

Itäinen Järvi-Suomi on laaja, mutta maise
mallisesti suurin piirtein yhtenäinen laakea alue,
jonka maasto on kuitenkin yksityiskohdissaan
hyvinkin vaihteleva. Suhteelliset korkeuserot py
syttelevät tosin yleensä alle 50 metrissä. Vaa
kasuora peneplaani ja ruhjelaaksojen rikkoma
kallioperä on mahdollistanut maisemamaakuntaa
hallitsevan elementin, lukemattomien matalien ja
sokkeloisten järvien ja vesireittien synnyn. Kor
kokuvan yleispiirteenä on sen jyrkkeneminen
pohjoista kohti, luoteisimpia melko tasaisia aluei
ta lukuunottamatta.

Maaperän peittää lähes kaikkialla moreeni
vaippa. Myös eteläosiin keskittyneillä kalliomail
la on usein päällään kivistä moreenia. Moreeni
muodostumista ovat huomattavimpia keski-ja
itäosien laajat kumpareiset drumliinikentät.
Varsinkin etelä-, kaakkois- ja itäosissa on maise
massakin selvästi havaittavat Salpausselkien reu
namuodostumat ja niihin liittyvät, koko maakun
nan poikki pohjoisesta etelään ja luoteesta kaak
koon kulkevat harjumuodostumajaksot.

Koska harjumuodostojen ohella myös mo
reenimuodostumat ja kallioperän ruhjelaaksot
ovat suunnilleen samansuuntaisia, tulee maantie
tä lännestä itään viiletettäessä helposti mieleen
kuva suuresta metsäisestä pyykkilaudasta.

Vesistöt ovat Itäisen Järvi-Suomen maise
man suurin rikkaus. Suurin osa alueesta kuuluu
Vuoksen vesistöön, jonka kautta kaikki Suur-
Saimaan sokkeloisen ja monimuotoisen järvialu
een vedet virtaavat. Maakunnan halki kulkee tär
keä vedenjakajaselänne Keski-Suomen ja Poh

Itäisessä Järvi-Suomessa on
metsien, järvien ja haja-asu
tuksen viehättävää
mosaiikkia.
- Ristiina - Hurissalo maise
matie. Suurlahti, Ristiina.
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jois-Savon j ärviseutujen sekä Suur-Saimaan seu
dunja Lounais-Savon järviseudun välillä. Tämän
vedenjakajan länsipuolella olevat vedet yhdisty
vät Kymijokeen laskeviksi suuriksi vesireiteiksi.

Järvi-Suomea voidaan pitää sekä luonnon
oloiltaan että ilmastoltaan eräänlaisena valtakun
nan keskivertoalueena. Ilmasto käy itää kohti yhä
mantereisemmaksi kylmine talvineen ja lämpimi
ne kesineen. Sademäärä on kohtalainen: 550-600
mm vuodessa.

Itäinen Järvi-Suomi kuuluu kokonaisuudes
saan eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee
seen. Alueella vaihtelevat keskinkertaiset ja ka
ruhkot metsämaat. Yleisimpiä ovat mustikkatyy
pin kuusikot, mutta myös kuivahkot puolukka
tyypin mäntykankaat ovat perin tavallisia. Harju-
ja hiekkamailla metsät karuuntuvat usein kaner
vaisiksi mäntynummiksi.

Lehtomaisia metsiä ja lehtoja on yleensä niu
kalti. Poikkeuksen tästä tekevät Pohjois-Savon eli
Kuopion alueen ja Keski-Karjalan (Laatokan
Karjalan) lehtokeskukset. Metsämaisemassa kas
keamisen vaikutukset puulajisuhteisiin ovat edel
leen nähtävissä. Lehtipuuston osuus on nimittäin
näillä seuduilla maassamme vieläkin huippuluok
kaa. Tosin kuusettuminen etenee vanhoilla kas
kialoilla kovaa vauhtia. Edustavat kaskeamiseen
ja karjanhoitoon liittyvät kulttuurikasvillisuustyy
pit ovat nekin jo alkaneet hävitä.

Itäisen Järvi-Suomen vähälukuiset suot edus
tavat karuja Sisä-Suomen keidassoita. Pohjoi
sessa suoyhdistymät alkavat vaihettua Pohjan
maan aapasoihin.

Pellot ovat yleensä moreeni- ja turvemailla.
Pelloilta raivatuista kivistä kootut kiviaidatja
-kasat ovat vieläkin viljelymaisemien erityispiir
re. Myös kaskiviljelyn muovaamia maisematyyp
pejä on vielä jäljellä. Etenkin kylien lähellä lepik
koiset laidunhaat ja -ahot ovat olleet tyypillisiä;
niitä on yhä maisemassa monin paikoin.

Kylät ovat sijoittuneet vesireittien varsille ja
solmukohtiin matalille rantaselänteille tai ranta-
peltojen ja selännealueiden välivyöhykkeeseen.
Vesiväylät ovat vetäneet jotkut kylät aivan ran
taan. Tyypillistä ja perinteisintä asutusta edustaa
ns. mäki- ja vaara-asutus, jossa talot peltoineen
sijaitsevat ilmasto- ja maaperäoloiltaan edullisim
pien mäkien laella.

Rakenteeltaan maalaiskylät ovat melko haja
naisia ja väljiä. Metsäselänteet ja vesistöt lomittu
vat asutuskuvaan. Kylän talot ovat samalla au
kealla tai kumpareella säännöllisten välimatkojen
päässä, omien lähipeltojensa ympäröiminä. Ky
läkuvan tärkeänä yksityiskohtana on ollut piha-
puu: kuusi, koivu tai “pyhä” pihlaja. Yksittäisten
maatilojen muodostama, metsäalueiden keskellä,
rannoilla, mäilläja vaaroilla pilkistelevä haja
asutus on yleistä. Varsinaisia kartanoita on vain
hyvin harvakseltaan; sen sijaan vaurasta talonpoi
kaisasutusta on yleisesti suotuisimmilla paikoilla.

Varsin homogeenista Itäistä Järvi-Suomea on
vaikea jakaa yksiselitteisiin seutuihin, siksi välit
täisiä luonnon- ja kulttuuripiirteiteiden vaihtelut
ovat. Tässä tarkastelussa jaon lähtökohtana on

käytetty selvimmin luonnonoloiltaan ja maj
semiltaankin poikkeavan karun Savonselän erot
tamista omaksi seudukseen. Savonselästä etelään
ja pohjoiseen jatkuu selkeänä rajalinjana edellä
mainittu Kymijoen ja Vuoksen vesistöjen veden
jakaja.

Suur-Saimaan alueen voi perustellusti rajata
erilleen Pohjois-Savon järvialueesta. Pohjois-
Karjalan järviseutu muodostaa omantyyppisensä
vähäsaaristen selkäjärvien kokonaisuuden. Laa
tokan-Karjala on muuta maakuntaa rehevämpää.
Lounais-Savossa vesistöjen yleisilme poikkeaa
jonkin verran muusta maisemamaakunnasta.
Edellä mainitun lisäksi Itäisen Järvi-Suomen
maisemamaakunnassa vaihettuvat vähitellen eri
laiset muutkin luontoon ja kulttuuriperintöön liit
tyvät piirteet; näiden erot ovat usein hyvin hieno
syisiäja vain vaivoin määriteltävissä - täsmällisiä
rajapyykkejä on näiden perusteella lähes mahdo
tonta asetella.

4.1 Lounais-Savon järviseutu

Lounais-Savon järviseutu on ruhjelaaksojen
muovaamaa moreenipeitteistä maata. Eteläosissa
on lisäksi kumpuilevia kalliokkoalueitaja SaI
pausselkien reunamuodostuma-alueet niihin liitty
vine harjumuodostoineen. Ija II Salpausselän vä
liin jäävät viljavat litin - Jaalan - Valkealan savik
koalueet. Myös Hartolan seudulla on savikoita.
Näille alueille keskittyvät myös laajimmat pelto-
alueet, jotka paikoin ovat varsin mittaviakin.

Alueen järviluonto on vaihtelevaa. Puula
vettä lukuunottamatta ei laajoja selkävesiä juuri
ole, vaan järvet ovat pienimuotoisempia kuin vie
reisellä Suur-Saimaan seudulla. Varsin mittavia
järviä toki on, kuten Suontee, Jääsjärvi ja
Vuohijärvi.

Metsäkasvillisuus on melko rehevää. Met
säluonnossa kaskeamisen merkit ovat olleet erit
täin selvästi nähtävillä. Lehtipuiden osuus puus
tossa oli vielä pari vuosikymmentä sitten 50 %:n
luokkaa. Kaskikoivikot ja -lepikot ovat kuitenkin
nopeasti alkaneet muuttua kuusi- ja mäntyvaltai
siksi sekametsiksi. Soita on vain hyvin harvaksel
taan ja yleensä ne ovat pienialaisia korpi- ja rä
mekuvioita.

Maanviljelyn harjoittamisella on perinteitä,
vaikka peltoala vaihtelee melko paljon alueen eri
osissa. Eniten viljelymaata on eteläosien viljavil
la savikkoalueilla ja vähiten Vuohijärveä ympä
röivillä syrjäisillä ja karuilla kallio- ja moreeni
mailla. Kyläalueet sijoittuvat useimmiten vesi
reittien varsille, laakso- ja rantapeltojen yhtey
teen. Rakenteeltaan ne ovat melko hajanaisia ja
väljiä. Paikoin on myös ryhmäkyliä. Maisemat
ovat siis pääpiirteiltään vesien sekä kumpareisten
metsien ja asuttujen peltoalojen tasapainoista mo
saiikkia.

4.2 Suur-Saimaan seutu

Suur-Saimaan seutua hallitsevat vedet. Sai
maan laajoilta selkävesiltä järviluonto vaihettuu
sokkeloisiin, suorastaan labyrinttimaisiin reittive
sun. Mittavat järvet kumpareisine ja paikoin lou
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Pohjois-Savon järviseudul
la tapaa yleisesti mäki- ja
vaara-asutusta. Pelloilta
kiviröykkiöiksi tai kiviai
doiksi kootut kivet ovat to
distusaineistoa monien su
kupolvien työstä.
- Mustinmäen - Tahvanalan
maisema-alue. Mustininäki,
Leppävirta.

huisine saarineen, jokimaisiksi kapenevat salmet
ja lahdet ruhjelaaksojen uumenissa, pienet suojai
set lampareet ja avarat myrsky isät järvenselät
ovat kaikki tyypillistä Saimaata, joka sijaitsee ka
rujen moreenimaiden ja kalliokkojen sekä
Salpausselkien ja koko alueen halki luikertelevi
en harjujaksojen muovaamalla maalla. Useimmat
Saimaan järvialtaista ovat maisemiltaan selvästi
omaleimaisia. Seudun huomattavimpia järviä
varsinaisen Saimaan ohella ovat Pihlajavesi,
Puruvesi ja Haukivesi.

Seutu on karua, viljavia savikoita ei juuri
kaan ole ja metsäkasvillisuuskin on ympäröiviä
seutuja karumpaa. Kuivat puolukkatyypin mänty
kankaat ovat tavallisimpia.

Eniten peltoa on Savitaipaleen - Taipalsaaren
ja Joroisten - Rantasalmen tietämillä, missä myös
seudun vähäiset savikot sijaitsevat. Muuten
maanviljelyn edellytykset ovat maaperän karuu
den ja kivisyyden takia yleensä melko kehnot.
Kivisten maiden takia kaskiviljelyllä oli poik
keuksellisen pitkään tärkeä asema. Kalastus ja
metsät ovat aina tarjonneet peltoviljelyn ja kar
janhoidon ohella tärkeätä lisää elantoon. Maa
seutuasutus on harvaa, ja kylät muodostuvat väl
jistä talorykelmistä. Tyypillinen kylän paikka on
esimerkiksi järveen työntyvä niemi.

4.3 Savonselän seutu

Savonselkä on pinnanmuodoiltaan loivinta
Itäistä Järvi-Suomea, ylävää ja karua välialuetta.
Järviä on ympäröiviä seutuja selvästi niukemmin.
Laajalla ja saaristoisella Kyyvedellä liikkuessaan
voi kyllä arvata olevansa Järvi-Suomessa. Muut
järvet ovatkin jo selvästi pienempiä ja hyvin
useasti suorantaisia.

Tasaiselle ja karulle moreeniselle maaperälle
on ehtinyt kehittyä soita huomattavasti enemmän
kuin muualle maakuntaan. Suot ovat karuja kei
dassoitaja suotyypit ovat yleisimmin vähäravintei
sia rämeitä ja nevoja. Elävyyttä maaston muotoihin

tuovat muutamat harjujaksot sekä laajalle levinneet
kumpareiset, drumlinisoituneet moreenikentät.

Vaikka seutu on karua, on ihmisillä riittänyt
sitkeyttä raivata tänne peltolaikkuja lähes yhtä
runsaasti kuin muualle maakuntaan. Viljelykset
ovat usein mäkien lakiosissa. Asutus on harvaa,
yleensä yksittäisten maatilojen tai pienten talo-
ryhmien muodostamaa.

4.4 Keski-Suomen järviseutu

Keski-Suomen järviseutu on karulla graniitti
sella kallioperällä lepäävien laajojen järvialtaiden
ja polveilevien vesireittien sekä kumpuilevien
moreenimaiden luoteesta kaakkoon suuntautu
nutta sokkeloa. Seudun suurimpia karuja ja pää
asiassa kirkasvetisiä järviä ovat Keitele, Konne
vesi, Kivijärvi, Kolimaja Nilakka.

Etelässä maisemiin tuo vaihtelua lähes poh
j ois-etelä -suuntainen Sisä-Suomen reunamuo
dostuma ja siihen liittyvät luoteesta kaakkoon
suuntautuvat harjujaksot. Myös kallioperän mur
tumat ja järvien muodot noudattavat samaa luo
de-kaakko -rytmiä. Jyväskylän - Laukaan tuntu
massa on viljelyyn hyvin sopivia vaihtelevia sa
vikkoalueita kalliokkojen ja harj ustoj en lomassa.
Konneveden selkävesien etelä- ja itäpuolella
maasto on jyrkkäpiirteisimmillään, lähes vuoris
toisen tuntuista. Metsällä on suuri merkitys mai
semakuvassa kaikkialla. Paikoin metsäkuvaa mo
nipuolistavat kaskikulttuurin melko tuoreet mer
kit. Kaskenpoltto on aikoinaan ollut yleisintä ja
jatkunut pisimpään seudun itäosissa. Pohjoisessa,
Suomenselkää lähestyttäessä lisääntyy soiden
maara.

Viljelmät sijaitsevat usein rantojen tuntumas
sa. Asutus on perinteisesti sijoittunut joko laak
soihin vesistöjen tuntumaan tai mäkien harjan
teille. Karujen pohjoisosien uudemmalle asutuk
selle tyypillisiä ovat osittain soille raivatut pika
asutuskylät. Historiallisesti seudun ytimenä on
Rautalamniin vanha laaja emäpitäjä.
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4.5 Pohjois-Savon järviseutu

Pohjois-Savon järviseutu on Itäisen Järvi-
Suomen jyrkkäpiirteisintä aluetta; ruhjelaaksojen
muovaamaan vaihtelevaan korkokuvaan liittyy
myös laaja-alaisia jyrkkärinteisiä kohoutumia.
Pohjoisessa alkaa sekä kallioperässä että pinnan-
muodoissa olla Vaara-Karjalan piirteitä: jotkin
vaarat kohoilevat selvästi mäkisenkin horisontin
yläpuolelle. Korneimpia ovat kvartsiittivuoret:
Nilsiän vaarat, Pisa ja Kinahmi sekä Puijo. Maa
perä on yleensä vaihtelevan paksuista moreenia.

Viljaviaja laajahkoja savikoita on Siilinjär
ven - Maaningan - Lapinlahden - Iisalmen alueel
la. Viljelyyn hyvin soveltuvat maat jatkuvat tääl
tä Vieremälle ja Sonkajärvelle saakka. Näillä alu
eilla viljelymaisemat ovat hallitsevia. Kuopiosta
Nilsiään ulottuu maisemaan yleistä rehevyyttä
tuova Kuopion alueen eli Pohjois-Savon lehto-
keskus.

Järvet ovat suuria ja komeita, niillä on sekä
tiuhoja saaristoja että avaria selkävesiä, kuten
muun muassa Suvasvedellä, Kallavedellä ja Juo
järvellä. Pohjoiseen päin järvet kuitenkin nopeas
ti vähenevät ja Itäisen Järvi-Suomen maisemien
tyypillisimmät piirteet alkavat muuttua metsäisik
sija soisiksi.

Metsiä on paljon ja valtapuuna yleisimmin
kuusi. Metsän maisemakuvassa on vielä havaitta
vissa kaskitalouden vaikutukset. Pohjoisessa soi
den runsaus on huomattavaa.

Iisalmen tienoilta Maaningalle, Sonkajärvel
le ja Vierernälle ulottuviin savikoihin perustuvan

viljelymaan ohella Pohjois-Savon j ärviseutua
luonnehtii vaara- ja mäkiasutus. Asutusta on laki-
alueiden ohella metsäisten selänteiden rinteillä tai
laaksoissa ja rantakumpareilla.

4.6 Pohjois-Karjalan järviseutu

Pohjois-Karjalan järviseutu on maaperältään
ehkä maisemamaakunnan vaihtelevinta; täällä on
vieretysten sekä hyvin karuja että hyvin viljavia
maita. Pinnanmuodoiltaan seutu on sen sijaan hy
vin tasaista, loivasti kumpuilevaa aluetta. Seutua
hallitsevia laajoja Oriveden - Pyhäselän -

Höytiäisen vähäsaarisia selkävesiä ympäröivät
huomattavan laajat II Salpausselän reunamuo
dostumaan liittyvät harjumuodostot: selänteet,
harjujaksot, nummimaiset deltat sekä niihin liitty
vät rantakerrostumat. Tällä seudulla eri harju
muodostojen määrä onkin maassamme huippu-
luokkaa.

Laajahkoja savikoita on varsinkin Liperin -

Viinijärvenja Polvijärven alueilla, missä hyvin
suuri osa maasta on viljelykäytössä. Näillä tie-
noin on nykyään tiheitäkin kyliä. Yleensä itäsuo
malainen kylä on kuitenkin tyypillisimniillään
harva; talot ovat omien peltojen ympäröimiä.
Pihapiiri on avoin tai osittain sulkeutunut. Piha
kuuset ovat tavallisia. Kaskeamisen ja karjan lai
dunnuksen jäljiltä kylien ympäristössä on vielä
jäljellä valoisia koivikoita ja lepikoita.

4.7 Laatokan-Karj alan seutu

Laatokan-Karjalan seutu kuuluu toisaalta
Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja toi-

Vaarakylien näkymät ovat
vertaansa vailla.
- Väisälänmäen maisema
alue. Lapinlahti.
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Vaara-Karjalassa maan-
viljely keskittyi jo varhain
huuhtoutumattomille ja ii
mastoltaan edullisille laki-
alueille. Vaara-asutus on
säilynyt poikkeuksellisen
edustavana Hakovaaran -

Kirvesvaaran maisema-
alueella.
- Kirvesvaara, Ilomantsi.

saalta se eroaa siitä varsin selvästi omaksi koko
naisuudekseen. Se on kapea 1 ja II Salpausselän
väliin jäävä kaista. Maasto on vaihtelevasti kum
puilevaa. Seutu on muuta Itäistä Järvi-Suomea
viljavampaaja ilmastoltaankin hivenen suotui
sampaa. Keski-Karjalan lehtokeskus ulottuu ku
takuinkin koko alueelle.

Alue on vankkaa ja perinteistä viljelyseutua.
Vesistötja muut luonnonelementit ovat usein re
heviä, linnustoltaan ja kasvistoltaan rikkaita.
Pyhäjärvi edustaa karuja laajoja selkävesiä. Asu
tus koostuu verraten tiheistä ja vanhoista kylistä
ja asutusrykelmistä sekä yksittäisasutuksesta.

5 Vaara-Karjala

Vaara-Karjalan alueella Itä- ja Pohjois-Suo
men ylänkö ulottuu kauimmas etelään. Maise
mille antavat leimansa vaarat, jotka samansuun
taisina, luoteesta kaakkoon kulkevina selänteinä
nousevat jopa 200 m ympäristöään ylemmäksi,
kuten kuuluisalla Kolin - Kiihtelysvaaran kvart
siittiselänteisellä vaarajaksolla. Samansuuntaiset
vaarojen väliset laaksot ovat järvien peitossa tai
soisia metsämaita.

Karelidien vaara-alueen itäpuolella on kui
tenkin paljon tasaisempaaja siellä myös soiden
määrä on huomattava. Suot ovat tavallisimmin
aapasoita, mutta niissä on vielä keidassoidenkin
piirteitä. Itäosien verraten tasaisia maastonmuo
toja elävöittävät huomattavat harjumuodostumat
ja kumpuilevat moreenikentät. Ilmasto on varsin
mantereista: lämmin kesä muuttuu nopeasti hyvin
kylmäksi talveksi.

Vaara-Karjala on keskiboreaalista kasvilli
suusvyöhykettä, lukuun ottamatta Pielisen laajaa
vaikutusaluetta, jonka myötä eteläboreaalinen
vyöhyke työntyy kielekkeenä kohti pohjoista.
Pielinen on muutenkin omanlaatuisensa alue sitä
ympäröivine vaaroineen ja vaarakylineen, ja se
erottuu muonimuotoisena saarekkeena ympäröi

Metsät ovat tavallisimmin karuhkoja puoluk
katyypin mäntyvaltaisia sekametsiä, joskin vaa
rojen hajanaisten kalkkiesiintymien kohdalla kas
villisuudessa on reheviä laikkuja. Eteläisetja
pohjoiset kasvistoelementit ja kasvillisuustyypit
kohtaavat toisensa Vaara-Karjalassa. Maakunta
on ollut erittäin intensiivisen kaskiviljelyn aluet
ta. Tästä seurannut metsien lehtipuuvaltaisuus on
suurimmalta osaltaan jo kuitenkin häviämässä.

Jo varhain maanviljely alkoi keskittyä kor
keille, huuhtoutumattomille ja ilmastoltaan edul
lisille lakialueille. Näin alkunsa saanut vaara-asu
tus on edelleen maakunnalle tunnusomaista.
Tyypillisimmillään vaaranlakikylässä on koko
vaara peltona, talot harvassa eri puolilla vaaraa ja
vaaran laella komea kyläkuusi. Asutus on seudul
la yleisesti ottaen harvaa, rakennukset väljästi ja
säännöttömästi ryhmiteltyjä. Kylät ovat usein
vain muutamien isojen talojen muodostamia.
Pitkälle ulottuvat näkymät korostavat vaarakylien
avaruuden tuntua.

Rinneasutus on yleensä kaakkoisrinteen puo
lella, mannerj ään kulkusuuntaan nähden suoja
puolella. Pielisen länsi- ja luoteis- ja koillispuo
len alavat maat ovat osin tiheään asuttua ja viljel
tyä. Näillä main sijaitsevat myös maisemamaa
kunnan verraten vähäiset savikkoiset alueet.
Saaret ovat asuttujaja pellot ulottuvat toisinaan
rantaan asti. Pielisen itäpuolella vaarat ovat ka
rumpia ja asutus on selvästi harvempaa kuin sen
rantojen tuntumassa.

Alaville metsäisille ja soisille alueille kät
keytyy lisäksi pientilavaltaista asutusta, josta
huomattava osa perustuu pika-asutukseen.

Perinteiset maankäyttötavat ovat vähitellen
painumassa unholaan: kaskimetsät ja -ahot met
sittyvät havupuulle, viljely keskittyy vain vilja
vimmille alueille ja karjanpidosta luovutaan mo
nin paikoin. Nykyisin tärkeänä elinkeinona on

vistä alavista, hyvinkin karuista suo- ja metsäerä
maista.



metsätalous; metsät ovatkin olleet jo pitkään erit
täin intensiivisessä metsätalouskäytössä, mikä on
todettavissa helposti myös maisemakuvassa.
Myös soita on ojitettu laajalti metsätalouden
käyttöön.

6 Suomenselkä

Suomenselkä on karu ja laakea vedenjakaja
seutu Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. Maas
to on joko suhteellisen tasaista tai korkeussuhteil
taan vaihtelevaa ja kumpuilevaa. Korkeuserot
jäävät yleensä kuitenkin alle 20 metrin. Karussa
kallioperässä on eteläosissa vielä joitakin ruhje
laaksoja. Koko alueella vallitsee mannerjäätikön
kulutuskorkokuva.

Maa on yleensä karun moreenin peitossa ja
paikoin on laajoja kumpuilevia drumliinikenttiä.
Etelässä on joitakin kalliokkoalueita. Suurimpien,
rannikolle suuntautuvien jokilaaksojen latvojen
varsilla on savi- ja silttikerrostumia. Näille muun
muassa Pyhäjoen, Kalajoen, Lapuanjoen ja
Kyrönjoen latvoille on myös maanviljely keskit
tynyt ikäänkuin Pohjanmaan viljelyalueiden
ulokkeina.

Suomenselän maisemamaakunnan poikki
kulkee harvakseltaan (etelässä) pohjoisesta etelä
än ja (pohjoisessa) luoteesta kaakkoon suuntautu
via harjujaksoja. Ne eivät yleensä erotu maise
massa kovinkaan selväpiirteisinä, poikkeuksen
tästä tekee oikeastaan vain Pohjankankaan harju
muodostumajakso. Harjut ovat aikoinaan tarjon
neet muun muassa käyttökelpoisia kulkureittejä
alueen poikki.

Pienehköjen järvien ohella esiintyy paitsi
koko joukko suolampareita, myös muutamia
isompia järvialtaita. Verraten niukan järviluon
non ohella on melko runsaasti suomaiden halki
luikertelevia ruskeavetisiä puroja ja latvajokia.

Koko Suomenselkä on ympäristöään karum
paa, ja karuimmillaan seutu on keskiosissa. Alue
kuuluu kokonaisuudessaan keskiboreaaliseen
kasvillisuusvyöhykkeeseen. Kasvillisuus on
yleensä hyvin oligotrofista (karua) ja kasvisto
niukkaa. Kasvistossa ulottuvat myös monet poh

joiset elementit hyvinkin pitkälle etelään.
Soita on huomattavan paljon, keskimäärin

puolet maa-alasta. Suoyhdistymät edustavat
yleensä Pohjanmaan aapasoita. Etelässä on myös
Rannikko- ja Sisä-Suomen keidassoita. Paikois
sa, joihin ei ole kehittynyt soita, on metsämaata,
joka on lähinnä karua puolukkatyypin mäntykan
gasta. Pohjoisosissa tosin puustosta huomattava
osa on lehtipuuta.

Peltoalaa on niukalti ja suuri osa siitä on kes
kittynyt edellä mainituille jokilaaksojen latvasa
vikoille. Metsätaloutta harjoitetaan intensiivisesti.
Seutu oli pitkään Pohjanmaan takamaiden tärkeä
tä tervanpolttoaluetta. Kaskiviljelyä on harjoitettu
pitempään vain alueen itäosissa.

Asutus on aina ollut harvaa ja takamaiden
piirteitä kuvaa myös se, että rakennuskannassa
on perin vähän vuosisataisia jäänteitä. Maamme
perinteinen mäki- ja vaara-asutus ulottuu reilusti
Suomenselän keskisiin osiin asti. Vielä nykyään
kään ei seudulla ole edes keskikokoisia kaupunke
ja. Kylät ovat pieniä ja sijaitsevat laaksoissa ja ve
sistöjen tuntumassa tai jonkin selänteen rinteellä.

Suomenselän sijainti takamailla on tuonut
sen kulttuurikehitykseen vaikutteita kaikilta ym
päröiviltä seuduilta. Tätä kuvaa muun muassa se,
että alue on savolais-, pohjalais- ja hämäläismur
teiden vaihettumisaluetta. Pika-asutuksen aikana
seudulle muutti paljon väestöä ja monet nykyiset
kylät ovat kokonaan tuolloin rakennettuja.

Suomenselän maisemamaakunnan voisi peri
aatteessa jakaa pienempiin seutuihin, sillä alueen
eri osien välillä voi olla huomattaviakin paikoit
taisia eroja sekä luonnon että kulttuuripiirteiden
suhteen. Tässä ensisijaisesti kulttuurimaiseman
piirteitä erottelevassa maisemamaakuntajaossa
voidaan koko Suomenselän alueen tärkeimpänä
yhteisenä tekijänä kuitenkin pitää sen karua taka
maasijaintiaja eräänlaista välivyöhykkeelle luon
teenomaista hajanaisuutta. Tämän perusteella ei
Suomenselän maisemamaakuntaa ole pidetty tar
peellisena yrittää jakaa osa-alueisiin.

7 Oulujärven seutu

Oulujärven seutu on maisemamaakunnistam
me pienin ja sillä on yhtäläisiä piirteitä kaikkien
ympäröivien maisemamaakuntien kanssa. Maasto
on pääpiirteissään hyvin tasaista, mutta pinnan-
muodot alkavat jyrketä kohti järven itäpuolisia
vaara-alueita. Lännessä Pohjanmaan nevalakeu
den tuntumassa on soiden määrä huomattava.
Maisemamaakunnan yksilöllisin ja hallitsevin
tunnusmerkki on laajojen selkävesien ja saaristo
jen mahtava Oulujärvi.

Oulujärven seutu on Vaara-Karjalan - Kai
nuun vaaraseudun ja Pohjois-Pohjanmaan neva
lakeuden seudun vaihettumisaluetta. Karuhkon
yleisilmeensä ja vaihettumisalueen luonteensa
puolesta seutu voitaisiin hyvin lukea myös Suo
menselän jatkeeksi. Oulujärven seudun yhdistä
minen johonkin muuhun maisemamaakuntaan ei
kuitenkaan tekisi oikeutta sen omanlaatuisille eri
tyispiirteille. Aluehan on maassamme ainutlaatui

Karun Suomenselän asu
tuksesta suuri osa on synty
nyt pika-asutuksen tulokse
na. - Muurasjärven maise
ma-alue. Pihtipudas.
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Pohjanmaan maisemamaa
kunnassa peltoaukeat ovat
avarimmillaan. Ladot ja
komeat puutalot ovat mai
seman tärkeitä elementtejä.
- Lapuan - Kauhavan
Alajoen maisema-alue.
Saarimaa, Kauhava.

nen usean maisemaelementin solmukohta, jota
hallitsee upealle suurjärvelle avautuvat maisemat.

Oulujärven poikki kulkee huomattava luo
teesta kaakkoon suuntautuva harjumuodostuma
jakso, jonka tuntumassa seudun tasainen maaperä
on laajalti jäätikköjokien tuomien sedimenttien
kattama. Soita on runsaasti, mutta keskimäärin
vähemmän kuin Suomenselän alueella. Länsi-
osissa vallitsevat karuhkot puolukkatyypin kan
kaat vaihettuvat itään päin mentäessä hieman vil
javamutiksi puolukka- ja mustikkatyyppien seka
metsiksi. Rehevyyttä ja monipuolisuutta kasvilli
suuteen ja kasvistoon tuo seudun itäosien kuulu
minen Kainuun vaarajakson lehtokeskukseen.

Oulujärven Paltaselän rannat ovat alavat ja
rehevät. Tämä alue on Kajaanin ja Sotkamon

välisen alueen ohella vaurain osa Kainuuta, ja
näillä tienoilla harjoitetaan maataloutta vielä
verraten hyvällä menestyksellä. Asutus on Ou
lujärven seudulla melko harvaa. Tyypillinen ra
kennusryhmä kookkaine talousrakennuksineen
levittäytyy tasamaalla laajalle alueelle joen tai
järven töyräälle. Metsään liittyvien elinkeinojen
ohella kalastus on tuonut tervetullutta lisää elan
toon.

8 Pohjanmaa

Pohjanmaa on laaja aluekokonaisuus, jonka
luonne vaihettuu eri tekijöiden suhteen sekä ete
lästä pohjoiseen että rannikolta sisämaahan siir
ryttäessä. Yhteistä koko alueelle ovat suurehkot
joet, selvärajaisetjokilaaksotja näiden väliset lä
hes asumattomat selännealueet sekä suhteellisen
tasainen maasto, jonka korkeusvaihtelut ovat
yleensä vähäiset. Monin paikoin maastonmuodot
ovat kuitenkin kohtalaisen vaihtelevia, suorastaan
kumpuilevia. Tasaisimniillaan maanpinnan muo
dot ovat useilla Etelä-Pohjanmaan jokivarsien la
keuksilla sekä erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla,
missä jäätikköjokien aiheuttama laakea korkoku
va on tyypillisimmillään ja laajuudessaan ainut
laatuista.

Pohjanmaalla vaihtelevat mannerjäätikön
muovaamat moreenialueet sekä jäätikköjokien
sedimentaation tuloksena syntyneet loivapiirtei
set alueet. Kalliomuodostoja on vain harvaksel
taan. Pieniä kalliokohoumia on paljon Keski- ja
Pohjois-Pohjanmaan vaihettumisvyöhykkeellä,
missä on runsaasti myös kumpumoreeneja ja
kumpareisia drumliinikenttiä. Harjumuodostoja

Oulujärven rantojen tasa
mailla on rakennuksilla ti
laa levittäytyä laajalle.
- Säräisniemen maisema
alue. Vaala.
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on niukanlaisesti eivätkä ne eteläosissa juurikaan
erotu maisemassa, sillä ne ovat matalia ja usein
savipatjan alla. Viljavat ja hyvin laajat savikko
alueet ovat keskittyneet maisemamaakunnan ete
läpuoliskoon, mutta muuallakin niitä on lähinnä
jokilaaksoissa. Mittavia suoalueita on kaikkialla.
Nopea maankohoaminen muovaa jatkuvasti koko
rannikon luontoa.

Pohjanmaa kuuluu keskiboreaaliseen kasvil
lisuusvyöhykkeeseen lukuunottamatta Etelä-Poh
janmaan rannikkoseutua, missä eteläboreaalinen
vyöhyke työntyy kiilana kohti pohjoista. Koska
viljavat savikkoalueet on raivattu pelloiksi, on se
lännealueille jäävän varsinaisen luonnonkasvilli
suuden yleisilme yleensä karu. Soita on peltovil
jelyn ulkopuolella olevasta maa-alasta melkein
koko maakunnassa lähes tai selvästi yli puolet.
Soiden määrä kasvaa pohjoista kohti ja samalla
Rannikko-Suomen kermikeitaat vaihettuvat Sisä-
Suomen keidassoiksi ja pohjoisempana Pohjan
maan aapasoiksi.

Metsien määrä on usein soita vähäisempi ja
metsät ovat enimmäkseen kivikkoisten moreeni
maiden huonokasvuisia kuivahkoja puoluklcatyy
pin männikköjä. Pohjoiseen mentäessä puustossa
lisääntyy koivun osuus männyn kustannuksella.
Rannikolla on myös kuusikkojaja metsät ovat
siellä muutenkin hieman rehevämpiä ja muukin
kasvillisuus monipuolisempaa.

Pohjanmaan maisemille on yleensä leimallis
ta peltojen laajuus ja suuri määrä. Täällä ovatkin
maamme ehkä komeimmat viljelyalueet — aina
kin peltomaisemat ovat avarimmillaan. Keski
osissa pellot ovat keskittyneet tiukasti jokilaak
soihin ja niitä on jo selvästi vähemmän kuin in
tensiivisesti viljellyssä etelässä. Aivan pohjoiseen
mentäessä peltopinta vähenee nopeasti lähes ole
mattomiin. Pohjanmaalla monet peltoalueet on
perustettu suomaille, joilla viljely alkoi kytövilje
lynä. Nykyisin soita on ojitettu paljon myös met
sätalouden käyttöön.

Eteläosissa maanviljely on tyypillisimniillään
peltoviljelyä. Karjatalouden merkitys korostuu
pohjoiseen mentäessä. Maatalouden rinnakkais
elinkeinoina ovat rannikolla olleet perinteisesti
kalastus, merenkulku ja aikoinaan myös hylkeen
pyynti. Lisätuloja saadaan nykyisin muun muassa
myös turkistarhauksesta ja jäkälänkeruusta.

Pohjanmaa on ollut jo pitkään asuttua ja
maakunnalla on verraten pitkät ja vankat kult
tuuriperinteet. Jokivarsilta on tehty paljon kivi
kautisia löytöjä. Myös rautakautisesta asutukses
ta on merkkejä erityisesti Etelä-Pohjanmaalta.
Rannikon tuntumassa on joitakin keskiaikaisia
kivikirkkoja. Kulttuuri on keskittynyt jokivarsil
le: asutus on perinteisesti sijainnut nauhamaisesti
jokien ja niiden rantoja myötäilevien teiden var
silla. Jokilaaksojen kylät ovat pitkiä, tiheydel
tään vaihtelevia rivikyliä, joista on usein vaikea
hahmottaa, missä taajama päättyy. Pohjanmaalta
alkanut isojako ja uusjako ovat hajoittaneet tii
viitä kyliä 1800-luvun jälkipuoliskolta lähtien.

Väestö on rannikolla ruotsinkielistä. Sisä-
maan suomenkielinen väestö puhuu vielä sel

västi pohjalaismurteita. Kielen ohella tun
nusomaiset kulttuuriperinteet näkyvät muis
sakin kulttuuripiirteissä kuten rakentamis
tyyleissä.

8.1 Etelä-Pohjanmaan
viljelylakeuksien seutu

Etelä-Pohjanmaalla sedimenttien kattamien
viljavien jokivarsien maisema avautuu tasaisena
lakeutena, mutta jokilaaksojen välisillä selänne
alueilla pinnanmuodot saattavat yllättää vaihtele
valla kumpareisuudellaan. Eräänlaisena saarek
keena keskellä Etelä-Pohjanmaata on joukko ym
päristöään yli 75 m korkeampia kalliokohoutu
mia; tämän ns. jäännösvuorialueen huippuja ovat
Simpsiö, Pyhävuori ja Santavuori. Kohoumien
välisillä alueilla korkokuva muodostuu joko mo
reenista tai hienosedimenteistä, joihin on paikoin
syöpynyt syviä jokilaaksoja.

Etelä-Pohjanmaan kulttuurimaiseman tun
nusomaisimmat elementit ovat kuitenkin joki
laaksojen ympäristöön keskittyneet tasaiset ja vil
javat savikkoalueet. Joet ovat tyypillisimpiä ve
sistöjäja mihin liittyvä jokavuotinen ilmiö on
runsas mlviminen. Järviä on vähän, suurimpina
Lappajärvi ja Evijärvi. Näistä edellinen on geolo
ginen erikoisuus, meteorikraateri.

Etelä-Pohjanmaalla on nähtävissä tyypillisiä
ja voimakkaita rakentamisperinteeseen liittyviä
kulttuuripiirteitä: raittikylien ja nauhamaisten
joenvarsikylien asumusnauhat ovat perinteisesti
sijainneet jokien töyräillä, tulvan ulottumattomis
sa. Tiiviimmät kylät sijaitsevat loivilla kumpa
reilla. Täällä ovat maamme pohjoisimmat umpi
pihatalot. Jokilaaksojen ulkopuolella on lisäksi
joitakin ryhmäkyliä. Lappajärven - Evijärven ns.
järviseudulla on tyypillisiä järvikyliä.

Päärakennukset ovat tyypillisesti olleet kook
kaita, monet vähän ylöspäin leveneviä, joko kak
sikerroksisia “kaksfooninkisia” tai korkealla ym
tilläja matalilla “haukkaikkunoilla” varustettuja
komeita rakennuksia. Listoituksessa on ollut ha
vaittavissa empirevaikutusta, nurkat ovat koteloi
tuja ja kuisteja ei ole rakennettu ennen 1 800-lu
vun jälkipuoliskoa. Välaävarainen väestö on ra
kentanut vaatimattomammin, mutta omaksunut
rakennuksiinsa samoja tyylipiirteitä.

Laaja peltoviljely on lähtenyt yleensä suon
raivauksesta ja kytöviljelystä, luonnontilaiset tai
raivatut suot voivat vielä nykyäänkin liittyä pel
toaukioihin. Viljelykautena käytettyjä, väliaikai
sia asumuksia ovat olleet kytötuvat ja jokisaunat.
Varsinaiset asumuksetja kylät eivät ole sijainneet
laajoilla peltoalueilla, vaan niiden reunamilla.
Peltoaukioiden yksi tärkeimmistä maisemaele
menteistä on ladot, jotka jo tosin ovat pikkuhiljaa
ränsistymässä.

8.2 Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu

Lakeus jatkuu Etelä-Pohjanmaan rannikko-
seudun eteläosissa rannikolle asti, missä meren
lahtiakin on kuivattu pelloiksi. Vaasan saariston
tienoilta pohjoiseen rannikko on loivasti kum
puilevaa, lohkareista moreenialuetta, päinvas
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Etelä-Pohjanmaan rannik
koseudun idylliset veneva
jat ovat tiheinä nauhoina
kylien ulkopuolella.
- Overmalaxin - Åminnen
maisema-alue. Åminne,
Maalahti.

tom kuin maamme etelärannikolla, missä saaris
to koostuu kalliomuodostoista. Loiviin pinnan-
muotoihin yhdistyneenä nopea maankohoami
nen on tuottanut poikkeuksellisen laajan, rikko
naisen, matalan ja karikkoisen saariston. Saaris
ton tyypillisiä maisemaelementtejä ovat laajat
kiviset rantaniityt, järkäleiset lohkareikot ja var
sinkin Vaasan saaristossa tiheiden päätemoree
nivyöhykkeiden, ns. De Geer -moreeniseläntei
den aiheuttama pyykkilautamainen veden ja
saarten mosaiiklci.

Rannikkoseutu on muusta maakunnasta poi
keten eteläboreaalista kasvillisuusvyöhykettä.
Puustossa on paljon kuusta ja lehtipuitakin.
Metsät ovat vanhempia kuin muualla maakun
nassaja ne jatkuvat aina ulkosaaristoon saakka.
Suot ovat yleensä pieniä.

Mantereen puolella asutus muistuttaa vilje
lylakeuden alueella Etelä-Pohjanmaan viljelyla
keuden seutua; muualla se on hakeutunut kivik
kojen ulkopuolisille yläville tasanteille joko
pienten jokien rantamille tai meren lahtien tun
tumaan. Suurten saarten keskiosissa on melko
harvaa asutusta. Saaristossa kalastus on ollut
tärkeä elinkeino. Kylien ulkopuolella sijaitsee
rantavajoja tiheinä nauhoina. Kun aiemmin han
kittiin lisätuloja esimerkiksi hylkeenpyynnillä,
niin nykyisin ollaan keskitytty turkistarhaukseen
ja mantereella vihannesten vilj elyyn.

Rannikkoseutu on perinteisesti kokonaan
ruotsinkielistä. Vaikka jotkut kunnat ovat nyky
ään kaksikielisiä, ilmentää muun muassa raken
nuskanta vieläkin paikallisen suomenruotsalais
kulttuurin omaleimaisuutta. Rannikolla ilmene

vät pitkät kulttuuriperinteet monien vanhojen
rakennusten säilyttämisenä.

8.3 Keski-Pohjanmaan jokiseutu
ja rannikko

Keski-Pohjanmaan j okiseutua ja rannikkoa
luonnehtivat kapeahkot jokilaaksojen viljelyalu
eet ja niiden väliin jäävät laajahkot karut ja soi
set moreeniselänteet. Maasto on suhteellisen ta
saista, mutta paikoin kumpareista. Paksu moree
nipeite on drumlinisoitunut suuressa osassa
aluetta. Soiden laajuus on seurausta lähinnä
yleisestä tasaisuudesta.

Kokkolan, Lohtajan ja Kalajoen kohdalla
mereen saakka työntyville harjujaksoille on
muodostunut laajoja soraisia ja hiekkaisia ranta
kerrostumia. Nyttenmiin näitä hiekkaranta-aluei
ta dyynikenttineen on otettu matkailuelinkeinon
käyttöön. Manner päättyy rannikkoon jyrkem
min kuin Etelä-Pohjanmaalla ja saaristovyöhyke
on lähes poikkeuksetta huomattavasti kapeampi;
sen vuoksi rannikkoa ei tässä jaottelussa ole
Keski-Pohjanmaalla erotettu omaksi seudukseen.

Jokien yläjuoksulla asutus on yleensä sijoit
tunut laakson reunalla oleville kumpareille. Pel
lot ovat asutuksen jajoen välissä. Keski-ja ala
juoksulla rakennukset sijaitsevat jokitöyräällä.
Seudun erikoisuus on leveärunkoinen, sivuka
marillinen asuinrakennus. Peltoviljelyn ohella
karjanpidolla on ollut tärkeämpi merkitys kuin
Etelä-Pohjanmaalla, viime aikoina turkistarhaus
on ollut tärkeätä. Keski-Pohjanmaan jokiseutu
ja rannikko on suomenkielistä Kokkolan ympä
ristöä lukuunottamatta.
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Pohjois-Pohjanmaan neva
lakeuden seudun asutus on
keskittynyt jokien varsille,
missä laajat tulvaniilyt ovat
olleet tärkeitä karjanrehun
tuottajia. - lijoen keskijuok
sun maisema-alue.
Pudasjärvi.

8.4 Pohjois-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko

Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja rannikon
maisemaa rytmittävät kohtisuoraan kohti merta
laskevat virratjajokilaaksoissa sijaitsevat, yleen
sä kapeat viljellyn maan vyöhykkeet. Maasto on
Pohjois-Pohjanmaan laajalla alangolla ehkä tasai
sempaa kuin missään muualla maassamme. Yhtä
tasankomaista maastoa on korkeintaan vain Ete
lä-Pohjanmaalla ja Kokemäenjokilaaksossa.

Mannerjäätikön kerrostamien moreenialuei
den ohella laajoilla alueilla on syvään veteen ka
sautuneita tasaisia savikkoalueita tai sora- ja hie
tikkoalueita. Jälkimmäisille ovat tunnusomaisia
myös muinaiset laajat rantavallikentät, jotka jat
kuvat vielä sisämaahan päin, Pohjois-Pohjan
maan nevalakeuden ja Oulujärven seuduille saak
ka. Harjut ja hiekkamuodostumat ovat tasoittu
neet aallokon vaikutuksesta ja peittyneet ranta
kerrostumiin.

Oulun seudun graniitti- ja liuskealue on sy
välle kulunut, vajonnut ja sedimenttien kattama
alue. Tämän sisällä Muhoksen savikivialue on
vajonnut, tasainen alue, jota sitäkin peittävät ir
taimet maalajit. Limingan kuuluisat niityt ovat
syntyneet tälle maamme ehkä laajimmalle yhte
näiselle savikko-silttialueelle, jota ympäröivät
niinikään maamme laajimmat hiekkaiset ja sorai
set, Pattijoelta Haukiputaalle ulottuvat rantaker
rostuma-alueet. Koska rannat ovat olleet koville
tuulille alttiina, on syntynyt laajoja dyynikenttiä.
Esimerkiksi Hailuodossa on hienoja dyynikenttiä.
Maaston loivan topografian takia maankohoami
sen seurauksena paljastuvat rantavyöhykkeet
ovat hyvin laajoja.

Järviä ei Pohjois-Pohjanmaan jokiseudulla
ja rannikolla juuri ole. Aapasoita on runsaasti.
Kasvillisuuden yleisilme on karu, mutta seudul
la on paljon erikoisia kasvillisuustyyppejä.
Rannikko on avointa ja siinä näkyvät maanko

hoamisen myötä muodostuneet kasvillisuusvyö
hykkeet. Tyypillisiä ovat erilaiset laidunnetut
rantaniityt. Rannikon kasvillisuus on muutenkin
omaleimaista ja lajistossa on näihin olosuhtei
siin sopeutuneita endeemisiä eli kotoperäisiä
kasvilajeja.

Jokivarsille keskittynyttä viljelymaata on
paikoin kohtalaisesti, muualla sitä ei oikeastaan
enää ole. Limingan seudulla pellot laajenevat
kuitenkin poikkeuksellisen laajaksi viljelylakeu
deksi. Viljanviljely menettää pohjoista kohti vä
hitellen merkityksensä. Täällä ollaankin keskityt
ty lähinnä karjanhoitoon.

Mantereella asutus keskittyy jokilaaksoihin.
Kylät tiivistyvät pienille kumpareille. Suuria
asuinrakennuksia on rakennettu myös joen ranta
malle. Perinteinen pihapiiri suurine talousraken
nuksineen on usein kiinteä, neliömäinen, mutta
avonurkkainen.

Kalastus on ollut tärkeä elinkeino suppealla
rannikko- ja saaristovyöhykkeellä. Rannikkovyö
hyke on yleensä kapea. Laaja salosaari Hailuoto
on oma maisemallinen erikoisuutensaja kokonai
suutensa. Laakean hiekkaisen saaren rannoilla on
hietikoita, laajoja rantaniittyjäja lepikoita. Saa
rella on vanhaa kyläasutusta komeine kyläpetäji
neen ja vanhoine idyllisine kalasatamineen ja
rantavajoineen. Lisätuloja on saarella hankittu
muun muassa jäkälänkeruusta.

8.5 Pohjois-Pohjanmaan
nevalakeuden seutu

Pohjois-Pohjanmaan nevalakeus on suhteel
lisen tasaista maastoa. Korkeusvaihtelut ovat vä
häisiä aina seudun itärajalle asti, missä topografia
alkaa nopeasti jyrketä kohti Kainuun vaaramaita.
Kivikkoiset laakeat moreenimaat pillcistävät siel
lä missä maa ei ole peittynyt valtavien suoerä
maiden alle. Muutama harjujakso luikertelee alu
een poikki.

Suot ovat vetisiä aapasoita. Reilusti yli puo
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let maa-alasta on suota. Loppu on lähes koko
naan metsää. Vesistöistä jokien ohella on jonkin
verran järviä.

Tämän erämaisen seudun pääelinkeinoja
ovat olleet metsätalous ja karjanhoito. Sivuelin
keinoksi astuu kuvaan mukaan poronhoito. Ka
lastuksella ja metsästyksellä sekä luonnontuottei
den keruulla on perinteitä. Muusta Pohjanmaasta
poiketen seudulla on aikanaan harjoitettu jonkin
verran kaskeamistakin. Peltoa maa-alasta on hy
vin vähän, ja se on keskittynyt jokivarsille. Joki
varsien tulvaniityt ovat olleet huomattavan tär
keitä karjanrehun tuottajia. Vesistöjen varsilla on
lähinnä yksittäisasutusta; muutamia pieniä taaja
miakin on syntynyt tälle muuten niin harvaan
asutulle seudulle.

9 Kainuun ja Kuusamon
varamaa

Vaara-Karjalasta alkavat vaaramaisemat j at
kuvat kohti pohjoistaja vain jylhentyvät entises
tään Kainuun ja Kuusamon vaaramaaksi. Mai
semamaakunnan ytimenä oleva vaarajakso kul
kee Kainuun kohdalla seudun länsipuoliskollaja
laajenee pohjoista kohti koko Kuusamon vaara-
seudun käsittäväksi jyrkkärinteiseksi vaaraylän
göksi. Kainuun ja Kuusamon vaarajaksoa on sa
nottu Suomen selkärangaksi, jonka nikamia vaa
rat ovat.

Mannerjäätikkö on antanut yleensä moreeni
peitteisen maan pinnanmuodoille suunnan luo
teesta kaakkoon, mikä ilmenee drumliineina, har
juinajajärvinä. Kuhmon ja Hyrynsalmen tienoil
la suuntautuneisuus on pikemminkin lännestä

itään. Laajimmat mannerjäätikön muovaamat
moreenikerrostuma-alueet sijaitsevat vaara-aluei
den ulkopuolella, alueen itäosissa, missä kallio-
pinta on pääosin matalaa ja korkeusvaihtelut pie
niä. Laajat moreenialueet drumliinikenttineen ja
monet harjut elävöittävät näiden alueiden pinnan-
muotoja.

Maisemamaakunnassa on useiden suurten
järvien ja reittivesistöjen ohella monilukuinen
määrä pienempiä järviä ja jokivesistöjä. Soita on
myös runsaasti, yleensä yli kolmannes maa-alas
ta. Kainuun ja Kuusamon rajamailla tapahtuu
suoyhdistymien vaihettuminen Pohjanmaan aa
pasoista Peräpohjolan aapasoihin.

Alue kuuluu eteläosistaan keskiboreaaliseen
ja pohjoisosistaan pohjoisboreaaliseen kasvilli
suusvyöhykkeeseen. Metsiä on runsaasti. Val
litsevat metsätyypit ovat yleensä suhteellisen ka
ruja puolukka-mustikkatyypin kangasmetsiä ja
erityisesti pohjoisessa variksenmarja-puolukka
tyypin sekä variksenmarja-mustikkatyypin met
siä. Puusto on useimmiten Kainuussa mäntyval
taista ja Kuusamossa kuusivaltaista. Laakeassa
maastossa on paljon korpia ja puustoisia rämeitä.
Monimuotoisuutta kasvistoon ja rehevyyttä kas
villisuuteen tuo Kainuun vaarajakson ja Pohjois-
Kuusamon letto- ja lehtokeskuksien sijainti
alueella.

Pellot ovat pieniä ja ne sijaitsevat yleensä
huuhtoutumattomilla lakialueilla vaaraviljelyksi
nä. Lisäksi on joenvarsikyliäja etenkin Kuusa
mossa suuria järvenrantakyliä. Suhteellisesti hy
vin suuri osa peltoalasta on raivattu suoraivioina
vasta äskettäin, pika-asutuksen myötä. Myöhem
min viljelymaan raivaaminen näille äärialueille
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on osoittautunut liian huonotuottoiseksi, tämän
seurauksena peltoja on paketoitu tai muuten jätet
ty viljelystä verraten runsaasti.

Varsinaisen leipäviljan viljely on hyvin vä
häistä. Suurin osa viljelyalasta on nurmea; jon
kin verran viljellään myös perunaa, kauraa ja
ohraa. Myös karjanhoito on tärkeätä. Poron
hoito on jo sekin tärkeä elinkeino koko maa
kunnassa. Metsästys ja kalastus sekä luonnon-
tuotteiden keruu on aina tuonut lisänsä elan
toon. Asutus on harvaa.

9.1 Kainuun vaaraseutu

Kainuun vaaraseudun länsipuoliskon kautta
kohti pohjoista kulkee jylhä vaarajakso. Puo
langalla vaarajakson jyrkkäpiirteiset huiput ku
ten Paljakka, Kuirivaara ja Siikavaara nousevat
lähes 400 metrin korkeuteen, Pudasjärven puo
lella Iso-Syöte jopa sen yli. Seudun länsirajalla
maasto laskee nopeasti tasaiselle Pohjois-Poh
janmaan nevalakeudelle ja Oulujärven seudulle.

Vaarajakson itäpuoliset maat loivenevat koh
ti rajan pintaa. Täällä maasto on varsin alavaa,
korkeussuhteiltaan vaihtelevaa moreenimaata,
jossa manneijäätikön aiheuttama kasaantumis
korkokuva on laajalti hallitseva. Siellä drumliini
kentät ja muut kumpuilevat moreenimaat, kallio
maat, ruhjelaaksot sekä useat selväpiirteiset har
juj aksot ja saumamuodostumat vaihtelevat ja juo
vittavat maiseman luode-kaakko- ja länsi-itä
-suuntaiseksi.

Seudulla on runsaasti sekä suuria reittimäisiä
järvivesistöjä että pienempiä järviä. Myös puro-ja
jokiluonto on runsasta. Suurimpia järviä ovat Len
tua, Ontojärvi, Änätti, Vuokkijärvi ja Kiantajärvi.

Soita on runsaasti, paikoin jopa yli 50 %
maa-alasta. Suoyhdistymät edustavat lähinnä
Pohjanmaan aapasoita.

Seutu on eteläosistaan keskiboreaalistaja
pohjoisosistaan pohjoisboreaalista kasvillisuus
vyöhykettä. Metsät ovat enimmäkseen melko ka
ruja puolukka-mustikkatyyppisiä mäntyvaltaisia

kankaita. Paikoin lehtipuita on melko paljon
muistona kaslciviljelystä, joka on seudulla ollut
erittäin intensiivistä. Vaarojen rinteillä ja niiden
juurella on monin paikoin reheviä kuusimetsiäja
lettosoita. Kainuun vaarajakson letto- ja lehtokes
kus ulottuukin lähes koko vaarajaksolle Kajaanin,
Sotkamon, Paltamon ja Puolangan alueella.

Metsätaloutta on harjoitettu alueella eri muo
doissaan tehokkaasti. Aiemmin kukoistanutja
pitkään jatkunut tervanpoltto oli tärkeä tulolähde.
Puuston joukossa on paikoin melko paljon lehti-
puita, osittain myös kaskenpolton peruina. Ny
kyisin suurin osa viljelyalasta on nurmea.

Koko seudulla tavataan vaara-asutusta. Asu
tus on harvaa ja tasaisesti jakautunutta vaarojen
rinteille ja vesistöjen varsille. Kylissä on muuta
ma talo. Rakennukset ovat väljästi ja säännöttö
mästi ryhmiteltyjä. Koko seudulla tavattavan vaa
ra-asutuksen yhteisenä piirteenä ovat avarat ja
pitkät näkymät. Puolangalla ja Ristijärvellä onkin
vaara-asutusta jopa yli 300 metrin korkeudella.
(Suomen korkeimmalla sijaitseva vaara-asutus on
Ristijärven Saukkovaaralla.)

9.2 Kuusamon vaaraseutu

Kuusamon maisemat ovat laajalti jylhiä,
maanpinnan muodot ovat jyrkkäpiirteisen vaara
maisia. Etelästä tuleva vaarajakso kaartuu kohti
itää ja levenee lähes koko seudun kattavaksi vaa
raylängöksi. Eräät kohoumat nousevat lähes 500
metrin korkeuteen ja parhaimmillaan jopa yli 200
m ympäristöään ylemmäksi, kuten livaara, Ruka
tunturi, Valtavaara ja Riisitunturi. Korkeimpien
vaarojen laella alkaa olla jo tunturikasvillisuutta.

Vaarojen ohella pinnanmuotoja luonnehtii
luoteesta kaakkoon suuntautuvien drumliini
kenttien runsaus sekä monet samansuuntaiset ja
lännestä itään suuntautuvat selväpiirteiset harju-
jaksot. Jokseenkin kaikki drumliinien välit ovat
täynnä pieniä aapasoita, ellei niissä ole järviä.

Lukuisten pienten järvien, jokien ja purojen
ohella seudulla on useita suuriakin järviä, joista

37



Peräpohjolan - Lapin maj
semamaakunnassa viljely on
keskittynytjokivarsille. Kar
janpito oli pitkään tuottoi
sien tulvaniittyjen varassa.
- Tornionjokilaakson mai
sema-alue. Kainuunkylä,
Ylitornio.

huomattavimmat ovat Muojärvi-Kuusamoj ärvi,
Suolijärvet sekä Kitkajärvet, joka on maassamme
harvinainen esimerkki täysin säännöstelemättö
mästä suurjärvestä. Suurten järvien alueella
maastonpiirteet ovat muuhun seutuun verrattuna
varsin loivat.

Myös soita on paljon ja ne edustavat Perä
pohjolan aapasoita, joista seudulle luonteenomai
sena alatyyppinä on erotettu Kuusamon rinnesuot.
Näiden lettovaltaisten rinnesoiden syntyyn ovat
vaikuttaneet erikoiset ilmasto-olosuhteet ja maas
ton topografia. Alueen ilmasto on paradoksaali
nen: lämpösuhteiltaan voimakkaan mantereinen,
mutta kosteusoloiltaan mereinen. Talvet ovat kyl
miä ja sadetta saadaan suhteellisen runsaasti.

Seutu kuuluu kokonaisuudessaan pohjoisbo
reaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen. Metsät
ovat yleensä karuhkoja variksenmarja-puolukka
tyypin tai variksenmarja-mustikkatyypin kuusi
koita. Yleensä karussa luonnossa on paikoin re
hevääja maan kalkkiperäisyyteen viittaavaa kas
villisuutta (lehtoja, lettosoita, niittyjä) ja rikasta
kasvistoa. Tämä pitää paikkansa erityisesti Poh
jois-Kuusamon letto- ja lehtokeskuksen alueella.
Kylmien rotkolaaksojen kallioseinämillä tavataan
lisäksi harvinaisten tunturikasvien reliktiesiinty
miä.

Kaskiviljely on ollut seudulla yleistä. Laa
jamittaisen kaskiviljelyn pohjoisraja kulkee jok
seenkin seudun pohjoisrajalla. Nykyään harjoite
taan metsätalouden rinnalla lähinnä karjataloutta
ja poronhoitoa. Varsinainen vaara-asutus loppuu
seudun etelärajoilla. Harva asutus on sijoittunut
sekä vaarojen rinteille että järvien niemille ja
kannaksille.

10 Peräpohjola - Lappi

me huomattavia ylänköalueita ja vuoristomaisia
muodostumia. Vaarat ja puuttomat tunturit ovat
joko ryppäinä, ketjussa tai yksittäisinä kohoutu
mina. Vaara- ja tunturialueiden lomassa on laajo
ja verraten tasaisia suo- ja metsäerämaa-alueita.
Laajimniillaan nämä muodostavat mittavia la
keuksia. Lukuisat isot joet kulkevat koskisina
vaara-alueilla ja luikertelevat laaksoissaan levei
nä väylinä alavampien maiden poikki.

Lähes koko maakunnan topografia määräy
tyy kalliokohoutumien mukaan. Varsinaisia
avokallioalueita on laajemmin vain aivan pohjoi
simmassa Lapissa, Inarissa, Utsjoella ja Enonte
kiöllä. Useimmiten maata peittää kivikkoinen
moreeni. Kerrostuneita moreenimaita on lähinnä
Keminmaan seudulla, Kittilässä ja Inarijärven
luoteis- ja pohjoispuolella. Laajoja kumpumo
reenialueita on Rovaniemen kaakkoispuolellaja
Kemijärven tienoilla. Erikoispiirteenä mainitta
koon tunturi- ja vaara-alueiden vaikeakulkuiset
louhuiset rakkakivikot.

Monin paikoin on huomattavia harjumuodos
tumia. Suurin osa maakuntaa on ollut jäätiköity
misen loppuvaiheissa veden pinnan yläpuolella.
Tämän seurauksena vesi ei näillä paikoin ole ta
soittanut harjanteita, vaan monet harjujaksot ovat
jääneet terävälakisiksi. Harjujaksot ovat suuntau
tuneet etelässä luoteesta kaakkoon ja pohjoisessa
enimmäkseen pohjoisesta etelään tai koillisesta
lounaiseen. Harjut sijaitsevat usein vanhojen jo
kilaaksojen pohjalla vaarojen ja tunturien ympä
röimänä. Suurimmat harjumuodostot delta-aluei
neen ja harjukumpuineen sijaitsevat saumamuo
dostumajaksoilla.

Varsinaisia savikkoalueita ei oikeastaan ole
kuin vähäisessä määrin Tornionjokisuussa. Sen
sijaan jokivarsilla on paikoin mittaviakin sora-,
hiekka- ja silttikerrostumia. Laajimmillaan nämä
ovat Kemijoen, Ounasjoen ja Tomionjoen varsil
la. Jokivarsien kerrostumat ovat muuta maaperää
hedelmällisempiä.

Peräpohjolassaja Lapissa maamme pinnan-
muodot ovat jyrkimmillään ja suurpiirteisinrnil
lään. Oikeastaan ainoastaan Lapissa on maassam
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Suuret, pitkät ja runsaasti haarovat joet ovat
maakunnan tärkeimpiä vesistöjä. Järviä on pai
koitellen kohtalaisesti, mutta ne eivät yleensä ole
kovin suuria. Huomattavana poikkeuksena on
valtaisa Inarijärvi. Keminmaan seudun rannikolla
matalarantainen meri on tärkeä elementti.

Soita on runsaasti lähes kaikkialla. Laajim
mat suoalueet ovat keskisessä Lapissa, missä yli
puolet maa-alasta on suota. Vähiten soita on tun
turiseuduilla, pohjoisessa Lapissa. Suoyhdisty
mätyypit vaihettuvat Pohjanmaan aapasoista
Peräpohj olan aapasoiden ja Metsä-Lapin aapasoi
den kautta pohjoisimman Tunturi-Lapin palsa
soiksi. Joskus jopa rannattomiksi laajenevat aapa
suot ovat avoimia. Yleisimpiä niillä ovat erilaiset
nevatyypit, jotka usein ovat voimakkaan rimpi
siä. Jänteillä voi kasvaa etelämpänä pieniä män
tyjä ja pohjoisempana koivua. Soistuneet metsä-
maat ovat puustoista rämettä tai korpea.

Ilmasto-olot ovat ankarat. Kasvukausi on ly
hytja talvet pitkiä. Napapiirin pohjoispuolella pi
meys tiivistyy sydäntalven kaamokseksi. Kasvu-
kauden tehoisa lämpösumma on jopa vain kol
masosa etelärannikkoon verrattuna.

Luonnonoloiltaan Peräpohjolan - Lapin mai
semamaakunta on hyvin vaihtelevaa, ulottuuhan
se Perämeren rannikolta aina Tunturi-Lappiin
saakka. Alue edustaa pohjoisboreaalista kasvilli
suusvyöhykettä, lukuunottamatta lounaisinta
osaa, joka on keskiboreaalista. Lisäksi pohjoisim
mat tunturialueet alkavat saada alpiinis-arktisia
piirteitä.

Yleisesti ottaen luonto on karua. Reheväm
piä piirteitä tavataan paikoin muun muassa Kitti
iän ja Lapin kolmion (Keminmaan) letto- ja leh
tokeskusten alueilla. Myös jokivarsien sediment
tivyöhykkeillä kasvillisuus on ympäristöään rehe
vämpää.

Metsät ovat yleensä karuja, vallitsevina ovat
variksenmarja-mustikkatyypin kuusi- ja mänty
valtaiset havumetsät ja pohjoisessa varpu-jäkälä
tyypin mäntyvaltaiset metsät. Tunturialueilla on
tunturikoivikkoa. Lehtomaisia kangasmetsiä on
vain vähän. Usein metsät ovat soistuneita.

Peräpohjolan - Lapin alueella viljelymaata
on vain hyvin vähän. Viljely on keskittynyt pää
asiassa Lounais-Lapin jokivarsille, Tornionjoki
ja Kemijokilaaksoihin. Muualla peltotilkut ovat
pieniä ja hajallaan, mutta yleensä jokivarsilla.
Pitkälti yli puolet kaikesta peltoalasta on nurmea.
Alueella on lisäksi paljon luonnonniittyjä, ne to
sin ovat poistumassa käytöstä. Jokivarsien tulva
niityt ovat leveitä ja kilometrienkin pituisia. Hei
nää on niitetty myös soilta. Niittypaikoilla on vie
lä säilyneitä heinälatoja, haasioita, suovien run
koja ja niittypirttejäkin.

Poronhoito on tärkeä elinkeino. Porot laidun
tavat lähes koko alueella ja poronhoitoon liittyviä
perinteisiä rakennelmia on monin paikoin. Lisä-
ansioita on hankittu kalastamalla, metsästämällä
ja luonnontuotteiden (lähinnä marjojen) keruulla.
Poronhoidon kausiasuinpaikat kämppineen, kesä
kenttineen ja erotuspaikkoineen ja kaukokalas
tuksen tukikohdat ovat olleet joki- ja purolaakso

jen sekä tunturialueiden omaleimaisia asuinmil
joita.

Tehokasta metsätaloutta on harjoitettu jo
melko pitkään ja sen jäljet näkyvät maisemassa
paikoin räikeästikin. Myös jokien valjastaminen
voimalaitoskäyttöön on aiheuttanut rajuja muu
toksia maisemalle, erityisesti tekoallasalueilla.

Asutus on kaikkialla hyvin harvaa. Kylät ja
muut taajamat ovat poikkeuksetta keskittyneet
vesireittien varsille. Kylät ovat pitkiä ja väljiä
joenvarsikyliä. Joitakin järvikyliä on myös. Piha-
piirit ovat avaria, usein puuttomia. Matala ja
niukka kasvillisuus korostaa koko kyläaukean
avoimuutta. Vanhaa rakennuskantaa on jäljellä
niukalti, sillä lähes kaikki teiden varsien kylät
alueen lounaisosaa lukuunottamatta tuhoutuivat
Lapin sodassa 1944-1945.

Lapin alkuperäisväestöä, saamelaisia on enää
Pohjois-Lapissa, muu väestö on suomalaisperäistä.

10.1 Keminmaan seutu

Keminmaan seutu poikkeaa melko selvästi
muusta Peräpohjolan - Lapin maisemamaakun
nastajo pelkästään sen vuoksi, että seutu ulottuu
Perämeren rannalle. Alueen etelärajana Pohjois
Pohjanmaata vasten on Kivalojen loivapiirteinen
vaarajakso. Seutu on korkeussuhteiltaan muuta
maakuntaa loivempaa, vaihtelevan kumpuilevaa
maastoa. Maaperä on pääasiassa mannerjäätikön
muovaamaa moreenimaata. Kumpuilevuutta ai
heuttavat muun muassa laajat drumliinikentät.
Kalliomaita on Kivalojen tuntumassa.

Kulttuurimaiseman kehittymiselle ovat tär
keimpiä olleet leveinä virtaavat Kemi- ja Tor
nionjoki sekä niiden laaksoihin kerääntyneet mit
tavat hiekkaisetjokikerrostumat, joiden joukossa
on viljavia savikerrostumiakin. Jokilaaksojen ul
kopuolella on yleensä vaihtelevan soistaja met
säistä maata.

Järviä on vähän. Meren rannikko jokien suis
tomaineen on alavaa. Rannikolla on laajoja ranta
niittyjä. Saaristo on myös loivapiirteistäja saaret
ovat moreenisia tai hiekkaisia. Kalliosaaria ei
juuri ole.

Kasvillisuudeltaan alue kuuluu keskibore
aaliseen vyöhykkeeseen. Suurimmalla osalla
aluetta rehevyyttä kasvillisuuteen tuo Lapin kol
mion letto- ja lehtokeskus. Lapin kolmion alueel
la on viljavia mustikkatyypin kuusikkoja, ja leh
tomaisiakin kankaita siellä tavataan. Muuten met
sät ovat yleensä verraten karuja variksenmarja
puolukkatyypin sekametsiä.

Soita on varsinkin karummilla selännealueilla
runsaasti. Ne ovat Peräpohjolan aapasoita. Maa
perän paikoittainen kalkkipitoisuus ilmenee paitsi
lehtojen, myös lettosoiden yleisyytenä.

Viljelymaata on selvästi enemmän kuin muu
alla maakunnassa. Pellot ovat keskittyneet joki
laaksoihin, missä joen tuoma liete parantaa jatku
vasti maaperän ravinteisuutta. Peltomaata on
myös suurten jokivarsien välisillä alueilla, mikä
on sekin poikkeus muuhun maakuntaan verrattu
na. Suurin osa viljelyalasta on nurmea ja karjan
hoito on maatalouden harjoittamisen runko.
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Jokien ranta-asutus on vanhaa. Sen sijoittu
misen ovat sanelleet hyvät kulkuyhteydet, kalas
tusmahdollisuudet, laajat tulvaniityt sekä viljava
maaperä. Vanhan asutuksen merkkeinä seudulla
on säilynyt rakennuksia (kirkkoja) aina keskiajal
ta saakka. Kummankin suuren joen suuhun ovat
kasvaneet kaupungit, Tornio ja Kemi.

Kylät ovat paikoin melko laajojakin; talot si
jaitsevat joko rykelminä nauhamaisesti. Raken
nukset ovat usein olleet komeita pirttejä, joissa
länsisuomalainen vaikutus on etenkin Tornion
jokilaaksossa havaittavissa. Niiden runko on so
lakampi ja pidempi kuin idempänä. Pelloilla ja
rantojen niityillä on pieniä heinälatoja. Asutus-
tilat ovat levittäytyneet loitommas jokivarresta,
missä lihavia soita on ojitettu viljelyyn. Asutus-
historiallinen erityispiirre ovat Tervolan vanhat,
jo 1920-luvulla valtion maille erämaahan tehdyt
asutusalueet, joita sittemmin sotien jälkeen vielä
laajennettiin.

10.2 Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu

Peräpohjolan vaara- jajokiseudun maisemia
hallitsevat verraten jyrkkäpiirteiset maastonmuo
dotja voimakkaiden jokivarsien asumusmaise
mat. Alueella on laajoja jyrkästi kumpuilevia
vaara-alueita, joitakin erillisiä vaararyhmiä hie
man alavamniilla mailla sekä jopa muutamia tun
tureitakin. Maaperä on vaaroillakin yleensä mo
reenia, mutta kalliokkoalueet ovat nekin varsin
yleisiä.

Suurten jokien varsilla on mittavia sedimen
toituneita, melko hienojakoisia kerrostumia.

Alueen poikki kulkee muutama luoteesta kaak
koon suuntautuva harjujakso, mutta ne eivät ole
maisemakuvassa kovinkaan hyvin erottuvia. Sen
sijaan Kemijärven tienoilla kulkevien harjujakso
jen yhteydessä olevat huomattavat kumpareiset
kumpumoreenialueet ja kamesmaastot ovat mai
semallisestikin huomattavia.

ihmisten asuttamien virtojen ja jokien varsi
en laaksomaisemien ohella alueella on myös mel
ko paljon järviä. Järvet eivät kuitenkaan yleensä
ole kovin suuria, poikkeuksena isokokoiset
Simojärvi ja Miekojärvi - Vietoset - Raanujärvi -

järviryhmä. Monien järvien rannalla on asutusta,
mutta useimmat pienet järvet sijaitsevat vaarojen
välisten metsä-ja suoerämaiden keskellä asumat
tomina.

Alueella on kohtalaisen paljon soita, mutta
yhtenäiset suoalat eivät ole maaston kumpuile
vuuden takia yleensä läheskään niin suuria kuin
esimerkiksi Aapa-Lapin puolella. Suoalat ovat
pieniä erityisesti länsiosien vaaraisilla alueilla.
Seutu on Pohjanmaan ja Peräpohjolan aapasoi
den vaihettumisvyöhykettä.

Kasvillisuudeltaan alueen lounaisosa edustaa
keskiboreaalista vyöhykettä, muuten koko alue
on pohjoisboreaalisella kasvillisuusvyöhykkeellä.
Metsät ovat yleensä karuja, variksenmarja-puo
lukkatyypin ja variksenmarja-mustikkatyypin
mäntyvaltaisia sekametsiä. Puuston joukossa on
paikoin paljonkin lehtipuuta. Myös muu kasvilli
suus on yleensä karua. Rehevämpiä alueita on
kuitenkin yleisesti jokivarsien hienosedimentti
rannoilla ja joidenkin järvien tuntumassa.

Vanhaa rakennuskantaa on
Lapissa säilynyt vain vä
hän. - Kairalan maisema-
alue Aapa-Lapin seudulla.
Pelkosenniemi.



Järvien rannoilla on raken
nettu avarille lcyläkummuil
le. - Toras-Siepin maisema-
alue edustaa Länsi-Lapin
tunturiseutua. Muonio.

Peltoalueet sijaitsevat yleensä rehevillä jo
kirannoilla. Jonkin verran viljelymaata on rai
vattu myös järvien rannoille sekä kairojen liha
vimmille suomaille. Lähes koko viljelyala on
nurmea. Karjanhoidon ohella poronhoito alkaa
olla tärkeä elinkeino. Vaikka metsät ovat karuja,
on niiden verraten suuri määrä ja sentään koh
tuullinen kasvu mahdollistanut metsätalouden
kehityksen. Kemijoki on valjastettu sähkön tuo
tantoon, maisemassa näkyvänä merkkinä tästä
on Kemijärven seudun voimakkaasti säännöstel
lyt tekoallasalueet.

Asutusta on seudulla vielä kohtalaisen run
saasti, keskimäärin selvästi enemmän kuin poh
joisempana Lapissa. Asutus on jokilaaksoissa
yleensä melko kapealla vyöhykkeellä. Kylät ovat
tällöin nauhamaisia sijaiten jokilaakson korkean
rannan tuntumassa. Suurin osa asutuksesta on
Tornionjoen sekä Kemijoen ja Ounasjoen varsil
la. Lisäksi monien järvien rannoilla on pieniä ky
liä ja yksittäisasumuksia.

Pihapiirit ovat perinteisesti avariaja raken
nukset sijaitsevat säännöttömästi. Rantaniityillä
on heinälatoja ja erillisillä kalakentillä saattaa
olla säilynyt jokunen kalapirttikin. Kausiasutusta
ovat edustaneet karjanhoitoon liittyvät karjaken
tät ja Tomionjokilaakson kaijamajat.

10.3 Aapa-Lapin seutu

Aapa-Lapin seutu on nimensä mukaisesti
soiden maata. Seutua luonnehtivat mittaamatto
mat suo- ja metsäkairat. Vaarojen välisille laajoil
le tasaisille alueille on kehittynyt jopa silmänkan
tamattomia avoimia aapasoita. Maasto on ympä
röiviin seutuihin verrattuna melko tasaista.
Erityisen laakeita pinnanmuodot ovat alueen itä
puoliskossa, missä vaarat kohoilevat harvoina yk
sittäisinä muodostumina tai pieninä ryhminä
muun seudun ylle. Etelä-, länsi- ja luoteisosissa
vaaroja ja vaararyhmiä on enemmän ja pohjoises

sa alkaa olla joitakin yksittäisiä tuntureita
(Puljutuntun, Kätkätunturit, Korsatunturi ja vä
hän etelämpänä Kumputunturi).

Maaperä on vaihtelevaa moreenimaata ja
moreenipeitteistä kalliota. Suurimpien jokien var
sula on hienojakoisia jokikerrostumia. Muutamia
katkonaisia harjujaksoja kulkee alueen poikki.
Alueella on hyvin vähän järviä ja yleensä ne ovat
pieniä. Seudun kulttuurimaisemille joet ovat tär
keä elementti. Lännessä kulkeva Ounasjoki muo
dostaa paikoin myös seudun länsirajan. Keski- ja
itäosien poikki luikertelee Kitinen ja siihen yhty
vä Luirojoki.

Suota on Aapa-Lapissa paljon: lähes kaik
kialla yli 50 % maapinta-alasta. Suot ovat laajoja
rimpisiäjajänteisiä Peräpohjolan (ja pohjoisosis
sa Metsä-Lapin) aapasoita. Aapasuot ovat täällä
luonteenomaisimmillaan. Laajimmat yhtenäiset
suoalueet ovat idässä, Koitelaisenkairan ja Pomo
kairan tienoilla.

Seudun kasvillisuus edustaa kokonaisuudes
saan pohjoisboreaalista vyöhykettä. Kasvillisuus
on keskimäärin karua. Metsien puusto on har
vempaa ja matalampaa kuin etelämpänä. Luon
teenomaisia ovat myös pitkän ja kapean latvuk
sen omaavat kuuset. Yleisin metsätyyppi on va
riksenmarja-mustikkatyyppi. Jäkälikköisten män
tymetsien osuus on pohjoisessa suurempi.
Sammalikkoisten kuusimetsien loppuasteena ole
va ns. paksusammaltyyppi on yleinen. Kasvil
lisuus saa rehevämpiä piirteitä jokivarsilla ja eri
tyisesti Kittilän letto- ja lehtokeskuksen alueella.

Pienet viljelyalat sijaitsevat yleensä jokien
varsilla tai joskus järvien tuntumassa. Joitakin
peltoaloja on raivattu Kittilän letto- ja lehtokes
kuksen alueella viljaville soille. Viljelty maa on
nurmea. Jokirantojen viljavien tulvaniittyjen ohel
la heinää on käyty niittämässä soilta. Poronhoito
on tärkeätä. Lisäelantoa on hankittu kalastamalla,
metsästämällä ja luonnontuotteiden, kuten marjo-
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jen keruulla. Metsätalous ei ole enää näin pohjoi
sessa kovin kannattavaa, sillä metsien kasvu ja
uusiutuminen on hidasta. Soita on kuitenkin yri
tetty kuivattaa metsien tuoton lisäämiseksi. Joki-
vesien valjastaminen voimatalouden tarpeisiin on
johtanut maamme suurimpien tekoaltaiden, Lokan
ja Porttipahdan rakentamiseen alueelle.

Harva asutus ja pienet viljelyalat sijaitsevat
yleensä joko jokien varsilla tai järvien tuntumas
sa; jälkimmäiset usein ympäristöstään kohoavilla
kyläkummuilla. Joenrannan kulttuurivyöhyke on
hyvin kapea ja asutus pääosin harvaa haja-asutus
ta. Paikoin rannoilla on pieniä nauhamaisia tai ry
pälemäisiä kyliä. Tyypillinen pihapiiri on ollut si
vulta avoin neliö. Päärakennus on korkeaotsai
nen, vailla haukkaikkunoita; suuri kuisti on taval
linen. Alueen pohjoisosissa on saamelaisasutusta.

10.4 Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu

Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu poikkeaa
yleisilmeeltään niin paljon varsinaisesta Aapa
Lapista, että se on erotettu omaksi seudukseen -

joskin raja näiden kahden välillä on hyvin liuku
va. Seutua luonnehtivat jyrkkäpiirteiset vaara- ja
tunturimaat. Maasto on jyrkintä ja vaaraisinta itä
osissa, valtakunnanrajan tuntumassa. Länttä kohti
muodot loivenevat, vaarat vähenevät ja maa tulee
hieman alavammaksi. Samalla myös soiden mää
rä alkaa lisääntyä. Seudun itäosissahan soita on
hyvin vähän. Aapa-Lapin kairat työntyvät seu
dulle kielekkeenä Savukosken kohdalla Tenniö
jokivartta pitkin, missä Joutsenaavan suot levit
täytyvät laajana kokonaisuutena lähes maan itära
jalle saakka.

Vam n luonnonpuistosta alkaa etelään jat
kuva tuntunketju: Vam tunturit - Tuntsan tuntu
rit - Sorsatunturi. Tunturiluontoa on myös län
nempänä Maltion luonnonpuistossa. Varsinaisten
tunturialueiden ulkopuolella maasto on enim
mäkseen jyrkän vaaraista. Vaarojen ja tunturien
välissä luikertelee jokia ja jyrkät jokilaaksot ja
kurut ovat tavallisia.

Järviä ei alueella juurikaan ole. Suot ovat
yleensä vaarojen välisiä ja jokivarsien verraten
pienialaisia Peräpohjolan aapasuojuotteja. Kas
villisuus on pohjoisboreaalista. Metsät ovat mel
ko karuja ja harvoja, yleensä mäntyvaltaisia.
Laaksoissa ja alavilla mailla kasvaa kyllä kuu
sivaltaisiakin metsiä. Ylempänä tuntureilla alkaa
olla jo koivuvaltaisia tunturikoivikkoja ja lakialu
eilla on puutonta paljakkaa.

Asutus on yleensä erittäin harvaa. Elantoa on
hankittu lähinnä poronhoidolla, kaijanhoidolla,
eränkäynnillä ja kalastuksella. Alueen eteläosassa
on harvaa yksittäisasutusta ja joitakin talorykel
miä - pieniä kyliä; täällä vähäiset viljelymaat si
jaitsevat eteläosissa Kemijoen (Tenniöjoen) lat
voilla ja pika-asutuksen yhteydessä raivatuilla
soisilla kairamailla.

10.5 Länsi-Lapin tunturiseutu

Länsi-Lapin tunturiseutu poikkeaa sekin
selvästi varsinaisesta Aapa-Lapista. Seudun run
kona on upea jyihäpiirteinen pohjoisesta etelään

kulkeva, maisemistaan kuulu tunturiketju: Ounas
tunturit - Pallastunturit - Ylläs. Tästä ketjusta
itään päin erkanee Aakenustunturi sekä Kätkä
tunturin - Levin jakso. Tunturiketjun länsipuo
lisia maisemia luonnehtivat vaihtelevat, melko
jyrkkäpiirteiset vaaramaat sekä vihdoin valtakun
nanrajalla laaksossaan kulkeva Muonionjoki. Itä-
puolella on vaaraisia suoerämaitaja seudun itära
jan tuntumassa kulkee Ounasjoki.

Tuntureilla ja vaaroilla on kalliomaita. Maan
peittää yleensä kuitenkin pohjamoreeeni ja Ou
nastunturin länsipuolella on mittavia kumpumo
reenialueita. Tuntureita peittää monin paikoin
louhikkoinen kivikko, rakka.

Tunturien ja vaarojen välissä on useita pieniä
ja keskikokoisia järviä sekä pienehköjäjokia.
Soita on itäosaa lukuunottamatta niukasti.

Alue kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvilli
suusvyöhykkeeseen ja kasvillisuus on yleensä ka
rua. Metsät ovat mäntyvaltaisia sekametsiä. Kuus
ta on alavilla mailla paikoin melko runsaasti.
Ylempänä rinteillä metsät ovat koivuvaltaisia ja
lakialueilla on puutonta paljakkaa. Kasvillisuus
saa reheviä piirteitä muun muassa puro- ja joki
laaksoissa, erityisesti itäosissa, missä osa seudusta
ulottuu Kittilän letto- ja lehtokeskuksen alueelle.

Asutus on harvaa. Pienet kylät ja yksittäis
asumukset ovat keskittyneetjärvi-jajokivesistö
jen varsille. Viljeltyä alaa on hyvin vähän. Poron
hoito on alueen tärkeimpiä elinkeinoja matkailun
ohella. Alueen huomattavin nähtävyys on Pallas
Ounastunturin kansallispuisto.

10.6 Metsä-Lapin tunturiseutu

Metsä-Lapin tunturiseutua luonnehtivat vaih
televat, jyrkkäpiirteiset ja erämaiset tunturimaat
ja kumpuilevat lakialueet. Tärkeimmät tunturi
alueet ovat Saariselkä, Hammastunturin - Appis
tunturin alue ja Viipustunturien - Maarestatuntu
rien alue. Nämä ns. horstit, jotka kiertävät kaare
na Inarin vajoama-allasta, jatkuvat Pohjois-Lapin
tunturiseudulle. Tälle seudulle luonteenomaisim
pia ovat kallioiset tunturiselännealueet. Tunturien
muodot loivenevat länttä kohti, missä ne paikoin
ovat hyvinkin loivakaartoisia. Tunturit ja vaarat
ovat usein moreenin tai louhikkoisen rakkakivi
kon peitossa.

Järviä on paikoin kohtalaisesti. Yleensä ne
ovat pieniä ja kirkasvetisiä. Tunturien ja vaarojen
välissä on koskisia jokia ja puroja. Suota on vä
hän laaksoissaja loivilla rinteillä ja ne edustavat
pienialaisia Metsä-Lapin aapasoita.

Seutu kuuluu pohjoisboreaaliseen kasvilli
suusvyöhykkeeseen. Kasvillisuus on karua. Vaa
rojen ja tunturien yläosissa metsä on tunturikoi
vikkoa ja lakialueilla on puutonta paljakkaa. Tun
turikoivikon suhteellinen määrä metsäalasta kas
vaa länteen päin. Alempana rinteillä ja laaksoissa
on karua, usein jäkälikköistä harvahkoa mänty
metsää. Kuusta on enää vähän suojaisissa laak
soissa. Koivua on sen sijaan puuston joukossa
melko runsaasti.

Seutu on jokseenkin asumatonta. Harvat yk
sittäisasumukset ja talorykelmät sijaitsevat laak
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soissa, yleensä vesistöjen äärellä.
Seutu on alkuperäistä saamelais- ja poronhoi

toaluetta. Kiinteä asutus ei ole kuulunut viime
vuosisadalle saakka koko Tunturi-Lapissa porota
louden varassa kehittyneeseen elämänmenoon,
vaan kyläkunnilla on ollut useita eri vuodenaikoi
na käytettyjä asuinpaikkoja. Nyttemmin kiinteiksi
muodostuneiden kylien taloryhmät ovat hyvin ha
janaisia. Päärakennukset ovat pieniä ja talousra
kennukset moniosaisia. Lisäksi on ollut muun
muassa erillisiä poroerotuspaikkoja, porokämppiä
ja kausiluontoisesti käytettyjä kalakenttiä.

Poronhoitoon liittyen elantoa on hankittu
metsästämällä ja kalastamalla. Nykyään harjoite
taan myös jonkin verran metsätaloutta. Matkailun
merkitys on viime aikoina kasvanut, tämä on
osittain seurausta seudun huomattavien luonnon
suojelualueiden, Urho Kekkosen ja Lemmenjoen
kansallispuistojen perustamisesta.

10.7 Pohjois-Lapin tunturiseutu

Pohjois-Lapin tunturiseutu on jatkoa edelli
seltä seudulta alkavalle tunturikaarelle, joka jat
kuu täällä kohti pohjoista. Seudulla on laajoja
tunturiselännealueita, jotka paikoin ovat melko
jyrkkiäkin, mutta yleensä ne ovat varsin loiva
kaartoisia. Seudulla on nähtävissä edustavia man
nerjäätikön kallioperään aiheuttamia kulutusmuo
toja, kuten onsiloita, U-laaksojaja riippuvia laak
soja.

Edellisestä seudusta Pohjois-Lapin tunturi
seutu eroaa paitsi loivemmin kaarevien pinnan-
muotojen takia myös elollisen luontonsa puoles
ta. Jokseenkin kaikki metsät ovat nimittäin tuntu
rikoivikoita. Männiköitä tapaa enää syvien joki
laaksojen pohjalla. Tuntunen laajat lakialueet
ovat karua puutonta paljakkaa. Rakkakivikoita on
runsaasti. Tunturien välisissä laaksoissa on maj
semallisestikin hyvin huomattavia terävälakisia
harjujaksoja. Laaksot itsessään ovat vaihtelevan
muotoisia, vaikuttavimmillaan ne ovat syviä ja
kanjonimaisia.

Soita on vähän, alle 20 % maa-alasta; ne
edustavat Tunturi-Lapin palsasuovyöhykettä.
Ikiroutaiset palsamuodostumat voivat olla usei
den metrien korkuisia.

Karun pohjoisboreaalisen vyöhykkeen kas
villisuuden ohella lakialueiden kasvillisuudessa
on alpiinisia piirteitä. Syvimpien jokilaaksojen
(Inarijoki - Teno, Kevo, Utsjoki) pohjalla on pie
nialaisia mäntymetsiköitä. Vallitseva luonnon-
tyyppi ovat koivumetsäiset ylätasangot “skaidit”.
Tunturit tundramaisine paljakka-alueineen nouse
vat alpiiniseen vyöhykkeeseen.

Asutus on hajanaista ja vähäistä. Vankinta
asutus on Tenojokivarressa. Seutu on saamelais
aluetta. Elantoa on hankittu poronhoidolla, kalas
tuksellaja metsästyksellä sekä pienimuotoisella
karjanhoidolla. Tenon lohenpyynti on ollut tärkeä
elinkeino. Nykyään matkailu on tärkeä tulonläh
de. Retkeilijät käyvät muun muassa Kevon luon
nonpuistossa.

10.8 Inarijärven seutu

Inarij ärven seutu poikkeaa maisemamaakun
nan muista osista selvästi. Se on alavaa, ruhje
laaksojen pirstomaa vajoama-aluetta. Maata peit
tävä moreeni on usein hyvin louhikkoista. Maas
to on kumpuilevaa kankaremaata ja lakeutta.
Alueen poikki kulkevien harjujaksojen yhteydes
sä on melko laajoja hiekkaisia maita.

Maisemallisesti huomattavin elementti ovat
järvet. Inarijärvi on valtava karu, rikkonainen,
saarinen ja kivikkorantainen järviallas. Lisäksi
seudulla on tuhansia pieniä karuja ja kirkasvetisiä
pikkujärviä. Pieniä järviä on täällä enemmän kuin
missään muualla maassamme.

Jäämeren läheisyys yhdistyneenä alavaan si
jaintiin vaikuttaa ilmastoon ja sitä tietä kasvilli
suuteen, joka on ympäröiviä seutuja hyväkasvui
sempaa. Kasvillisuus on pohjoisboreaalista. Ka
rut, mutta suhteellisen hyväkasvuiset mäntyval
taiset metsät ovat vallitsevia. Kuusta kasvaa vain
Ivalon seudulla. Paljakkaa on niukasti. Kivisen ja

Inarijärven seudun asutus
on vanhastaan hakeutunut
rannalle, sillä kalastus on
tärkeä elinkeino poronhoi
don ohella. - Sarmijärven
perinnemaisemaa. man.
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karun yleisilmeen vastapainona vesien varrella
on myös hieman rehevämpää kasvillisuutta. Suot
ovat jänteisiä ja korkeamättäisiä pounikkoisia aa
pasoita. Yleensä soita on melko vähän. Inarijär
ven pohjoispuolella on kuitenkin laajahko varsin
soinen alue, ja siellä on myös palsasoita.

Alueen asutus on jonkin verran tiheämpää
kuin ympäröivillä seuduilla. Asutukselle on tyy
pillistä rantasijainti, sillä kalastus on tärkeä elin
keino poronhoidon ohella. Vähäiset peltoalat ovat
Ivalojoen laaksossa ja Inarijärven länsipuolella.
Seudun keskuksena on Ivalon taajama.
Suomalaisasutus on voimallisinta Ivalon ja sen
lähikylien alueella. Inarin kunnan väestön enem
mistö on suomalaisia. Seudulla on myös Petsa
mosta siirrettyjä kolttasaamelaisia.

10.9 Enontekiön pohjoinen tunturiseutu

Enontekiön pohjoisella tunturiseudulla mel
ko jyrkkärinteiset tunturi- ja vaaramaat ja ala-
vammat kumpuilevat alueet vaihtelevat. Maise
mia hallitsevat aavat tunturit vuorisine lakeuksi
neen ja jopa yli 900 metriin (mpy) nousevine kor
keuksineen (Ropitunturi). Yleensä vaarat ulottu
vat kuitenkin korkeintaan 600 metriin saakka.
Laaksot ovat vaara-alueilla usein teräväpohjaisia,
ns. V-laaksoja.

Seutu omaa tunturimaisen ylätasangon piir
teitä, sillä se on osaksi metsänrajan yläpuolella.
Suurin osa alueesta on kuitenkin harvojen, kuivi
en, usein jäkälikköisten koivumetsien peitossa.
Havumetsät puuttuvat miltei täysin. Alue on poh
joisboreaalista - alpiinista vyöhykettä, metsän ja
tundran vaihettumisvyöhykettä.

Pieniä ja keskikokoisia kirkasvetisiä järviä
on melko paljon. Myös jokiaja puroja on run
saasti. Suot edustavat Tunturi-Lapin palsasoitaja
niitä on vaihtelevan paljon. Seudun keskisillä
osilla Lätäsenon ja Tarvantojoen välisellä alueel
la yli puolet maa-alasta on pounikkoistaja pal
saista suota. Tämä alue jakaakin koko seudun
kahtia, sillä länsiosassa soita on hyvin vähän ja
itäosissakin niukahkosti. Länsiosissa maaston
piirteet ovat jyrkempiä ja louhikkoisempia ja siel
lä se on myös vaikeakulkuisempaa kuin keski-ja
itäosissa. Soisella keskiosan alueella ja itäosissa
maasto on verraten tasaista. Vaihtelevuutta keski-
osien soisten vuomien maisemiin tuovat helppo-

kulkuiset harjujaksot ja niiden hietaiset tievat.
Väestö on alkuperäisesti ollut saamelaista.

Muonionjoen - Könkämäenon laaksossa on suo
malaista uudisasutusta. Asutus on erittäin harvaa,
yksittäisasumuksista ja korkeintaan pienkylistä
muodostuvaa. Kiinteä asutus ei vielä viime aikoi
hin saakka kuulunut alueen saamelaisen porota
louden haijoittamisen luonteeseen, vaan kullakin
perheellä oli kesä- ja talvitalo erikseen etäällä toi
sistaan. Asuinpaikat vaihtelivat ennen kausittain
poronhoidon edellyttämän paimennuksen ja liik
kumisen mukaan; 1960-luvun alkuun asti eräät
perheet asuivat vähintäänkin osan vuotta kodassa.

10.10 Käsivarren ylätunturien seutu

Käsivarren ylätunturien kallioperä poikkeaa
koko muusta Suomesta. Seutu kuuluu nimittäin
Kaledonidien reunavyöhykkeeseen eli Kölin vuo
ristoon. Topografia on tälle vuoristolle luonteen
omaista: laaksot ovat pyöreäpohjaisia ja jyrkkä
rinteisiä U-laaksoja, tunturien rinteet ovat vieri
vää louhikkoa ja niillä on jyrkkiä pahtoja.
Monivuotiset lumilaikut laajojen puuttomien pal
jakka-alueiden keskellä korostavat vuoristomai
sen maiseman vaikutelmaa. Tunturit ovat useim
miten kuitenkin loivakaartoisia. Korkeimmat hui
put nousevat reippaasti yli 1 000 m mpy. Suomen
korkein huippu Halti on 1328 metriä korkea.

Alueella on pieniä kirkasvetisiä tunturilampia
ja niitä suurempia laaksojärviä. Koskiset purotja
joet virtaavat tuntureiden ja vaarojen lomassa.

Alue kuuluu alpiiniseen kasvillisuusvyöhyk
keeseen. Kasvillisuuden yleisilme on olosuhtei
den ankaruuden vuoksi karua, tundramaista.
Laaksoissa on tunturikoivikoita, mutta vähänkin
ylävämmät alueet ovat puutonta paljakkaa rakka
louhikkoineen. Kallioperän kalkkipitoisuuden
seurauksena monin paikoin on kuitenkin hyvin
rikasta kasvistoa. Soita ei juurikaan ole.

Asutusta on niukasti. Joitakin poronhoitoon
liittyviä rakennelmia ja tilapäistä asumista pal
velevia rakennuksia on tunturialueilla. Nykyi
sin on asutusta kertynyt alueelle lähinnä mat
kailuelinkeinojen harjoittamisen takia. Maam
me vanhin suojelualue, Mallan luonnonpuisto
ja sen lähellä oleva tunnettu Saanatunturi sijait
sevat alueen luoteiskolkassa retkeilijöitä hou
kuttelemassa.
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Arvokkaiden
maisema-alueiden
inventointi

Vaarankylä, Sotkamo.



3.1 Inventointien tarve ja tavoite

M
aisema-alueiden inventoinnin käytän
nön tavoitteena oli löytää valtakunnalli
sesti ja maakunnallisesti arvokkaat,

maaseudun perinteisiä maisematyyppejä luonneh
tivat kulttuurimaisema-alueet. Inventoinnissa täh
dättiin maakunnallisesti omaleimaisten ja tyypil
listen piirteiden selvittämiseen. Keskeistä oli etsiä
perinteisessä asussa säilyneitä, luonnoltaan ja
kulttuuriperinnöltään monipuolisia alueita. Katta
van maisema-aluevalikoiman tuli täyttää inven
tointia varten laaditun maisemamaakuntajaon
edellyttämä edustavuus.

Inventoinnin kohteena oli nimenomaan mai
sema-alue, toisin sanoen sellainen fyysinen alue-
kokonaisuus, joka sisältää eri luonnontekijöistä ja
kulttuuritekijöistä syntyneet elementit ja niihin
liittyvät toiminnot. Maisema-alueilta edellytettiin,
että ne ovat visuaalisesti tai muulla tavalla selväs
ti hahmottuvia kokonaisuuksia ja että niillä on
huomattavaa merkitystä esimerkiksi rakennus
kannan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvok
kaiden kohteiden, uhanalaisten ja harvinaisten
eliölajien ja niiden elinympäristöjen, harvinaistu
vien perinnemaisemien tai hyvin hoidetun viljely-
maiseman ja kauniin maisemakuvan säilyttämi
sessä.

Alueiden inventointien yhteydessä selviteltiin
myös minkälaisia hoitotapoja tarvitaan maisema-
alueiden luonteenomaisten piirteiden säilyttämi
seksi ja mikä on hoidon tarve ja kiireellisyys.
Hoidon tarpeiden selvittämisen ohella oli saatava
riittävä selko siitä, minkälaiset hoitomenetelmät
ovat käyttökelpoisia, mitenkä hoito tulisi järjestää
ja minkälaisia kustannuksia se aiheuttaisi.

Maisema-alueiden inventointien ulkopuolelle
jätettiin ne alueet, jotka edustavat pelkästään al
kuperäistä luontoa. Maassamme on nimittäin teh
ty useita eri luonnontyyppejä koskevia kattavia
selvityksiä, ja niiden perusteella on tehty valtion
euvoston päätöksellä suojeluohjelmia: valtakun
nalliset soiden, harjujen, lehtojen, koskien, ranto
jen ja lintuvesien suojeluohjelmat. Nämä ohjel
mat turvaavat toteuduttuaan monien luonnonmai
semien säilymistä. Perustetut ja suunnitellut kan
sallis- ja luonnonpuistot sekä muut suojelualueet
edustavat myös arvokkaimpia luonnonmaise
miamme. Parhaillaan suunnitellaan lisäksi vanho
jen metsien, kallioalueiden sekä pienvesien eli
purojen, lampien ja lähteiden suojelun järjestä
mistä.

Luonnonmaisema otettiin inventoimiissa huo
mioon vain siltä osin kuin se suoranaisesti liittyy
maisema-alueisiin, esimerkkeinä kalastajakylää
ympäröivä saaristomaisema tai viljelymaisemaa
rajaavat metsäiset harju- ja kallioselänteet ja lä
himmät vesistömaisemat. Vaikka muutamat mai
semanähtävyydet ovat perusolemukseltaan lähes
tulkoon pelkkiä luonnonalueita, on niillä kuitenkin
aina kulttuurihistoriallinen tausta poikkeuksellisen
tunnettuina nähtävyyksinä, esimerkkeinä Koli,
Punkaharju ja Pallastunturit.

Inventointeja ei tehty myöskään laajoista taa
jama-alueista: kaupungeista ja suurista asutuskes
kuksista. On nimittäin selvää, että maaseudun
kulttuurimaisemien hoito on järjestettävä eri ta
voin kuin taajamissa. Inventoinneissa ei otettu
huomioon myöskään sellaisia kulttuurihistorialli
sesti arvokkaita erillisiä, esimerkiksi rakennus-
suojelun piiriin kuuluvia yksittäisiä kohteita, joil
la ei ole huomattavaa merkitystä ympäröivälle
maisemakuvalle ja varsinkaan perinteisille maan
käyttötavoille. Kulttuurihistoriallisesti arvokkais
ta ympäristöistä on ympäristöministeriössä val
misteilla erillinen selvitys. Monet tämän selvityk
sen alueista sisältyvät tosin arvokkaiden maise
ma-alueiden rajauksiin. Lisäksi museolaitos edis
tää muun muassa historiallisesti arvokkaiden koh
teiden selvittämistäja suojelua.

Usein on hankala vetää raja maaseudun kult
tuurimaiseman ja luonnonmaiseman tai toisaalla
kaupunkimaiseman välille. Ongelmatapaukset
pyrittiin ratkaisemaan jo ennakolta pitämällä lo
pullisten rajauksien tavoitteena yhtenäisiä, hel
posti hahmottuvia tai muuten tarkoituksenmukai
sia kokonaisuuksia. Esimerkiksi maaseudun kir
konkyliä voitiin ottaa mukaan, mikäli ne ovat osa
arvokasta viljelymaisemaa.

Inventointien tarve lähti viime kädessä siitä,
että maisemanhoitoa ei maassamme ole vielä
lainkaan järjestetty. Periaatteessa maisemansuo
jelu tulisi ottaa kaikissa maisemaa muuttavissa
toimissa huomioon. Maisemanhoidon kehittä
mistä varten pitää käytännön esimerkein pystyä
osoittamaan maisemansuojelun epäkohdat, ta
voitteet ja mahdollisuudet. Tarvitaan esimerkke
jä alueista, jotka ovat säilyneet maisemallisesti
poikkeuksellisen edustavina ja joiden säilyttämi
nen sellaisena on mahdollista. Maisema-alueilla
tulee voida myös osoittaa, että aktiivisilla hoitotoi
milla maiseman tilaa pystytään kohentamaankin.
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3.2 Maisema-aluetyyppien
maariteimat

1) Arvokkaat maisemakokonaisuudet
2) Arvokkaat maisemanähtävyydet
3) Perinnemaisemat

Inventointien yhteenvetovaiheessa kaksi en
simmäistä ryhmää yhdistettiin päänimikkeen
“Arvokkaat maisema-alueet” alle.

1) Arvokkaat maisemakokonaisuudet
ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten elin
keinojen muovaamia yhtenäisiä, pinta-alaltaan
suurehkoja, maisemakuvaltaan ehjiä ja sopu
sointuisia sekä usein myös vaihtelevia alueita.
Niissä maakunnallinen ja paikallinen omalei
maisuus on mahdollisimman hyvin nähtävissä ja
niiltä voi saada hyvän kuvan maakunnan eri
koislaadusta, kulttuurihistoriasta ja luonnon
oloista. Arvokkaille maisemakokonaisuuksille
yhteistä on se, että ne ovat näytteitä parhaiten
säilyneistä ja tyypillisimmistä kulttuurimaise
mistamme. Niistä ilmenee kulttuurisen identeet
timme perusta.

Maisemakokonaisuudet ovat yleensä laajoja
viljelymaisemia, kuten jokilaakso-, ranta- ja vaa
raviljelyksiä. Maisemakokonaisuudet sisältävät

myös reunametsät, vesistöt ja muut luonnonalu
eet, samoin kuin niillä olevat historialliset kohteet
sekä asumusmaisemat kylineen ja yksittäistaloi
neen.

Maisemakokonaisuuksien inventoinnin läh
tötietona oli Maisematoimikunnan mietinnössä
ollut luettelo arvokkaista maisemakokonaisuuk
sista ja mietinnöstä annettujen lausuntojen ehdo
tukset. Näissä oli mainittu yhteensä noin 200
aluetta. Inventointeja varten käytiin läpi myös si
säasiainministeriön vuonna 1980 tekemä selvitys
“Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorial
liset ympäristöt”, joka sekin sisälsi arvokkaita
maisemakokonaisuuksia. Lisäksi seutukaavaliit
tojen omissa selvityksissä oli tietoja arvokkaista
alueista.

Suurin osa valtakunnallisesti arvokkaista
maisemakokonaisuuksista löytyi olemassa olevis
ta tiedonlähteistä. Vain joitakin uusia arvokkaita
alueita ilmaantui inventointien aikana.

J
nventointia varten maisema-aluetyypit jaettiin
Maisematoimikunnan mietintöä (komitean
mietintö 1980:44) mukaillen kolmeen ryh

mään:

Arvokkaisiin maisemakoko
naisuuksiin kuuluvat myös
viljelymaisemiin liittyvä
asutus ja luonnonalueet.
Ne kuvastavat kulttuurisen
identitettimme perustaa.
- Juupajoen maisema-alue.
Juupajoki.

2) Arvokkaat maisemanähtävyydet ovat
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti edusta
via ja ainutlaatuisia, yleensä hyvin tunnettuja alu
eita. Maisemanähtävyyksillä on klassinen merki
tys maatamme koskevissa kirjallisissa ja taiteelli
sissa kuvauksissa ja yleisessä tietoisuudessa.
Monet maisemanähtävyydet ovat tunnetuimpia
näköalamaisemia tai matkailukohteita, joiden
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Perinnemaisemat ovat van
hojen maankäyttötapojen
muovaamia alueita. Lai
dunnusja niitto rikastutta—
vat luontoamme.
- Lenholm, Parainen.

kautta suomalaisen maiseman kauneus on tullut
tunnetuksi myös ulkomailla.

Maisemanähtävyydet ovat suureksi osaksi
luonnonalueita, mutta niillä on lähes aina kulttuu
rihistoriallinen arvo, ja ne ovat maisemaltaan kiis
tattoman arvokkaita. Maisemanähtävyyksiksi on
tässä inventoinneissa luokiteltu myös sellaiset laa
jat alueet, jotka eivät ole kulttuurimaisemiltaan
riittävän yhtenäisiä täyttääkseen maisemakokonai
suuden määritelmän, mutta joilla on sekä kulttuu
ri- että luonnonpiirteisiin liittyviä arvoja. Tällaisia
maisemanähtävyyksiä ovat esimerkiksi museotiet
tai muut perinteisinä säilyneet tieosuudet maisemi
neen sekä tunnettujen vesireittien maisemat.

Inventoitavien maisemanähtävyyksien lähtö
tietona käytettiin pääasiassa Maisematoimikun
nan mietintöä ja seutukaavaliittojen omia tietoja.
Maisemanähtävyyksistä pääosa oli tiedossa jo en
nalta, mutta inventointien tuloksena ilmaantui
joitakin uusia alueita.

3) Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai
muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin liittyvi
en toimintojen muovaamia, usein alkuperäisestä
käytöstä poistuneita tai poistumassa olevia mai
sematyyppejä. Ne voivat olla pienialaisia, mutta
yleensä vähintään muutaman hehtaarin laajuisia
alueita. Perinnemaisemia on sekä arvokkaiden
maisemakokonaisuuksien alueella että niiden ul
kopuolella. Inventointivaiheessa näitä alueita ni
mitettiin pienmaisemiksi, mutta tässä yhteydessä
käytetään asian sisältöä paremmin kuvaavaa ter
miä perinnemaisema.

Perinnemaisemat voivat olla hyvin erityyppi
siä alueita. Yhteistä niille on niiden uhanalaisuus.
Kun entiset maankäyttömuodot loppuvat, samalla
katoavat myös niiden luomat kasviyhdyskunnat
ja rakennelmat eli tärkeä historiallinen todistusai
neisto entisten aikojen oloista ja ihmisen luonto-
ja ympäristösuhteesta.

Inventointej a varten perinnemaisemat jaettiin
kahteen pääryhmään: perinnebiotooppeihin ja ra
kennettuihin perinnemaisemiin.

Perinnebiotoopit ovat kulttuurivaikutteisia
luonnontyyppejä ja niitä ovat muun muassa kui
vat ja kosteat niityt, kedot ja ahot, kaskimetsät,
hakamaat, nunimet ja lehdesmetsät. Perinnebio

Arvokkaat maisemanähtä
vyydet ovat usein luonnon-
alueita, mutta niillä on
aina myös kulttuurihisto
riallinen ulottuvuus.
- Hiidenvuori, litti.
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Kartanot puutarhoineen,
karjamajat, kanavat, rauta
tieasematja muinaislinnat
ympäristöineen ovat eri
tyyppisiä rakennettuja pe
rinnemaisemia.
- Sarvlax, Pernaja.

tooppeja on aikaisemmin nimitetty myös puoli
kulttuuribiotoopeiksi. Perinnebiotooppien kasvu
lisuutta nimitetään perinnekasvillisuudeksi. Nii
den lajisto on sinänsä luonnonkasveja, mutta ih
minen on ratkaisevasti vaikuttanut lajien runsaus-
suhteisiin ja esiintymisen laaj uuteen. Perinnebio
tooppeja esitellään tarkemmin luvussa 5.3.

Rakennettuja perinnemaisemia ovat muun
muassa historialliset rakennukset ja rakennelmat lä
hiympäristöineen, varhaisen teollisuuden ja liiken
teen luomat maisemat, puutarhakulttuurin luomat
maisemat sekä luontaistalouden kausiasuinpaikka
maisemat ja rakennelmat luonnonmaisemassa.

Perinnemaisemat ovat luonnoltaan, kulttuuri
historiallisesti tai maisemallisesti arvokkaita alu
eita, ja ne kuvaavat aikansa maankäytön tapoja.
Niiden kulttuurivaikutteiset luonnontyypit edus
tavat maaseudun arvokkaintaja monimuotoisinta
luontoa. Monet kulttuurimaisemien viehättävät
piirteet perustuvat hyvin hoidettuihin perinnemai
semiin. Perinnemaisemat ovat arvokkaita luon
nonharrastuksen, opetuksen ja virkistyksen koh
teita.

Perinnemaisemat ovat maisemanhoidon
avainkohteita. Hoidon tavoitteiden ja tehtävien
määrittely on niillä yleensä varsin yksiselitteistä,
sillä alueet ovat usein melko pieniä ja ne edusta
vat selkeästi omaa maankäyttötapaansa. Koska
monet perinnemaisematyypit ovat jäämässä tai jo
jääneet käyttöä vaille ja alkaneet huolestuttavasti
ränsistyä, on niiden hoidon järjestäminen maise
manhoidon kiireellisin tehtävä.

Perinnemaisemien inventointia varten tehtiin
luettelo etsittävistä perinnemaisematyypeistä
(Taulukko 3.1). Niitä oli tarkoitus etsiä sekä ar
vokkaiden maisemakokonaisuuksien alueelta että
niiden ulkopuolelta.

Taustatiedot maamme perinnemaisemista oli
vat kuitenkin hyvin puutteeffiset ja hajanaiset. In
ventointia helpottamaan tehtiin laajahko kysely eri
perinnemaisematyypeistä. Kysely suunnattiin kun
tien ympäristönsuojeluvirkamiehille, kotiseutu- ja
luonnonsuojeluyhdistyksille, museoille ja muille
alan asiantuntijoiksi arvelluille tahoille. Vastauksia
tuli kohtalaisesti, mutta hyvin hajanaisesti eri puolil
ta maata. Noin sadasta kunnasta saatiin vastauksia.
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Taulukko 3.1. Maisema-alueiden inventoinnissa käytetty perinnemaisematyyppien jako

1 Perinnebiotoopit VARHAISEN LIIKENTEEN LUOMAT MAISEMAT
Kanavat, satamat, maantiet, kylä- ja tilustiet, p01-

NIITYT ku- ja ratsutiet, vakiintuneet metsäpolut, rautatie
Kuivat niityt ja kedot asemat ympäristöineen
Tuoreet niityt ja ahot
Kosteat niityt: tulvaniityt, suoniityt, PUUTARHAKULTTUU RIN LUOMAT
merenrantaniityt PERINNEMAISEMAT
Lehdesniityt eli lehtoniityt Kartanot, pihat, puutarhat, puistot, puukujat
KAS KIMETSAT
KYTÖALAT ESIHISTORIALLISET JA HISTORIALLISET
HAKAMAAT (metsähaat) MAISEMAKOHTEET
LAIDUNSAARET Muinaisjäännökset, kalliomaalaukset, kulttipaikat,
NUMMET (saariston nummilaitumet) muinaislinnat, linnoitusalueet, taistelupaikat, van-
VANHAT ASUMAKENTAT hat kauppapaikat, vanhat kaivokset, vanhat kirkot,
PIHAT JA KYLATANTEREET vanhat kartanot
PERINTEISESTI VILJELLYT JA HOIDETUT
MAATI LAT RAKENNELMAT LUONNONMAISEMASSA

Uiffolaitteet, poroaidat ja -kaarteet; hei nän korju u
II Rakennetut perinnemaisemat seen liittyvät rakennelmat kuten suovat, pielekset,

saurat ja niittyladot, kullanhuuhdontapaikat, ter
LUONTAISTALOUDEN vanpolton rakenteet, pyyntikuopat
KAUSIASU 1 NPAI KKAMAISEMAT
Karjamajat, niittypirtit, kalamajat ja kalakentät, III Kulttuurimaiseman huomattavat
porolappalaisten kesäkylät, porokämpät yksittäiskohteet
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3.3

Pehmeät reunavyöhykkeet
edistävät luonnon moni
muotoisuutta ja tasapainot
tavat maisemakuvaa.
Maastoa myötäilevä sora-
tie luo maisemaan ja tieltä
aukeaviin näkymiin vaihte
lua. - Huhtilammen maise
ma-alue, Kiihtelysvaara.

Inventointien kulku

y
mpäristöministeriö ja seutukaavaliitot
neuvottelivat työn alkuvaiheessa maise
ma-alueiden inventoinnista. Todettiin,

että seutukaavaliitoilla oli parhaat valmiudet huo
lehtia vaadittavista maisemaselvityksistä, ja seutu
kaavaliitot tarjoutuivatkin ottamaan tehtävän vas
taan. Työn ohjelmointi, inventointiohjeiden laati
minen, lopullisen aluevalikoiman valinta ja rapor
tointi jäivät maisema-aluetyöryhmän vastuulle.

Maisema-aluetyöryhmä laati inventointeja
varten yksityiskohtaiset ohjeet ja tarkoitukseen
sopivat lomakkeet. Inventointiohjeet laadittiin so
veltamalla Pohjoismaiden ministerineuvoston
työhman”Luonnon- ja kulttuurimaisema aluei
den käytön suunnittelussa” käyttämiä maisema-
alueiden arvioinnin kriteerejä (Nordisk minister
råd 1987: Natur- og kulturlandskapet i arealplan
leggingen) sekä luonnonsuojeluhallinnossa saatu
ja kokemuksia koko maata kattavista suojelualu
eiden selvityksistä. Inventointiohjeiden yksityis
kohtainen sisältö on esitelty liitteessä 1.

Maisema-alueiden inventoinnit aloitettiin

1987 Pohjois-Savon seutukaavaliiton tekemällä
malli-inventoinnilla. Siinä saatujen kokemusten
perusteella inventointiohjeita tarkistettiin hiukan
ja työ pääsi koko maassa täyteen vauhtiin vuonna
1988. Eniten inventointeja tehtiin vuosina 1988 ja
1989. Vielä 1990 muutamat seutukaavaliitot täy
densivät inventointejaan. Koska jotkut seutukaa
valiitot eivät kyenneet suoriutumaan koko tehtä
västä, piti osa inventoinneista tehdä maisema
aluetyöryhmän ja ympäristöniinisteriön työnä.

Seutukaavaliitoilla oli käytettävissään hyvin
vaihtelevasti työvoimaa ja aikaa. Joissakin tapauk
sissa liittojen oma henkilökunta vastasi inventoin
tien tekemisestä, monesti työssä jouduttiin kuiten
kin käyttämään haijoittelijatyövoimaa tai palkkaa-
maan ulkopuolinen konsultti. Inventoijien koulu
tustausta vaihteli kovasti; inventointeja tekivät ark
kitehdit, biologit, geologit, maantieteilijät, maise
ma-arkkitehditja taidehistorian asiantuntijat.
Yleensä inventointien tekemiseen osallistui kaksi
tai kolme henkilöä, muutamissa liitoissa työn teke
minen jäi kuitenkin yhden henkilön varaan.
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Puukuja elävöittää tasaista
peltomaisemaa ja se on vi
suaalisesti vaikuttava myös
syksyisessä asussaan.
- Köyliönjärven maisema
alue. Köyliö.

Hyvin säilyneet perinteiset
rakennusryhmät ovat kult
tuurimaiseman kruunu.
- Kuortaneenjärven maise
ina-alue. Ruona, Kuortane.

Seutukaavaliitot inventoivat arvokkaat maj
semakokonaisuudet yleensä varsin tarkoin. Mo
nissa liitoissa maisema-alueista oli hyvät ennak
kotiedot, eikä inventointien tekeminen edellyttä
nyt kovinkaan suurta työpanosta. Maisemanäh
tävyyksiin ei kiinnitetty yhtä perusteellista huo
miota ja maisemakokonaisuuksien ulkopuolella
olevien perinnemaisemien inventointeihin pystyi
uhraamaan aikaansa vain muutama seutukaava
liitto. Perusteellisiin hoitotapaselvityksiin eivät
voimavarat riittäneet.

Eniten aiheesta innostuneet seutukaavaliitot
julkaisivat inventointituloksista raportin julkaisu
sarj assaan. Itä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan,
Läntisen Uudenmaan (Västra Nyland), Keski-
Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon liitot
painattivat raportin ja Etelä-Savon seutukaavaliit
to lääninhallituksen avustamana peräti kaksi ra
porttia, toisen maisemakokonaisuuksista ja toisen
perinnemaisemista. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan
ja Päijät-Hämeen seutukaavaliitoilla on julkaisut
valmisteilla.
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Hoidetuilla luonnonlaitu
inilla ja -niityillä on kor
keat luonnon- ja kulttuuri-
arvot. - Saukonperän niilyt.
Ikaalinen.

Kun inventointitulokset alkoivat tulla maise
ma-aluetyöryhmän tietoon, tuli ilmi alueellisia
puutteellisuuksia, joiden paikkaamista varten työ
ryhmä ja ympäristöministeriö tekivät täydentäviä
inventointeja vuosien 1989-1992 aikana. Maise
ma-alueiden inventointeja täydennettiin muun
muassa Varsinais-Suomessa, Helsingin seudulla,
Pirkanmaalla. Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa ja
Lapissa.

Perinnemaisemien inventointeja ehtivät laa
jimniin tehdä Itä-Uudenmaan, Satakunnan ja
Etelä-Savon seutukaavaliitot. Ylimääräisiä perin
nemaisemien inventointeja ympäristöministeriö
kykeni rahoittamaan vain muutamilla paikkakun
nilla, lähinnä Pirkanmaalla ja Etelä-Hämeessä.
Hoitotapojen ja hoidon kustannuksien selvittämi
seksi työryhmä teetti kolme erillistä selvitystä.
Ne esitellään luvussa 5.4.

Kun seutukaavaliitot saivat inventointinsa
valmiiksi, sai maisema-aluetyöryhmä tulokset
käyttöönsä. Työryhmässä tehtiin alueiden lopulli

nen arvoluokitus ja muokattiin aluerajaukset.
Kun suurin osa inventoinneista oli valmistunut
vuoden 1990 alkuun mennessä, työryhmä teki
ensimmäisen arviointi- ja valintakierroksen.
Alustava alueluettelo lähetettiin tällöin myös
kommentoitavaksi lääninhallitusten ympäristön
suojelutoimistoihin ja maaseutupiireihin.

Tämän jälkeen inventointeja täydennettiin
paremman alueellisen edustavuuden saavuttami
seksi. Kun vuoteen 1992 mennessä viimeisetkin
inventoinnit valmistuivat, saattoi työryhmä tehdä
alueiden lopullisen valinnan.

Seutukaavaliitoissa inventointitulokset käsi
teltiin eri tavoin. Joissakin liitoissa inventoinnit
tehtiin pelkästään virkatyönä, esimerkiksi silloin,
kun suurin osa maisema-alueista oli jo aiemmin
vahvistetuissa seutukaavoissa. Useimmissa lii
toissa alue-ehdotukset käsiteltiin kuitenkin lisäksi
liittovaltuustossa. Yleensä seutukaavaliitot tiedot
tivat asianomaisille kunnille inventoiduista alu
eista.

53



3.4 Alueiden valinta ja
rajausperiaatteet

Maisema-alueiden valinta

J
nventoituaan maisema-alueet seutukaavaliitot
arvioivat ne asteikolla valtakunnallisesti -

maakunnallisesti - paikallisesti arvokas. Mai
sema-aluetyöryhmän työjaosto kävi kaikkien alu
eiden inventoinnit läpi. Työjaosto teki arviointi-
periaatteiden selkiinnyttämistä varten useita
maastotarkastuksia. Inventointien välistä vertai
lua helpotti ja lopputulosten yhteismitallisuutta
edistivät maisema-aluetyöryhmän jäsenten laajan
alueiden tuntemuksen ohella työryhmän sihteerin
tekemät maastotarkastukset valtaosalla valtakun
nallisesti arvokkaiksi arvioiduista maisemakoko
naisuuksista.

Kun maisema-aluetyöryhmän työjaosto sai
kaikki alueet käsitellyksi, käytiin alueet läpi koko
työryhmässä. Työryhmän käsittelyn perusteella
aluevalikoimaan tehtiin joitakin muutoksia, ja
aluevalikoimaa täydennettiin joillakin kulttuuri
historiallisesti poikkeuksellisen arvokkailla alu
eilla. Lisäksi muutama työjaoston maakunnalli
sesti arvokkaaksi luokittelema alue nostettiin val
takunnallisesti arvokkaaksi alueeksi.

Alueiden edustavuus arvioitiin työjaostossa
käyttämällä maisemamaakuntajakoa tarkastelun
perusteena. Kunkin maisemamaakunnan ja seu
dun alue-ehdotuksia vertailtiin keskenään ja tar
kastelun perusteella päädyttiin tekemään ehdotus
alueiden arvoluokitukseksi koko työryhmän kä
sittelyä varten. Vertailuja tehtiin myös kunkin
seutukaavaliiton inventoimien kaikkien alueiden
välillä sekä eri seutukaavaliittojen tekemien in
ventointien välillä.

Arvokkaat
maisemakokonaisuudet

Maisema-alueiden inventointien päämääränä
pidettiin, että kaikilta seuduilta löytyisi sen omi
naispiirteitä hyvin edustava maisemakokonai
suus. Kunkin seudun arvokkaimmaksi arvioitu
alue luokiteltiin valtakunnallisesti arvokkaaksi,
mikäli alueen maisemalliset arvot olivat muutoin
kin riittävän korkeat. Valtakunnallisesti arvok
kaalta maisemakokonaisuudelta edellytettiin
yleensä, että sillä on korkeita luonnon-, kulttuuri-
ja maisema-arvoja. Joissakin tapauksissa alue hy
väksyttiin valtakunnallisesti arvokkaaksi kahden
km tai joskus jopa yhden kriteerin perusteella,
mutta tällöin kysymys oli kyseisen arviointipe
rusteen kohdalla ainutkertaisen arvokkaasta alu
eesta. Esimerkiksi pika-asutuksen edustamat mai

sematyypit ovat kulttuurihistoriallisesti niin ai
nutkertaisia, että lopulliseen aluevalikoimaan
päädyttiin valitsemaan muutama parhaiten säily
nyt alue koko maasta.

Muutamalta seudulta ei aluksi löytynyt ainut
takaan maisema-aluetta. Täydennysinventointien
tuloksena näiltä seuduilta löytyi kuitenkin niin ar
vokkaita kulttuurimaisemia, että ne saatettiin luo
kitella valtakunnallisesti arvokkaaksi.

Useimmilla seuduilla on enemmän kuin yksi
valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus.
Tällöin ne voivat edustaa joko erilaisia, mutta
seudulleen tyypillisiä maisematyyppejä (esimer
kiksi Vaara-Karjalan vaarojen ja rantojen kult
tuunmaisemat) tai maisemamaakunnassa harvi
naisia tyyppejä taikka samaa maisematyyppiä
edustavia arvokkaimpia alueita ei ole pystytty
asettamaan paremmuusjärjestykseen. Valtakun
nallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet edus
tavat joka tapauksessa parhaiten maisemamaa
kuntansa maisemia ja ne kuvastavat kattavasti
koko maan kultturimaisemien monimuotoisuutta.

Maakunnallisesti arvokkaat maisemakoko
naisuudet eivät ole yhtä edustavia tai monipuoli
sia kuin valtakunnallisesti arvokkaat alueet. Ky
symyksessä saattaa olla yksi tai useampi pääkri
teen, jonka perusteella alue ei yllä valtakunnalli
sesti arvokkaiden alueiden tasolle. Maakunnal
lisesti arvokkaiden alueiden arvoa ovat saattaneet
laskea esimerkiksi maisemaan ilmaantuneet häi
riötekijät.

Arvokkaat
maisemanähtävyydet

Arvokkaita maisemanähtävyyksiä tuli inven
toinnissa esille huomattavasti vähemmän kuin
maisemakokonaisuuksia. Tavoitteeksi asetettiin
yhden maisemanähtävyyden löytäminen kustakin
maisemamaakunnasta. Maisemanähtävyyksien
tuli olla maisemiltaan ainutkertaisen hienoja,
yleensä hyvin tunnettuja koko maassa ja niiden
piti muutenkin täyttää aluetyypin määrittelyn
korkeimmat kriteerit. Erityistä huomiota kiinni
tettiin maisemakuvaan ja luonnonpiirteisiin.
Maakunnallisesti arvokkaat maisemanähtävyydet
eivät ole yhtä tunnettuja tai hienoja alueita kuin
valtakunnallisesti arvokkaat tai niiden maisemal
linen arvo on selvästi heikentynyt maisemavauri
oiden tai -häiriöiden takia.

Perinnemaisemat

Perinnemaisemien inventoinnit jäivät puut
teellisiksi. Vain muutamalla seudulla saatiin teh
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Soranotto ja hakkuut tulisi
suunnitella huolellisesti,
jottei niistä aiheutuisi pit
käaikaisia häiriöitä ympä
röivälle kulttuurimaisemal
le. - Hämeenkyrö.

Vesistöjärjestelyt, voima
laitosten, suurten teiden ja
laskettelurinteiden rakenta
ninen aiheuttavat pysyviä
maisemakuvan ja luonnon
ympäristön muutoksia.
- Pelkosenniemi.
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Kylien kuihtumisesta ja au
tioitumisesta on inurheelii—
set seuraukset. - Vuolijoki.

dyksi melko kattavia inventointeja. Minkään pe
rinnemaisematyypin inventoinnissa ei saavutettu
niin suurta kattavuutta, että niille oltaisiin voitu
määritellä arvoluokkia. Näiden inventointien pe
rusteella ei myöskään voida vielä arvioida eri pe
rinnemaisematyyppien esiintymisen laajuutta ja
säilyneisyyttä maassamme.

Perinnemaisemien inventointien tavoitteeksi
jätettiin lopulta, että eri perinnemaisematyypeistä
yritettäisiin löytää joitakin edustavia esimerkkejä
eri puolilla maata. Kaikki mietinnössä esiteltävät
perinnemaisemat ovat joko arvonsa hyvin säilyt
täneitä hoidettuja alueita, tai niiden arvot saatai
siin helposti palautetuiksi hoidon avulla.

Mietinnössä esiteltäviksi perinnemaisemiksi
valittiin ensisijaisesti perinnebiotooppeja, sillä ne
ovat aikaisemmissa selvityksissä jääneet vaille
ansaitsemaansa huomiota. Esiteltävät perinne-
maisemat ovat aluetyyppinsä esimerkkejä ja
yleensä myös seutunsa parhaiten säilyneitä aluei
ta. Rakennettuja perinnemaisemia ei otettu esitel
täväksi kovin paljon, sillä katsottiin, että niiden
hoidon järjestäminen kuuluu lähinnä rakennus-
suojelun ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
ympäristöjen suojelun piiriin.

Arvokkaimpien perinnemaisemien esittely
jen ohella on mietinnön liitteenä luettelo inven
toiduista, melko arvokkaiksi todetuista perinne-
maisemista. Myös nämä ovat hoitoa järjestettäes
sä huomioon otettavia alueita.

Erillisten perinnemaisemien ohella miltei
kaikilla arvokkailla maisemakokonaisuuksilla ja
myös monilla maisemanähtävyyksillä on edusta
via perinnemaisemia. Inventoinnista riippuen nii
hin on kiinnitetty enemmän tai vähemmän huo
miota. Joissakin mietinnön II osan aluekuvauk
sissa esitellään myös maisema-alueiden sisällä
olevia perinnemaisemia.

Maisema-alueiden
rajausperiaatteet

Seutukaavaliittojen käyttämät rajausperiaat
teet vaihtelivat jonkin verran. Tämän vuoksi oli
tarpeen yhtenäistää aluerajaukset. Osa liitoista
teki hyvinkin huolellisen karttatyön. Aluerajauk
sia oli helpoin tarkastella silloin, kun rajaviivan

Ympäristöönsä sopimatto
mat rakennukset ja epäon
nistuneet voimajohtojen
linjaukset ovat kaikille tut
tuja kulttuurimaiseman ar
voa heikentäviä maisema
vaurioita. - Ruovesi.
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Hienokin kulttuuriympäris
tö menettää merkitystään
metsityksen vaivihkaa sul
kiessa näkymät. - Tyrvää,
Vammala.

Rakennettaessa maaseutu-
ympäristöön auttaisi paik
kakunnan rakennusperin
teen tunteminen pääse
mään hyvään lopputulok
seen. - Juva.

Kun maisema-aluetyöryhmä laati lopulliset
aluerajaukset valtakunnallisesti arvokkaista mai
sema-alueistaja mietinnössä esiteltävistä perin
nemaisemista, se pyrki noudattamaan inventoin
tien mukaisia rajauksia mahdollisimman pitkälle.
Jokainen aluerajaus piirrettiin kuitenkin uudel
leen. Maisemakokonaisuuksien ja maisemanähtä
vyyksien piirtämisessä käytettiin peruskarttaa
(1:20 000) tai sen pienennöstä (1:50 000) tai vas
taavia topografisia karttoja. Vain muutama sel
keästi rajautuva alue rajattiin 1:100 000 -mitta-

kaavaiselle topografiselle kartalle. Perinnemai
semat rajattiin lähes poikkeuksetta peruskartalle.

Kaikki aluerajaukset piiffettiin teknisistä
syistä murtoviivoina. Aluerajaukset talletettiin
tietokoneelle digitaalisessa muodossa, ja ne tulos
tettiin mietinnössä käytettyjen kartakkeiden mit
takaavoihin. Mietinnön pohjakarttoina on käytet
ty edellä mainittujen karttatyyppien ohella myös
1:200 000 ja 1:400 000 -mittakaavaisia tiekartto
ja. Arvoldcaat maisema-alueet tulostettiin katko
viivoinaja perinnemaisemat yhtenäisellä viivalla,
lähinnä eri aluetyyppien erottamisen helpottami
seksi, mutta myös maisema-alueiden rajausten
yleispiirteisyyden kuvaamiseksi.

Maisema-alueiden rajaukset oli vaikea laatia
täysin yhtenäisiksi, sillä kulttuurimaisemien

ohella oli käytetty alueen maiseman erityispiirtei
tä havainnollistavia karttamerkkejä. Koska kart
tamerkkien käyttäminen ei kuitenkaan ollut yh
tenäistä, ei niitä ole voitu käyttää tässä selvityk
sessä.
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luonne vaihtelee niin paljon maan eri osissa.
Vaikeuksia aiheutui toisaalta laajojen, verraten
yhtenäisten viljelyalueiden ja toisaalta metsäis
ten, mäkisten seutujen mosaiikkimaisten kulttuu
rimaisemien rajaamisesta. Laajoille, arvoklcaille
viljelyalueille on hankalaa löytää luontevaa rajaa
esimerkiksi silloin, kun peltoaukiot muodostavat
ketjun, jonka jokaiselta sinänsä arvokkaalta au
kiolta on näköyhteys seuraavaan, eivätkä esimer
kiksi maisemahäiriöt osoita rajaviivan paikkaa.
Muutamilla maisema-alueilla on tällaisissa ta
pauksissa jouduttu harjoittamaan lievää väkival
taa rajausta piirrettäessä; rajauksen ulkopuolelle
on saattanut jäädä arvokkaita viljelyalueita, jotka
toisenlaisen ratkaisun perusteella olisi ehkä voitu
ottaa mukaan.

Metsäisten ja mäkisten alueiden rajausten laa
dinta on toisella tavalla ongelmallista. Näillä alu
eilla joudutaan harkitsemaan, kuinka laajalti esi
merkiksi näkymäalueella olevia metsäisiä maita
tai muita reunavyöhykkeitä on järkevää ottaa mu
kaan. Rajausperiaatteita yhtenäistettäessä pyrittiin
myös erityistapauksille jättämään sijansa.

Maisema-alueet pyrittiin rajaamaan siten, että
alueet edustaisivat mahdollisimman hyvin maise
matyyppinsä tärkeimpiä piirteitä. Arvokkaiden
maisemakokonaisuuksien rungoksi määriteltiin
avoimet viljelyalueet ja viljelymaisemaan tukeu
tuva asutus. Viljelyalueet on aina yritetty rajata
mahdollisimman yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi.

Erillisiä peltoja otettiin rajauksiin varsinkin
mosaiikkityyppisillä maisema-alueilla, kun mai
semien keskeinen piirre ovat esimerkiksi metsien
ja vesistöjen ympäröimät erilliset peltolaikut.
Saaristokylän tai syrjäisen erämaakylän kaikki
viljelykset on tarkoituksenmukaista ottaa samaan
rajaukseen, vaikka ne sijaitsisivatkin hieman ha
jallaan. Myös vaarakylän laelta tai muusta näköa
lapaikasta näkyvät pellot ja niityt rajattiin mu
kaan silloin, kun tällä haluttiin kiinnittää huomio
ta niiden avoimena säilsen tärkeyteen.
Lisäksi maisemanhoidon tärkeyteen haluttiin ot
taa karttatarkastelun yhteydessä kantaa liittämällä
aluerajauksiin lähistöllä olevia niittyjä ja haka-
maita huolimatta siitä, että aina ei ole tiedetty,
ovatko ne vielä alkuperäisessä käytössään vai
kasvamassa umpeen.

Rajauksien ulkopuolelle jätettiin usein yhte
näisten ja laajojen viljelyalueiden tuntumassa

olevia, mutta erillisiä ja maisemallisesti merki
tyksettömiä peltolaikkuja. Kun jokilaaksojen tai
muiden laajojen viljelyalueiden rajaus päädyt
tiin katkaisemaan jostakin kohdasta, pyrittiin ra
jaukseen jättämään maisemallisesti yhtenäisin ja
edustavin peltomaisema sekä peltoalueet, jotka
ovat arvokkaimman rakennuskannan ja arvok
kaimpien luonnonalueiden yhteydessä. Laajojen
alueiden rajana käytettiin joissakin tapauksissa
maiseman selvästi katkaisevia rajalinjoja tai
maisemahäiriöitä, esimerkiksi teitä, rautateitä ja
voimalinjoja.

Maisema-alueiden inventoinneissa arvok
kaiksi todetut, alueen kulttuurimaisemaan liittyvät
luonnonalueet ja kulttuurikohteet otettiin rajauk
sun mukaan. Tällaisia maisemakokonaisuuksille
rajattuja, joskus hieman erillisiäkin kohteita ovat
esimerkiksi niittyalueet, lintuvedet, kosket mylly
koluineen ja muinaisjäännökset. Reunametsiä ja
vesistöjä otettiin mukaan siten, että rajaus muo
dostaisi maastoltaan ja näkymiltään yhtenäisen
kokonaisuuden. Rajauksilla tapahtuvilla toimilla
on näin ollen merkitystä koko maisema-alueen
maisemakuvalle. Esimerkiksi viljelyalueiden reu
navyöhykkeiksi otettiin avoimelta alueelta nouse
via, sinne näkyviä metsäisiä rinteitä ja kallioisia
jyrkänteitä. Mikäli alueen ja sen ympäristön pin
nanmuodot ovat laakeita, voitiin reunavyöhyke
jättää kapeaksi. Aluerajausten yhtenäisyyden
vuoksi erillisten peltoalueiden väliin jäävät luon
nonalueet jätettiin rajauksien sisään.

Maisemanähtävyyksiä rajattaessa kiinnitettiin
usein enemmän huomiota luonnonympäristöön
kuin avoimiin viljelyalueisiin ja asutukseen.
Nähtävyyden tärkeimmät luonnonmaisemat pyrit
tiin ottamaan rajaukseen. Joillakin maisemakoko
naisuuksilla on maisemanähtävyyden luonteisia
osia, jolloin rajaus tehtiin myös tämän mukaisesti.

Perinnemaisemien rajauksiin otettiin mu
kaan kyseiseen tyyppiin kuuluvat alueet. Raken
nettuihin perinnemaisemiin välittömästi liittyvät
puutarhat, pellot yms. otettiin rajaukseen, jos ne
keskeisesti liittyvät aluetyypin kuvastamiin
maankäyttömuotoihin. Perinnebiotooppien reu
navyöhykkeeksi otettiin ympäröiviä pelto- ja
metsäalueita samasta syystä. Rajauksia myös
yksinkertaistettiin lonkeroisilla alueilla ottamal
la myös haarojen väliin jääviä peltoja ja metsiä
mukaan.
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Inventoinnin kattavuus ja
alueiden edustavuus

M
aisema-alueiden valinta oli monin pai
koin varsin hankalaa. Tämä aiheutui
siitä, että alueiden arvioinneissa käyte

tyt perusteet ja inventointien kattavuus vaihtelivat
melko paljon. Tämä on hyvin ymmärrettävää,
kun on kysymyksessä poikkeuksellista laaja-alai
suutta edellyttävä inventointi.

Seutukaavaliitot suoriutuivat tekemistään in
ventoinneistaja arvioinneista kuitenkin hyvin.
Useimmissa tapauksissa seutukaavaliiton käsitys
alueen arvosta osui lopulta yksiin maisema-alue-
työryhmän tarkastelun kanssa. Arvoluokitusta
muutettiin vain yksittäisissä tapauksissa. Inven
toinnin kattavuudenja sen perusteiden vaihtelu
seutukaavaliittojen välillä ei haitannut juurikaan
valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden löytymis
tä. On ilmeistä, että valtakunnallisesti arvokkai
den maisema-alueiden valikoimassa ei ole juuri
puutteita.

Useimmilla seutukaava-alueilla myös maa
kunnallisesti arvokkaista maisema-alueista on
saatu jokseenkin kattava alueluettelo. On kuiten
kin ilmeistä, että kaikkia maakunnallisesti arvok
kaita maisema-alueita ei ole pystytty ottamaan
huomioon saatujen inventointitietojen perusteel
la. Tällaisten alueiden löytäminen ja niillä olevi
en maisema-arvojen turvaaminen jää toistaiseksi
seutukaavoituksen ja kuntien yleiskaavoituksen
huoleksi.

Inventoinnissa keskeiselle sijalle asettui
luonnostaan maatalouden tuotantomaisema, ja
vähemmälle huomiolle ovat näin jääneet monet
muut kulttuurimaiseman tyypit. Vanhoja teolli
suusympäristöjä, rakennushistorialhisia kohteita,
kartanoita, puistoja, puutarhoja, kaivoksia, kana
via, vanhoja teitä ja muinaisjäännöksiä, tuli lo
pulliseen aluevalikoimaan vain silloin, kun niillä
on katsottiin olevan huomattava merkitys ympä
röivälle maisemalle tai jos ne muuten suoranai
sesti liittyivät inventoinnin päähuomion kohteena
olleisiin alueisiin.

Tarkasteltaessa valtakunnallisesti arvokkai
den maisemakokonaisuuksien aluevalikoiman
edustavuutta maisemamaakuntajaon mukaan,
voidaan saavutettua lopputulosta pitää varsin so
pusuhtaisena. Lähes kaikilta maisemamaakunta
jaon mukaiselta 40 seudulta löytyi valtakunnalli
sesti arvokas maisemakokonaisuus. Seutua kohti
on keskimäärin kolme maisemakokonaisuutta.
Tämä määrä kattanee riittävän hyvin kaikkien
seutujen tärkeimmät maisemapiirteet sekä tyypil
listen että harvinaisten maisematyyppien osalta.
(Kts. taulukko 4.5 sivulla 77 ja liitekartta.)

Maisemakokonaisuuksien määrä seutua koh
ti vaihtelee kuitenkin melko paljon. Enimmillään
joillakin seuduilla on 6, jopa 8 maisemakokonai
suutta. Eniten arvokkaita maisemakokonaisuuk
sia on perinteisimmillä ja intensiivisimmin viljel
lyillä seuduilla sekä toisaalta joillakin laajoilla
seuduilla, joita luonnehtivat verraten pienialaiset,
erilliset tai monimuotoiset kulttuurimaisemat.
Jälkimmäisen tyyppisiltä seuduilta (Suur-Sai
maan seutu, Vaara-Karjala ja hieman yllättäen
Aapa-Lappi) on valittu monia alueita kattamaan
kaikki seudulla ilmenevät erilaiset maisematyypit
(vaara- ja mäkiasutukset, joen- jajärvenrantavil
jelmät, metsäiset asutustyypit).

Vain pohjoisimman Lapin joiltakin seuduilta
(Metsä-Lapin tunturiseutu, Inarijärven seutu ja
Käsivarren ylätunturien seutu) ei löytynyt lain
kaan valtakunnallisesti arvokkaita maisemakoko
naisuuksia. Tämä on täysin ymmärrettävää, kun
ottaa huomioon näiden seutujen kulttuurimai
semien vähäisyyden ja pienialaisuuden. Näiltä
seuduilta löytyi sentään joitakin edustavia perin
nemaisemia kuvaamaan perinteisiä maankäyttö
tapoja sekä yksi valtakunnallisesti arvokas maise
manähtävyys.

Vaikka myös maisemanähtävyyksien alueva
likoima on varsin kattava, näkyi niiden inven
tointien yleispiirteisyys paikka paikoin niiden
aluekuvauksissa ja jossain määrin myös niiden
rajauksissa. Valtakunnallisesti arvokkaita maise
manähtävyyksiä ei riitä läheskään jokaiselle mai
semamaakuntajaon mukaiselle seudulle. Inven
toinneille asetetun tavoitteen mukaisesti kaikista
maisemamaakunnista Oulujärven seutua ja Suo
menselkää lukuunottamatta löytyi valtakunnalli
sia maisemanähtävyyksiä. Maisemanähtävyyk
sien jakautuminen maakuntiin vaikuttaa melko
tasapainoiseltaja ne edustavat hyvin maamme eri
tyyppisiä maisemanähtävyyksiä.

Jnventointien kattavuus jäi puutteellisimmak
si perinnemaisemiula. Vaikka mietinnössä esitel
lään lyhyesti miltei yhtä monta perinnemaisemaa
kuin maisemakokonaisuutta, jää perinnemaise
mien inventointitulos tyydyttävää selvästi hei
kommaksi. Joiltalcin seuduilta on saatu kerättyä
melko kattaviakin tietoja, mutta vastapainoksi
suurin osa maasta jäi lähes olemattomien inven
tointitietojen varaan.

Inventoitujen perinnemaisemien sijainti ei
kuvasta niiden esiintymistä maassamme; jakau
ma ilmentää yksinkertaisesti vain sitä missä pe
rinnemaisemien inventointeja on ylipäätään teh
ty. Kuitenkin on huomattava se, että inventoidut

3.5
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Vuodenaikojen vaihtelu tuo
maisemakuvaan vaikutta
vuutta.

- Lehtimäen vaara-
asutus, Lehtimäki.

Valtakunnallisesti arvok
kaat maisema-alueet ku
vastavat majsemamaakun..
nan kulttuuriperinteen rik
kautta.

- Fiskarsin - Ant
skogin maisema-alue.
Fiskars, Pohja.

perinnemajsea ovat sentään kohtalainen näyte
eri puolilla maatanmie olevista erilaisista perin

nemaisematyypeistä ja kaikki alueet ovat epäile
mättä tyyppinsä hyviä edustajia.

Mistä perinnemajsemjen inventointien puut
teellisuus johtuu? Työ osoittautui liian laajaksi.
Hajanaisten ja epämääräisten pohjatietojen takia
inventointeihin olisi pitänyt uhrata moninkertai
nen määrä aikaa ja vaivaa. Toisaalta aluetyyppi
valikoimaa olisi kenties ollut syytä rajata vähem
män rönsyileväksi, esimerkiksi keskittymällä ai

noastaan perinnebiotooppeihin jajättämällä ra
kennetut perinnemajsemat pois.

Perinnemaisemien inventointeja on välttämä
töntä täydentää, sillä varsinkin perinnebiotooppi.
en selvittäminen on kiireellinen ja tärkeä tehtävä,
koska ne ovat umpeenlcasvan,jsen takia nopeasti
häviämässä. Perinnemajsenijen selvittäminen on
tarpeellista myös maisema-alueiden hoitotapojen
ja hoidon laajuuden yksityiskohtaista arvioimista
varten.
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A rvokkaat maisema-alueet
edustavat erilaisia kulttuuri
maisemia varsin kattavasti.
Tärkeimpiä ovat tyypillisiä
viljelymaisemia edustavat
alueet. - Sippolanjoen ja
Suinmanjoen maisema-alue.
Sippola, Anjalankoski.

Vanhat kanavat ovat nial
likkaita esimerkkejä huolel
lisesta mnaisemnasuunnitte
lusta. - Muroleen kanava,
Ruovesi.
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Hoitotapojen ja hoidon
kustannusten selvittäminen

Arvokkaiden maisema-alueiden hoidon
tarvetta ja hoitotapoja selvitettiin inven
tointien yhteydessä vain hyvin yleispiir

teisesti. Käytännössä onkin erittäin työlästä esit
tää arviot koko maisema-alueen hoidon tarpeesta
ja hoitotavoista yhtenäisenä kokonaisesityksenä.
Hoitokysymysten arvioimiseksi kokonaisuudet
täytyy ensin pilkkoa pienemmiksi osiksi.
Käytännössä hoitokysymyksiä on parasta tarkas
tella kullakin perinnemaisemalla erikseen, sillä
niiltä voidaan varsin helposti selvittää hoidon tar
ve ja hoitotavat ottaen huomioon sekä toimenpi
teiden laji, laajuus että kiireellisyys ja arvioida
myös hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Hoitotapojen ja varsinkin hoidon kustannus
ten selvittseksi työryhmä teki yksityiskohtai
set hoitotapaselvitykset esimerkkikohteiksi vali

tuilta arvokkailta maisema-alueilta. Nämä alueet
olivat Hämeenkyrön Sasin - Mahnalanselän, Lep
pävirran Mustinmäen, Lapinlahden Väisälän-
mäen sekä Simon Simojoen suun valtakunnalli
sesti arvokkaat maisema-alueet. Ne ja varsinkin
niiden sisällä olevat perinnemaisemat inventoitiin
erityisen tarkasti ja tarvittavien hoitotoimien laa
tuaja määrää selvitettiin paitsi perinnemaise
mien, myös niillä olevien rakennelmien osalta.
Hoidon kustannuksista tehtiin arvio, joka perustui
sekä inventciintitietoihin että maanomistajien
haastatteluihin.

Esimerkkiselvitysten avulla voitiin arvioida
niitä kustannuksia, jotka maisemanhoidon to
teuttaminen yhteiskunnalle voisi aiheuttaa.
Tehdyt hoitotapaselvitykset esitellään tarkem
min luvussa 5.4.

3.6
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Arvokkaat

maisema-alueet
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41 Yleistä

M
aisema-aluetyöryhmä valitsi tehtyjen in
ventointien perusteella valtakunnallises
ti ja maakunnallisesti arvokkaat mai

sema-alueet. Lisäksi nimettiin joukko arvokkaita
perinnemaisemia (vrt, luku 3). Valtakunnallisesti
arvokkaista maisema-alueista ja arvokkaista perin
nemaisemista on yksityiskohtainen esittely mietin
nön 11-osassa aluekuvauksinaja karttoina. Tässä
yhteydessä esitetään alueluettelot ja joitakin taulu
koita alueiden lukumääristäja pinta-aloista.

Luvussa 4.2 on lueteltu valtakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet sekä esimerkit arvok
kaista perinnemaisemista. Arvokkaat maisema-
alueet on luokiteltu maisemakokonaisuuksiin ja
maisemanähtävyyksiin. Perinnemaisemista mai
nitaan luetteloissa vain arvokkaiden maisema-
alueiden ulkopuolelta löydetyt alueet, valtakun
nallisesti arvokkailla maisema-alueilla olevia
perinnemaisemia esitellään ao. maisema-aluei
den aluekuvausten yhteydessä. Luettelossa ovat
myös alueiden kuntatiedot. Maisema-alueiden
numerointi viittaa mietinnön liitteenä olevaan
yleiskarttaan sekä mietinnön 11-osan alueku
vauksiin.

Luvussa 4.2 esitetään lisäksi taulukoissa yh
teenvedot maisema-alueiden lukumääristä lää
neittäin.

Luvussa 4.3 esitetään valtakunnallisesti ar
vokkaiden maisema-alueiden pinta-alatiedot.
Samassa luvussa arvioidaan muun muassa myös
maisema-alueiden peltopinta-alaa.

Luvussa 4.4 valtakunnallisesti arvokkaat mai
sema-alueetja esimerkit arvokkaista perinnemai
semista on ryhmitelty maisemamaakuntajaon mu
kaiseen järjestykseen. Arvokkaat maisema-alueet
on tässäkin luokiteltu maisemakokonaisuuksiin ja
maisemanähtävyyksiin. Taulukossa 4.5 on yhteen-
veto maisema-alueiden lukumääristä kullakin mai
semamaakuntajaon mukaisella seudulla.

Taulukossa 4.6 on maakunnallisesti arvok
kaiden maisema-alueiden lukumäärät maisema
maakunnittain. Liitteessä 2 on lääneittäinen luet
telo maakunnallisesti arvokkaista maisema-alu
eista.

Liitteessä 3 on luettelo muista kuin esimerk
kikohteiksi valituista, inventoinnin tai muiden tie
tojen perusteella edustaviksi arvioiduista perinne-
maisemista.

Mahnala, Hämeenkyrö.
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Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueetja arvokkaita
perinnemaisemia lääneittäin

Uudenmaan lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

1 Porvoonjokilaakso; Porvoo, P:n mlk,
Askola, Pukkila, Orimattila

2 Degerhyn - Pikkalanjoen - Palojoen
kulttuurimaisemat; Inkoo, Siuntio, Vihti

3 Pernajanlahden ympäristö ja Koskenky
län jokilaakso; Pernaja, Liljendal,
Myrskylä

4 Snappertunanjoki - Fager’srik; Inkoo,
Kaijaa, Tammisaari

5 Skärlandet; Tammisaari
6 Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso;

Nummi-Pusula
7 Fiskars - Antskog; Pohja
(12 Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala,

Elimäki, Anjalankoski, Pyhtää,
Ruotsinpyhtää; kts. Kymen lääni)

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

8 Suomenlinna; Helsinki

Arvokkaita perinnemaisemia

- Hauensuolen kalliopiirrosalue; Hanko
- Träskändan kartanopuisto; Espoo
- Tammiston tila ja arboretum; Karjalohja
- Karstun kylä ja niityt; Lohjan kunta
- Iso-Teutarin kartano ja Raaseporin vanha

linnatie; Lohjan kunta
- Kirkniemen kartano; Lohjan kunta

- Laakspohjan kartano; Lohjan kunta
- Vaanilan kartano; Lohjan kunta
- Myllymäen torppa; Nummi-Pusula
- Löparön kartano ja niityt; Sipoo
- Vermijärven niityt; Sipoo
- Pruusilan maatilaja niityt; Mäntsälä
- Metsikön talon pihapiiri; Mäntsälä
- Onasviken; Porvoon mlk
- Andersholmen; Porvoon mlk
- Pirttisaari; Porvoon mlk
- Söderskär; Porvoon nilk
- Treksilä; Porvoon mlk
- Londböle; Porvoon mlk
- Pellingin Söderby; Porvoon mlk
- Ylike; Porvoon mlk
- Sarvilahden niityt; Pemaja
- Kullan kartano; Loviisa

Kymen lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

9 Kaunissaari - Ristisaari; Pyhtää
10 Haapasaari; Kotka
11 Tamnilo; Vehkalahti
12 Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala,

Elimäki, Anjalankoski, Pyhtää,
Ruotsinpyhtää

13 Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot;
Anjalankoski, Vehkalahti

14 Vaalimaanjokilaakso; Miehikkälä,
Virolahti

15 Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä;
Joutseno, Lappeenranta
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16 litin kirkonkylä; litti
17 Jaalan kirkonkylä; Jaala
18 Suomenkylä; Suomenniemi
19 Solkei; Taipalsaari, Savitaipale
20 Tarnala; Saari

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

21 Haukkavuori; Rautjärvi, Ruokolahti
22 Imatrankoski; Imatra

Arvokkaita perinnemaisemia

- Verla; Jaala
- Savitaipale - Suomenniemi -tie sekä

Karnäkosken ja Partakosken varustukset;
Savitaipale

- Pulsan rautatieasema ympäristöineen;
Lappeenranta

- Vanha ja uusi Saimaan kanava Mälkiässä;
Lappeenranta

- Joutsenrannan niitty; Joutseno
- Kukonharjun kanava; Puumala, Ruokolahti
- Koitsanlahden hovi ja puisto; Parikkala
- Ristimäen tila ja puutarha; Parikkala

Turun ja Porin lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

23 Aurajokilaakso; Turku, Kaarina, Lieto,
Aura, Pöytyä

24 Paimionjokilaakso; Paimio, Tarvasjoki,
Lieto, Piikkiö

25 Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; Halikko,
Pertteli, Salo

26 Mynämäenlahti; Askainen, Mietoinen,
Mynämäki

27 Saaristomeren kulttuurimaisemat;
Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo

28 Ruissalo - Hirvensalo; Turku
29 Untamala - Kodjala; Laitila
30 Köyliönjärven kulttuurimaisemat;

Köyliö, Säkylä
31 Kokemäenjokilaakso; Huittinen, Äetsä,

Kokemäki, Vammala
32 Karkku - Tyrvää; Vammala
33 Ahlainen; Pori
34 Sasin - Mahnalanselän kulttuuri

maisemat; Hämeenkyrö
35 Vihteljärvi - Niemenkylä; Kankaanpää, Lavia

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

36 Airisto - Seili; Nauvo, Parainen, Rymättylä
37 Yyteri; Pori

Arvokkaita perinnemaisemia

- Lenholmin niityt; Parainen
- Kuusiston linna ja kartano; Kaarina
- Häntälän laidunniitty; Somero
- Turajärven kedot; Eura
- Kauttuan ruukki; Eura

- Huiluvuori; Lappi Tl.
- Panelian kedot; Kiukainen
- Pälpälän - Potin niityt; Kokemäki
- Köysikosken niityt; Kokemäki
- Vehmaanniemi; Vammala
- Kintuksen haka; Hämeenkyrö
- Särkikosken maatila; Ikaalinen
- Saukonperän niityt; Ikaalinen
- Noormarkun ruukki - Villa Mairea;

Noormarkku
- Hylkkarin laidunniitty; Rauman mlk
- Pinokarin - Päivärannan niityt; Rauma
- Säppi; Luvia
- Pihlavaluodon ja Kuuminaisten niityt; Pori
- Fleiviikin niitty; Pori

Hämeen lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

38 Hakoinen - Kernaala; Janakkala
39 Vanajaveden laakso ja Aulanko; Hattula,

Hämeenlinna
40 Hauhonselän kulttuurimaisemat; Hauho
41 Sääksmäki - Tarttila; Valkeakoski, Kalvola
42 Mustiala - Porras - Kaukolanharju;

Tammela
43 Ormajärven - Untulan kulttuuri

maisemat; Lammi
44 Kastari - Hatsina - Kutajoki; Hollola,

Koski Hl.
45 Kurhila - Pulkkila; Asikkala
46 Auttoinen ja Vesijako; Padasjoki
47 Juupajoki; Juupajoki, Orivesi
48 Ähtärin reitin kulttuurimaisemat; Virrat,

Ähtäri

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

49 Hämeen härkätie; Hämeenlinna, Renko,
Hattula, Loppi, Tammela

- Aulanko; Hämeenlinna (sisältyy
alueeseen 39)

- Kaukolanharju; Tammela (sisältyy
alueeseen 42)

50 Pyynikki; Tampere

Arvokkaita perinnemaisemia

- Syväojan niityt; Janakkala
- Ilolan niityt; Lammi
- Mustajärven metsänvartijatila; Lammi
- Vanhakartanon niityt; Asikkala
- Äimälän Lemola; Pälkäne
- Kuikanluhdan - Sikojoen niityt; Pirkkala
- Sammatin katajaketo; Ylöjärvi
- Vanhankylänjärven niityt; Kuru
- Aholan torppaja niityt; Kuru
- Murole; Ruovesi
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Mikkelin lääni

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

51 Nuoramoinen; Sysmä
52 Muuramäki; Puumala
53 Kaskii; Juva
54 Osikonmäki; Rantasalmi
55 Kuhakoski - Kammola - Vaätälänmäki -

kko; Sulkava
56 Kokonsaari; Savonlinna
57 Saksalanharju - kirkonkylä; Haukivuori
58 Kaltainen; Joroinen
59 Frugård - Kotkatiahti; Joroinen

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

60 Päijätsalo; Sysmä
61 Neitvuori; Anttola
62 Ristiina - Hurissalo -maisematie; Ristiina,

Puumala
63 Punkaharju - Pakkasenharju; Punkaharju
64 Linnavuori; Sulkava
65 Olavinlinna; Savonlinna
66 Heinäveden reitin maisemat; Heinävesi,

Savonlinna, Enonkoski

Arvokkaita perinnemaisemia

- Pyhäniemen talo ja kaskikoivikko;
Mäntyharju

- Heiniemen haka; Ristiina
- Anttilan tila; Anttola
- Liehtalanniemi; Puumala
- Etelämäen niityt; Hirvensalmi
- Korpikosken mylly; Mikkelin mlk
- Harjukosken mylly; Mikkelin mlk
- Nevainsivun haka; Juva
- Lohikosken mylly; Sulkava
- Huhmarlahden laidun; Savonlinna
- Nikaniemen haka; Savonlinna
- Lamminmäen niityt; Kerimäki
- Ruuvon rantaniityt; Kangasniemi
- Haapaniemen haka; Haukivuori
- Huutokosken asema; Joroinen
- Tomioniemen haka ja kaskimetsä;

Rantasalmi
- Vaahersalon hakamaa; Rantasalmi
- Häpsäniemen haka; Rantasalmi
- Louhimaan torppa; Rantasalmi
- Vihtarin mäkiasutus; Heinävesi

Keski-Suomen lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

67 Hassi - Kotakoski; Jämsä, Kuhmoinen
68 Putkilahti; Korpilahti
69 Viisarimnäki - Rutalahti; Toivakka,

Leivonmäki
70 Saarijärven reitin kulttuurimaisemat;

Saarijärvi, Pylkönmäki
71 Sumiaisten kirkonkylä; Sumiainen

72 Kärväskylä; Pihtipudas
73 Ylä-Liitonjoki; Pihtipudas
74 Muurasjärven kulttuurimaisema;

Pihtipudas

Arvokkaita perinnemaisemia

- Petäjäveden vanha kirkko ympäristöineen;
Petäjävesi

Kuopion lääni

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

75 Mustinmäki - Tahvanala; Leppävirta
76 Paukarlahti; Leppävirta
77 Maaninkajärven kulttuurimaisemat;

Maaninka, Pielavesi
78 Väisälänmäki; Lapinlahti
79 Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki; Nilsiä

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

80 Pisa; Juankoski, Nilsiä
81 Saahkarin - Myhinpään maisematie;

Rautalampi

Arvokkaita perinnemaisemia

- Laakkolan niitty; Rautalampi
- Telkkämäen kaskialue; Kaavi

Pohjois-Karjalan lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

82 Totkunniemi; Kesälahti
83 Kiteenlahti; Kitee
84 Saario; Tohmajärvi
85 Onkamo; Tohmajärvi
86 Huhtilampi; Kiihtelysvaara
87 Heinävaara - Selkie; Kiihtelysvaara,

Kontiolahti
88 Sonkaja; Ilomantsi
89 Kirvesvaara - Hakovaara; llomantsi
90 Ylikylä; Nurmes
91. Karhunpää; Valtimo, Nurmes
92. Ylä-Valtimo; Valtimo
93. Rasimäki; Valtimo

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

94 Koli; Lieksa, Kontiolahti, Eno

Arvokkaita perinnemaisemia

- Kolin kaskiahot, Lieksa:
- Mustanniityt
- Mäkränpelto
- Ikolanaho
- Havukka-aho

- Varmonniemen kaskikoivikko; Kesälahti
- Jalajanvaaran kallioketo; Tohmajärvi
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- Voiniemen hovi; Rääkkylä
- Sissolan torppa; Ilomantsi
- Murtovaara; Valtimo

Vaasan lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

(48 Ähtärin reitin kulttuurimaisemat; Virrat,
Ähtäri; kts. Hämeen lääni)

95 Kyrönjokilaakso; Vähäkyrö, Isokyrö,
Ylistaro, Korsholm

96 Ilmajoen Alajoki; Ilmajoki, Seinäjoki,
Nurmo

97 Hyypänjokilaakso; Kauhajoki
98 Luopajärvi; Jalasjärvi
99 Lapuan - Kauhavan Alajoki; Lapua,

Kauhava, Ylihärmä, Alahärmä
100 Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat;

Kuortane
101 Lehtimäen vaara-asutus; Lehtimäki
102 Hiirkmeri; Kristiinankaupunki
103 Övermalax - Aminne; Maalahti, Korsholm
104 Sulvan Söderfjärden; Vaasa, Korsholm
105 Björköby; Korsholm
106 Vöyrinjokilaakso; Vöyri
107 Lestijokilaakso; Toholampi

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

108 Vanha Vaasa; Vaasa

Arvokkaita perinnemaisemia

- Tiilitehtaanmäen laidunniitty;
Kristiinankaupunki

- Pjelaxin rantaniityt; Närpiö
- Märigrundin kalastajakylä ja niityt; Närpiö
- Närpiön kirkkotallit; Närpiö
- Harrströmin rantaniityt; Korsnäs
- Yttre Utstenarnan laidunniityt; Korsnäs
- Rönngrundenin lehdesniityt; Korsnäs
- Storskäretin kalastajakylä ja niityt; Maalahti
- Viitalan kylän niityt; Maalahti

Oulun lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

109 Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä;
Reisjärvi

110 Kalajokilaakso; Nivala, Ylivieska,
Haapajärvi

111 Hailuoto; Hailuoto
112 Limingan lakeus; Liminka, Lumijoki,

Tyrnävä, Kempele, Oulunsalo
113 Oulujoen laakso; Muhos, Oulu
114 Saräisniemi; Vaala
115 Manamansalo; Vaala
116 Melalahti - Vaarankylä; Paltamo
117 Paltaniemi; Kajaani
118 Naapurinvaara; Sotkamo

119 Joukokylä - Kempasvaara; Puolanka
120 Tyräjärven kulttuurimaisemat;

Taivalkoski
121 lijoen keskijuoksun kulttuurimaisema;

Pudasjärvi, Taivalkoski
122 Aittojärvi - Kyngäs; Pudasjärvi
123 Määttähinvaara - Vuotunki; Kuusamo
124 Virkkula; Kuusamo

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

125 Vuokatti; Sotkamo
126 Kuusamon kosket; Kuusamo

Arvokkaita perinnemaisemia

- Kallankari; Kalajoki
- Iso-Kraaselin niityt; Raahe
- Juholanrannan rantaniityt; Raahe
- Kastelli; Pattijoki
- Hiidenportin Kovasinvaaran niityt; Sotkamo
- Välilehdon laidunniityt; Hyrynsalmi
- Hossan eräkulttuurimaisemat; Suomussalmi
- Kalmosärkkä; Suomussalmi
- Hukkajoen myllyt; Suomussalmi
- Martinselkosen tulvaniityt; Suomussalmi
- Isopaiseen tulvaniityt; Taivalkoski
- Oulangan paiseniityt; Kuusamo:

- Rytipuro
- Uudenniityn lammet

Lapin lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

Simojoen suun kulttuurimaisemat; Simo
Tornionjokilaakso; Tornio, Ylitomio
Lohijärvi - Leukumanpää; Ylitomio
Ratasjärven kulttuurimaisemat; Pello
Ounasjokivarsi; Rovaniemen mlk
Juujärvi; Kemijärvi
Suvanto; Pelkosenniemi
Kairala; Pelkosenniemi
Venejärvi; Kolari
Kaukonen; Kittilä
Köngäs; Kittilä
Rauduskylä; Kittilä
Hanhimaa; Kittilä
Kajanki; Muonio
Toras-Sieppi; Muonio
Peltovuoma; Enontekiö
Pöyrisjärvi; Enontekiö
Kierinki; Sodankylä
Kuosku; Savukoski
Tenojoen laakso; Utsjoki
Utsjoen laakso; Utsjoki

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

148 Aavasaksa; Ylitornio
149 Pallastimturit; Kittilä, Muonio, Enontekiö
150 Saana; Enontekiö

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
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Arvokkaita perinnemaisemia

- Keimiöniemen kalakenttä; Muonio
- Sammalselän poroerotuspaikka; Kittilä
- Näkkälä; Enontekiö
- Keminsaarten niityt; Pelkosenniemi
- Kotajärven kolttakenttä; Sodankylä
- Lisma; man

Taulukko 4.1
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet lääneittäin

- Sallivaaran poroerotuspaikka; man
- Sarmijärvi;Inari
- Ukonsaari; man
- Rajajoosepin talon asuinkenttä; man
- Erttegvärrin kivinen poroerotusaita; Utsjoki
- Välimaan asumakenttä; Utsjoki
- Luosnjärsuolun (Lohiniemensaaren)

laidunsaaret; Utsjoki

Taulukko 4.3
Maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet lääneittäin

Uudenmaan lääni
Kymen lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Mikkelin lääni
Keski-Suomen lääni
Kuopion lääni
Pohjois-Karjalan lääni
Vaasan lääni
Oulun lääni
Lapin lääni

Alueiden lukumäärä

8
14
15
13
16

8
7

13
14
18
24

Uudenmaan lääni
Kymen lääni
Turun ja Porin lääni
Hämeen lääni
Mikkelin lääni
Keski-Suomen lääni
Kuopion lääni
Pohjois-Karjalan lääni
Vaasan lääni
Oulun lääni
Lanin lääni

Alueiden lukumäärä

22
20
20
21

6
7
5

11
20
23

, 16
Yhteensä 171Yhteensä 150

Taulukko 4.2
Esimerkit arvokkaista
perinnemaisemista lääneittäin

Alueiden lukumäärä

Uudenmaan lääni 23
Kymen lääni 8
Turun ja Porin lääni 19
Hämeen lääni 10
Mikkelin lääni 20
Keski-Suomen lääni 1
Kuopion lääni 2
Pohjois-Karjalan lääni 6
Vaasan lääni 9
Oulun lääni 12
Lapin lääni 13
Yhteensä 149

69



Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alu
eita on 150 ja niiden pinta-ala on yhteensä noin
680 000 ha (taulukko 4.4). Tämä on 2 % maam
me kokonaispinta-alasta.

Maisema-alueiden pinta-alasta peltoa on
keskimäärin 40 %, eli noin 270 000 hehtaaria.
Tämä on noin 11 % maamme 2,4 miljoonan heh
taarin kokonaispeltoalasta. Maisema-alueiden
pinta-alat jakautuvat lääneittäin melko tasapai
noisesti, kun tarkastellaan sekä läänin pinta-alaa
että siellä olevan viljelymaan määrää. Maisema-
alueita on varsin vähän Itä- ja Keski-Suomessa,
missä peltoakin on kaiken kaikkiaan niukasti ja
yleensä rikkonaisina kuvioina muun maaston lo
massa. Pinta-alaltaan laajimmat maisema-alueet
löytyvät tehokkaimmin viljellyiltä seuduilta
maan etelä- ja länsiosissa.

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-aluei
ta on inventoinnin perusteella luetteloitu 171.
(Liite 2 ja taulukko 4.3) Niistä ei ole esitetty
karttarajauksia eikä tarkkoja pinta-alatietoja.
Maakunnaifisesti arvokkaiden alueiden yhteis
pinta-ala on kuitenkin arviolta samaa luokkaa
kuin valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden yh
teispinta-ala.

Eri tyyppisiä arvokkaita perinnemaisemia on
149 aluetta. Koska perinnemaisemien inventoin
tia on tarkoitus vielä jatkaa, ei tässä vaiheessa
voida arvioida arvokkaiden perinnemaisemien
esiintymisen laajuutta maassamme.

UUDENMAAN LAANI
hehtaaria

13 000
8500

1 Porvoonjokilaakso
2 Degerby - Pikkalanjoki - Palojoki
3 Pernajanlahti -

Koskenkylänjokilaakso
4 Snappertunanjoki - Fagervik
5 Skärlandet
6 Nummenjoen -

Pusulanjoen viljelylaakso 6 300
7 Fiskars - Antskog 2 000
8 Suomenlinna 800
Yhteensä 56 700

KYMEN LÄÄNI
9 Kaunissaari - Ristisaari 2 000
10 Haapasaari 200
11 Tammio 300
12 Kymijoen laakso 18000
13 Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot 8500
14 Vaalimaanjokilaakso 3 000
15 Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä 13 000
16 litin kirkonkylä - Lyöttilä 1 000
17 Jaalan kirkonkylä 1 200
18 Suomenkylä 500
19 Solkei 200
20 Tarnala 1 400
21 Haukkavuori 300
22 Imatrankoski 50
Yhteensä 49 650

TURUN JA PORIN LAA NI
23 Aurajokilaakso
24 Paimionjokilaakso
25 Uskelan- ja Halikonjoen laaksot
26 Mynämäenlahti
27 Saaristomeren kulttuurimaisemat
28 Ruissalo - Hirvensalo
29 Untamala - Kodjala
30 Köyliönjärven kulttuurimaisemat
31 Kokemäenjokilaakso
32 Karkku - Tyrvää
33 Ahlainen
34 Sasin - Mahnalanselän

kulttuurimaisemat
35 Vihteljärvi - Niemenkylä
36 Airisto - Seili
37 Yyteri

_______

Yhteensä

HÄMEEN LÄÄNI
38 Hakoinen - Kernaala
39 Vanajaveden laakso ja Aulanko
40 Hauhonselän kulttuurimaisemat
41 Sääksmäki - Tarttila
42 Mustiala - Porras - Kaukolanharju
43 Ormajärven - Untulan

kulttuurimaisemat
44 Kastari - Hatsina - Kutajoki
45 Kurhila - Pulkkila
46 Auttoinen ja Vesi jako
47 Juupajoki
48 Ähtärin reitin kulttuurimaisemat
49 Hämeen härkätie
50 Pyynikki

________

Yhteensä

43 Maisema-alueiden pinta-alat

Taulukko 4.4
Valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden lukumäärä ja pinta-alat

10 000
6 000

13 000
6500

15 000
2 500
8 000
7 200
8 300

11 000
7 700

8 700
2 900

11 000
2 500

120300

2 000
7 100
4 500
8 700
4300

1 800
5 000
5 000
1 300
3 400
5 000
4 700

130
52930

20 000
5 500

600
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MIKKELIN LÄÄNI
51 Nuoramoinen 800
52 Muuramäki 90
53 Kaskii 540
54 Osikonmäki 1 000
55 Kuhakoski - Kammola -

Väätälänmäki - kko 2 800
56 Kokonsaari 700
57 Saksalanharju - kirkonkylä 500
58 Kaitainen 600
59 Frugård - Kotkatlahti 400
60 Päijätsalo 800
61 Neitvuori 4 400
62 Ristiina - Hurissalo -maisematie 7 400
63 Punkaharju - Pakkasenharju 1 700
64 Linnavuori 220
65 Olavinlinna 240
66 Heinäveden reitin maisemat 14 000

36 190

100 Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat 5 000
101 Lehtimäen vaara-asutus 1 400
102 Härkmeri 800
103 Overmalax-Aminne 5400
104 Sulvan Söderfjärden 3 200
105 Björköby 7 000
106 Vöyrinjokilaakso 5 000
107 Lestijokilaakso 4 800
108 Vanha Vaasa 330
Yhteensä 75 130

OULUN LÄÄNI
109 Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä 6 800
110 Kalajokilaakso 24 000
111 Hailuoto 39000
112 Liminganlakeus 25000
113 lulujoen laakso 10 000
114 Säräisniemi 1 100
115 Manamansalo 600
116 Melalahti - Vaarankylä 2 300
117 Paltaniemi 840
118 Naapurinvaara 2200
119 Joukokylä-Kempasvaara 800
120 Tyräjärvi 4 500
121 lijoen keskijuoksun kulttuurimaisema 9 400
122 Aittojärvi - Kyngäs 2 500
123 Määttälänvaara - Vuotunki 2 400
124 Virkkula 3 700
125 Vuokatti 8700
126 Kuusamon kosket 640
Yhteensä 144 480

LAPIN LÄÄNI
127 Simojoen suun kulttuurimaisemat 5 300
128 Tornionjokilaakso 9 600
129 Lohijärvi-Leukumanpää 600
130 Ratasjärven kulttuurimaisemat 1 000
131 lunasjokivarsi 9 300
132 Juujärvi 930
133 Suvanto 430
134 Kairala 1 000
135 Venejärvi 1 400
136 Kaukonen 1 000
137 Köngäs 600
138 Rauduskylä 500
139 Hanhimaa 500
140 Kajanki 500
141 Toras-Sieppi 360
142 Peltovuoma 500
143 Pöyrisjärvi 1 000
144 Kierinki 800
145 Kuosku 900
146 Tenojoen laakso 5 800
147 Utsjoen laakso 5 200
148 Aavasaksa 9 000
149 Pallastunturit 29 000
150 Saana 3600
Yhteensä 88 820

Koko maa yhteensä

Yhteensä

KESKI-SUOMEN LÄÄNI
67 Hassi - Kotakoski 1 300
68 Putkilahti 2 400
69 Viisarinmäki - Rutalahti 640
70 Saarijärven reitin kulttuurimaisemat 3 600
71 Sumiaisten kirkonkylä 680
72 Kärväskylä 540
73 Ylä-Liitonjoki 400
74 Muurasiärven kulttuurimaisema 2 300
Yhteensä 11 860

KUOPION LÄÄNI
75 Mustinmäki - Tahvanala 650
76 Paukarlahti 530
77 Maaninkajärven kulttuurimaisemat 8 000
78 Väisälänmäki 1 500
79 Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki 1 100
80 Pisa 2300
81 Saahkarin - Myhinpään maisematie 1 0
Yhteensä 15080

POHJOIS-KARJALAN LÄÄNI
82 Totkunniemi 500
83 Kiteenlahti 1 800
84 Saario 600
85 Onkamo 400
86 Huhtilampi 300
87 Heinävaara - Selkie 1 100
88 Sonkaja 630
89 Kirvesvaara - Hakovaara 540
90 Ylikylä 1 200
91 Karhunpää 1 300
92 Ylä-Valtimo 1 000
93 Rasimäki 1 000
94 Koli 15000
Yhteensä 25 370

VAASAN LAANI
95 Kyrönjokilaakso
96 Ilmajoen Alajoki
97 Hyypänjokilaakso
98 Luopajärvi
99 Lapuan - Kauhavan Alajoki

14 000
8 400
5500
3300

11 000

576 510 ha
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44 Maisema-alueet
maisemamaakunnittain

1 Eteläinen rantamaa
1.1 Eteläinen viljelyseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Porvoonjokilaakso; Porvoo, P:n mlk, Askola,

Pukkila, Orimattila
- Degerbyn - Pikkalanjoen - Palojoen kulttuuri

maisemat; Inkoo, Siuntio, Vihti
- Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala, Elimäki,

Anjalankoski, Pyhtää, Ruotsinpyhtää

Arvokkaita perinnemaisemia
- Träskändan kartanopuisto; Espoo
- Iso-Teutarin kartano ja Raaseporin vanha

linnatie; Lohjan kunta
- Vermijärven niityt; Sipoo
- Pruusilan maatila ja niityt; Mäntsälä
- Metsikön talon pihapiiri; Mäntsälä

1.2 Kaakkoinen viljelyseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Sippolanjoen ja Summanjoen laaksot;

Anjalankoski, Vehkalahti
- Vaalimaanjokilaakso; Miehikkälä, Virolahti
- Konnunsuo - Joutsenon kirkonkylä;

Joutseno, Lappeenranta

Maisemanähtävyydet:
- Imatrankoski; Imatra

Arvokkaita perinnemaisemia
- Pulsan rautatieasema ympäristöineen;

Lappeenranta
- Vanha ja uusi Saimaan kanava Mälkiässä;

Lappeenranta

1.3 Suomenlahden rannikkoseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylän

jokilaakso; Pemaja, Liljendal, Myrskylä
- Snappertunanjoki - Fagervik; Inkoo, Karjaa,

Tammisaari
- Skärlandet; Tammisaari
- Kaunissaari - Ristisaari; Pyhtää
- Haapasaari; Kotka
- Tammio; Vehkalahti

Maisemanähtävyydet:
- Suomenlinna; Helsinki

Arvokkaita perinnemaisemia
- Hauensuolen kalliopiirrosalue; Hanko
- Löparön kartano ja niityt; Sipoo
- Onasviken; Porvoon mlk
- Andersholmen; Porvoon mlk
- Pirttisaari; Porvoon mlk
- Söderskär; Porvoon mlk
- Treksilä; Porvoon mlk
- Londböle; Porvoon mlk
- Pellingin Söderby; Porvoon mlk
- Ylike; Porvoon mlk
- Sarvilahden niityt; Pernaja
- Kullan kartano; Loviisa

1.4 Kiskon - Vihdin järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Nummenjoen - Pusulanjoen viljelylaakso;

Nummi-Pusula
- Fiskars - Antskog; Pohja

Arvokkaita perinnemaisemia
- Tammiston tila ja arboretum; Karjalohja
- Karstun kylä ja niityt; Lohjan kunta
- Kirkniemen kartano; Lohjan kunta
- Laakspohjan kartano; Lohjan kunta
- Vaanilan kartano; Lohjan kunta

2 Lounaismaa
2.1 Lounainen viljelyseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Aurajokilaakso; Turku, Kaarina, Lieto, Aura,

Pöytyä
- Paimionjokilaakso; Paimio, Tarvasjoki, Lieto,

Piikkiö
- Uskelan- ja Halikonjoen laaksot; Halikko,

Pertteli, Salo
- Mynämäenlahti; Askainen, Mietoinen,

Mynämäki

Arvokkaita perinnemaisemia
- Häntälän laidunniitty; Somero

2.2 Ala-Satakunnan viljelyseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Untamala - Kodjala; Laitila
- Köyliönjärven kulttuurimaisemat; Köyliö,

Säkylä
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- Kokemäenjokilaakso; Huittinen, Äetsä,
Kokemäki, Vammala

- Karkku - Tyrvää; Vammala

Arvokkaita perinnemaisemia
- Turajärven kedot; Eura
- Kauttuan ruukki; Eura
- Huiluvuori; Lappi Ti.
- Panelian kedot; Kiukainen
- Pälpälän - Potin niityt; Kokemäki
- Köysikosken niityt; Kokemäki
- Vehmaanniemi; Vammala

2.3 Pohjois-Satakunnan järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Vihteljärvi - Niemenkylä; Kankaanpää, Lavia

Arvokkaita perinnemaisemia
- Noormarkun ruukki - Villa Mairea;

Noormarkku

2.4 Lounaisrannikon ja
Saaristomeren seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Saaristomeren kulttuurimaisemat; Dragsfjärd,

Nauvo, Korppoo
- Ruissalo - Hirvensalo; Turku

Maisemanähtävyydet:
- Airisto - Seili; Nauvo, Parainen, Rymättylä

Arvokkaita perinnemaisemia
- Lenholmin niityt; Parainen
- Kuusiston linna ja kartano; Kaarina

2.5 Satakunnan rannikkoseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Ahlainen; Pori

Maisemanähtävyydet:
- Yyteri; Pori

Arvokkaita perinnemaisemia
- Hylkkarin laidunniitty; Rauman mlk
- Pinokarin - Päivärannan niityt; Rauma
- Säppi; Luvia
- Pihlavaluodon ja Kuuminaisten niityt; Pori
- Fleiviikin niitty; Pori

3 Hämeen viljely- ja järvimaa
3.1 Keski-Hämeen viljely-
ja järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Sasin - Mahnalanselän kulttuurimaisemat;

Hämeenkyrö
- Sääksmäki - Tarttila; Valkeakoski, Kalvola
- Vanajaveden laakso; Hattula, Hämeenlinna
- Hakoinen - Kemaala; Janakkala

- Ormajärven - Untulan kulttuurimaisemat;
Lammi

- Hauhonselän kulttuurimaisemat; Hauho

Maisemanähtävyydet:
- Aulanko; Hämeenlinna
- Pyynikki; Tampere

Arvokkaita perinnemaisemia
- Syväojan niityt; Janakkala
- Ilolan niityt; Lammi
- Mustajärven metsänvartijatila; Evo, Lammi
- Äimälän Lemola; Pälkäne
- Kuikanluhdan - Sikojoen niityt; Pirkkala
- Sammatin katajaketo; Ylöjärvi
- Vanhankylänjärven niityt; Kuru
- Aholan torppa ja niityt; Kuru
- Murole; Ruovesi
- Kintuksen haka; Hämeenkyrö
- Särkikosken maatila; Ikaalinen
- Saukonperän niityt; Ikaalinen

3.2 Tammelan ylänköseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Mustiala - Porras; Tammela

Maisemanähtävyydet:
- Hämeen härkätie; Hämeenlinna, Renko,

Hattula, Loppi, Tammela
- Kaukolanharju; Tammela

Arvokkaita perinnemaisemia
- Myllymäen torppa; Nummi-Pusula

3•3 Päijänteen seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Auttoinen ja Vesijako; Padasjoki
- Kurhila - Pulkkila; Asikkala
- Kastari - Hatsina - Kutajoki; Hollola, Koski Hl.
- Nuoramoinen; Sysmä
- Putkilaliti; Korpilahti
- Hassi - Kotakoski; Jämsä, Kuhmoinen

Maisemanähtävyydet:
- Päijätsalo; Sysmä

Arvokkaita perinnemaisemia
- Vanhakartanon niityt; Asikkala

3.4 Pohjois-Hämeen järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Ähtärin reitin kulttuurimaisemat; Virrat, Ähtäri
- Juupajoki; Juupajoki, Orivesi

Arvokkaita perinnemaisemia
- Petäjäveden vanha kirkko ympäristöineen;

Petäjävesi
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4 Itäinen Järvi-Suomi

4.1 Lounais-Savon järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- litin kirkonkylä; litti
- Jaalan kirkonkylä; Jaala

Arvokkaita perinnemaisemia
- Verla; Jaala
- Pyhäniemen talo ja kaskikoivikko; Mäntyharju
- Etelämäen niityt; Hirvensalmi
- Korpikosken mylly; Mikkelin mlk

4.2 Suur-Saimaan seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Suomenkylä; Suomenniemi
- Solkei; Taipalsaari, Savitaipale
- Muuramäki; Puumala
- Frugård - Kotkatlahti; Joroinen
- Kaskii; Juva
- Osikonmäki; Rantasalmi
- Kuhakoski - Kammola - Väätälänmäki - kko;

Sulkava
- Kokonsaari; Savonlinna

Maisemanähtävyydet:
- Neitvuori; Anttola
- Linnavuori; Sulkava
- Olavinlinna; Savonlinna
- Ristiina - Hurissalo maisematie; Ristiina,

Puumala
- Punkaharju - Pakkasenharju; Punkaharju

Arvokkaita perinnemaisemia
- Savitaipale - Suomenniemi -tie sekä

Kärnäkosken ja Partakosken varustukset;
Savitaipale

- Joutsenrannan niitty; Joutseno
- Kukonharjun kanava; Puumala, Ruokolahti

- Heiniemen haka; Ristiina
- Anttilan tila; Anttola
- Liehtalanniemi; Puumala
- Lohikosken mylly; Sulkava
- Huhmarlahden laidun; Savonlinna
- Nikaniemen haka; Savonlinna
- Lamminmäen niityt; Kerimäki
- Tomioniemen haka ja kaskimetsä; Rantasalmi
- Vaahersalon hakamaa; Rantasalmi
- Häpsäniemen haka; Rantasalmi
- Louhimaan torppa; Rantasalmi

4.3 Savonselän seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Kaitainen; Joroinen
- Saksalanharju - kirkonkylä; Haukivuori

Arvokkaita perinnemaisemia
- Harjukosken mylly; Mikkelin mlk
- Nevainsivun haka; Juva
- Ruuvon rantaniityt; Kangasniemi

- Haapaniemen haka; Haukivuori
- Huutokosken asema; Joroinen

4.4 Keski-Suomen järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Viisarinmäki - Rutalahti; Toivakka,

Leivonmäki
- Ylä-Liitonjoki; Pihtipudas
- Kärväskylä; Pihtipudas
- Sumiaisten kirkonkylä; Sumiainen
- Saarijärven reitin kulttuurimaisemat;

Saarijärvi, Pylkönmäki

Maisemanähtävyydet:
- Saahkarin - Myhinpään maisematie; Rautalampi

Arvokkaita perinnemaisemia
- Laakkolan niitty; Rautalampi

4.5 Pohjois-Savon järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Mustinmäki - Tahvanala; Leppävirta
- Väisälänmäki; Lapinlahti
- Pohjois-Sänkimäki - Sänkimäki; Nilsiä
- Maaninkajärven kulttuurimaisemat; Maaninka,

Pielavesi
- Paukarlahti; Leppävirta

Maisemanähtävyydet:
- Heinäveden reitin maisemat; Heinävesi,

Savonlinna, Enonkoski
- Pisa; Juankoski, Nilsiä

Arvokkaita perinnemaisemia
- Telkkämäen kaskialue; Kaavi

4.6 Pohjois-Karjalan järviseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Onkamo; Tohmajärvi

Arvokkaita perinnemaisemia
- Vihtarin mäkiasutus; Heinävesi
- Voiniemen hovi; Rääkkylä

4.7 Laatokan-Karjalan seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Tamala; Saari
- Saario; Tohmajärvi
- Totkunniemi; Kesälahti
- Kiteenlahti; Kitee

Maisemanähtävyydet:
- Haukkavuori; Rautjärvi, Ruokolahti

Arvokkaita perinnemaisemia
- Koitsanlahden hovi ja puisto; Parikkala
- Ristimäen tila ja puutarha; Parikkala
- Varmonniemen kaskikoivikko; Kesälahti
- Jalajanvaaran kallioketo; Tohmajärvi
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5 Vaara-Karjala

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Heinävaara - Selkie; Kiihtelysvaara
- Sonkaja; Ilomantsi
- Kirvesvaara - Hakovaara; Ilomantsi
- Ylikylä; Nurmes
- Karhunpää; Valtimo, Nurmes
- Ylä-Valtimo; Valtimo
- Huhtilampi; Kiihtelysvaara
- Rasimäki; Valtimo

Maisemaniihtävyydet:
- Koli; Lieksa, Kontiolahti, Eno

Arvokkaita perinnemaisemia
- Kolin kaskiahot; Lieksa:

- Mustanniityt
- Miikränpelto
- Ikolanaho
- Havukka-aho

- Sissolan torppa; Ilomantsi
- Murtovaara; Valtimo

6 Suomenselkä

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Muurasjirven kulttuurimaisema; Pihtipudas
- Lehtimäen vaara-asutus; Lehtimäki
- Reisjärven Keskikylä - Kangaskylä; Reisjärvi

7 Oulujärven seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Paltaniemi; Kajaani
- Melalahti - Vaarankylä; Paltamo
- Manamansalo; Vaala
- Säräisniemi; Vaala

8 Pohjanmaa
8.1 Etelä-Pohjanmaan
viljelylakeuksien seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Kyrönjokilaakso; Vähäkyrö, Isokyrö, Ylistaro,

Korsholm
- Ilmajoen Alajoki; Ilmajoki, Seinäjoki, Nurmo
- Hyypänjokilaakso; Kauhajoki
- Luopajärvi; Jalasjärvi

Lapuan - Kauhavan Alajoki; Lapua, Kauhava,
Ylihärmä, Alahärmä

- Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat; Kuortane

8.2 Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Björköby; Korsholm
- Härkmeri; Kristiinankaupunki

- Övermalax - Åminne; Maalahti, Korsholm
- Vöyrinjokilaakso; Vöyri
- Sulvan Söderfjärden; Vaasa, Korsholm

Maisemanähtävyydet:
- Vanha Vaasa; Vaasa

Arvokkaita perinnemaisemia
- Tiilitehtaanmäen laidunniitty;

Kristiinankaupunki
- Pjelaxin rantaniityt; Närpiö
- Märigrundin kalastajakylä ja niityt; Närpiö
- Närpiön kirkkotallit; Närpiö
- Harrströmin rantaniityt; Korsnäs
- Yttre Utstenaman laidunniityt; Korsnäs
- Rönngrundenin lehdesniityt; Korsnäs
- Storskäretin kalastajakylä ja niityt; Maalahti
- Viitalan kylän niityt; Maalahti

8.3 Keski-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Lestijokilaakso; Toholampi
- Kalajokilaakso; Nivala, Ylivieska, Haapajärvi

Arvokkaita perinnemaisemia
- Kallankari; Kalajoki

8.4 Pohjois-Pohjanmaan
jokiseutu ja rannikko

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemanähtävyydet:
- Hailuoto; Hailuoto
- Oulujoen laakso; Muhos, Oulu
- Limingan lakeus; Liminka, Lumijoki,

Tyrnävä, Kempele, Oulunsalo
- Simojoen suun kulttuurimaisemat; Simo

Arvokkaita perinnemaisemia
- Iso-Kraaselin niityt; Raahe
- Juholanrannan rantaniityt; Raahe
- Kastelli; Pattijoki

8.5 Pohjois-Pohjanmaan
nevalakeuden seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- lijoen keskijuoksun kulttuurimaisema;

Pudasjärvi, Taivalkoski
- Aittojärvi - Kyngäs; Pudasjärvi

9 Kainuun ja Kuusamon
vaaramaa

9.1 Kainuun vaaraseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Tyräjärven kulttuurimaisemat; Taivalkoski
- Naapurinvaara; Sotkamo
- Joukokylä - Kempasvaara; Puolanka
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Maisemanähtävyydet:
- Vuokatti; Sotkamo

Arvokkaita perinnemaisemia
- Hiidenportin Kovasinvaaran niityt; Sotkamo
- Välilehdon laidunniityt; Hyrynsalmi
- Hossan eräkulttuurimaisemat; Suomussalmi
- Kalmosärklcä; Suomussalmi
- Hukkajoen myllyt; Suomussalmi
- Martinselkosen tulvaniityt; Suomussalmi
- Isopaiseen tulvaniityt; Taivalkoski

9.2 Kuusamon vaaraseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Määttälänvaara - Vuotunki; Kuusamo
- Virkkula; Kuusamo

Maisemanähtävyydet:
- Kuusamon kosket; Kuusamo

Arvokkaita perinnemaisemia
- Oulangan paiseniityt; Kuusamo:

- Rytipuro
- Uudenniityn lammet

10 Peräpohjola - Lappi
10.1 Keminmaan seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Tornionjokilaakso; Tornio, Ylitornio

10.2 Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Ounasjokivarsi; Rovaniemen mlk
- Ratasjärven kulttuurimaisemat; Pello
- Juujärvi; Kemijiirvi
- Suvanto; Pelkosenniemi
- Lohijärvi - Leukumanpää; Ylitomio

Maisemanähtävyydet:
- Aavasaksa; Ylitornio

10.3 Aapa-Lapin seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Venejärvi; Kolari
- Peltovuoma; Enontekiö
- Köngäs; Kittilä
- Kaukonen; Kittilä
- Kierinki; Sodankylä
- Kairala; Pelkosenniemi
- Rauduskylä; Kittilä
- Hanhimaa; Kittilä

Arvokkaita perinnemaisemia
- Sammalselän poroerotuspaikka; Kittilä
- Keminsaarten niityt; Pelkosenniemi
- Lisma; man

10.4 Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Kuosku; Savukoski

10.5 Länsi-Lapin tunturiseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Kajanki; Muonio
- Toras-Sieppi; Muonio

Maisemanähtävyydet:
- Pallastuntunit; Kittilä, Muonio, Enontekiö

Arvokkaita perinnemaisemia
- Keimiöniemen kalakenttä; Muonio

10.6 Metsä-Lapin tunturiseutu

Arvokkaita perinnemaisemia
- Kotajärven kolttakenttä; Sodankylä
- Sallivaaran poroerotuspaikka; man
- Rajajoosepin talon asuinkenttä; man

10.7 Pohjois-Lapin tunturiseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Tenojoen laakso; Utsjoki
- Utsjoen laakso; Utsjoki

Arvokkaita perinnemaisemia
- Erttegvärrin kivinen poroerotusaita; Utsjoki
- Välimaan asumakenttä; Utsjoki
- Luosnjärsuolun (Lohiniemensaaren) laidun

saaret; Utsjoki

10.8 Inarijärven seutu

Arvokkaita perinnemaisemia
- Sarmijärvi;Inani
- Ukonsaani; man

10.9 Enontekiön pohjoinen tunturiseutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemakokonaisuudet:
- Pöynisjärvi; Enontekiö

Arvokkaita perinnemaisemia
- Näkkälä; Enontekiö

10.10 Käsivarren ylätunturien seutu

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Maisemanähtävyydet:
- Saana; Enontekiö
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Taulukko 4.5
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
maisemamaakunnittain

1 ETELÄINEN RAI’JTAMAA
1 .1 Eteläinen viijelyseutu
1.2 Kaakkoinen vii jelyseutu
1.3 Suomenlahden rannikkoseutu
1.4 Kiskon - Vihdin järviseutu

2 LOUNAISMAA
2.1 Lounainen viljelyseutu
2.2 Ala-Satakunnan viijelyseutu
2.3 Pohjois-Satakunnan järviseutu
2.4 Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
2.5 Satakunnan rannikkoseutu
yhteensä

3 HÄMEEN VILJELY- JA JÄRVIMAA
3.1 Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu 7
3.2 Tammelan ylänköseutu 2
3.3 Päijänteen seutu 7
3.4 Pohjois-Hämeen järviseutu 2
yhteensä 18

4 ITÄINEN JÄRVI-SUOMI
4.1 Lounais-Savon järviseutu
4.2 Suur-Saimaan seutu
4.3 Savonselän seutu
4.4 Keski-Suomen järviseutu
4.5 Pohjois-Savon järviseutu
4.6 Pohjois-Karjalan järviseutu
4.7 Laatokan-Karjaian seutu
yhteensä

5 VAARA-KARJALA

6 SUOMENSELKÄ

7 OULUJÄRVEN SEUTU 4

20

8 POHJANMAA
8.1 Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
8.2 Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
8.3 Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
8.4 Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
8.5 Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu

9 KAINUUN JA KUUSAMON VAARAMAA
9.1 Kainuun vaaraseutu
9.2 Kuusamon vaaraseutu
yhteensä 7

10 PERÄPOHJOLA- LAPPI
10.1 Keminmaan seutu 1
1 0.2 Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu 6
10.3 Aapa-Lapin seutu 8
1 0.4 Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu 1
1 0.5 Länsi-Lapin tunturiseutu 3
10.6 Metsä-Lapin tunturiseutu -

10.7 Pohjois-Lapin tunturiseutu 2
10.8 Inari järven seutu -

10.9 Enontekiön pohjoinen tunturiseutu 1
10.10 Käsivarren ylätunturien seutu 1
yhteensä 23

Taulukko 4.6
Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
maisemamaakunnittain

1 ETELÄINEN RANTAMAA
1.1 Eteläinen viljelyseutu
1.2 Kaakkoinen vii jelyseutu
1.3 Suomenlahden rannikkoseutu
1.4 Kiskon - Vihdin järviseutu
yhteensä

2 LOUNAISMAA
2.1 Lounainen viljelyseutu
2.2 Ala-Satakunnan vii jelyseutu
2.3 Pohjois-Satakunnan järviseutu
2.4 Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
2.5 Satakunnan rannikkoseutu
yhteensä

3 HÄMEEN VILJELY- JA JÄRVIMAA
3.1 Keski-Hämeen viljely- ja järviseutu 14
3.2 Tammelan ylänköseutu 2
3.3 Päijänteen seutu 8
3.4 Pohjois-Hämeen järviseutu 3
yhteensä 27

4 ITÄINEN JÄRVI-SUOMI
4.1 Lounais-Savon järviseutu
4.2 Suur-Saimaan seutu
4.3 Savonselän seutu
4.4 Keski-Suomen järviseutu
4.5 Pohjois-Savon järviseutu
4.6 Pohjois-Karjalan järviseutu
4.7 Laatokan-Karjalan seutu
yhteensä

5 VAARA-KARJALA

6 SUOMENSELKÄ

7 OULUJÄRVEN SEUTU 2

8 POHJANMAA
8.1 Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
8.2 Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
8.3 Keski-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
8.4 Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
8.5 Pohjois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
yhteensä 3

KAINUUN JA KUUSAMON VAARAMAA
Kainuun vaaraseutu
Kuusamon vaaraseutu

11

10 PERÄPOHJOLA - LAPPI
10.1 Keminmaan seutu -

1 0.2 Peräpohjolan vaara- ja jokiseutu 1
10.3 Aapa-Lapin seutu 2
10.4 Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu 1
10.5 Länsi-Lapin tunturiseutu 2
10.6 Metsä-Lapin tunturiseutu -

10.7 Pohjois-Lapin tunturiseutu -

10.8 inarijärven seutu 2
10.9 Enontekiön pohjoinen tunturiseutu 4
10.10 Käsivarren ylätunturien seutu -

yhteensä 12

alueiden 1km

yhteensä

alueiden 1km

3
4
7
2

16

4

3
2

14

15
2
8
3

28

3

6
5

19

2
13

2
6

5
36

9

3

5
6
2
3
3

6
25

10

8

yhteensä

6
6
2
4
2

4
9
4
7
5

4
3

9
9.1
9.2
yhteensä

5
6

Koko maa yhteensä 150 Koko maa yhteensä 171
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Peltomaisemalla on monet
kasvot.
- Konnunsuon - Joutsenon
kirkonkylän maisema-alue.
(Kuva: Arto Hämäläinen)
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Maisema-alueiden
hoidon perusteet

Laidunnus pitää hakamaan kunnossa. - Saukonperän niit. Ikaalinen.



Maisemanhoidon
tarve ja tavoitteet

Vanha rakennuskanta on
maaseudun kyläympä
ristön kohokohta. Sen
ylläpitäminen on yksi
maisemanhoidon tavoite.
- Ylike, Porvoon mlk.

M
aiseman hoidon tarve perustuu kansalli
sen kulttuuri- ja luonnonperintömme
vaalimiseen sekä ympäristömme ylei

sen viihtyisyyden säilyttämiseen. Maisemien hoi
don tarve nousee yleensä esille vasta sitten kun
perinteinen maankäyttö on loppumassa, sillä kult
tuurimaisema tarvitsee jatkuvaa hoitoa. Tämä il
menee muun muassa maamme nopeasti ränsisty
vistä perinnemaisemista. Kulttuurimaisemien säi
lyttämiseen tähtäävät toimet ovat nyt entistä
ajankohtaisempia, kun ylituotannon rajoittaminen
saattaa alkaa vähentää viljelyalaa voimakkaasti.

Maatalouden muovaamien maisematyyppien:
avointen viljelymaisemien sekä laidunnuksen ja
niiton tuloksena syntyneiden biologisesti, esteetti
sesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympä
ristöjen säilyttäminen tulee ottaa yhdeksi yhteis
kunnan tavoitteelliseksi toimintamuodoksi.
Maisemanhoito olisi ensi tilassa aloitettava tässä
selvityksessä todetuilla arvokkailla maisema-alu
eilla.

Maisemanhoidon edistäminen voi onnistua
vain mikäli maisema-alueet säilyvät elinvoimaisi

na ja asuttuina. Avoin viljelymaisema on kulttuu
rimaiseman tärkein tunnusmerkki. Maisema-alu
eilla tuleekin huolehtia siitä, että pellot säilyvät
viljeltyinäja laitumet käytössään normaalin elin
keinonharjoittamisen avulla ja sitä tarpeen mu
kaan tukemalla.

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemallisesti arvokkaan rakennuskannan säi
lyttäminen ja kunnostaminen on yksi maisema-
alueiden hoidon keskeisistä tavoitteista. Ra
kennusten ylläpidon ohella tulee huolehtia niiden
ympäristön, kuten pihojen, puutarhojen ja talous-
rakennusten hoidosta.

Maisemakuvan monimuotoisuus perustuu
moniin maisemakuvaa jäsentäviin ja siihen vaih
telua tuoviin yksittäiskohteisiin, kuten kivi- ja
puuaitoihin, kiviröykkiöihin, vanhoihin teihin,
puukujiin, metsäsaarekkeisiin, karjakujiin, pienta
reisiin sekä latoihin, myllyihin ja muihin raken
nelmiin. Näiden säilyttäminen ja kunnostaminen
kuuluu arvokkaiden maisema-alueiden kulttuuri
maiseman vaalimiseen.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

5.1



Kiviröykkiötja metsäsaa
rekkeet jäsentävät maise
makuvaa ja tuovat siihen
vaihtelua. - Viitala,
Maalahti.

Vanhat viljelykasvitja al
kuperäiset karjarodut ovat
osa kulttuuriperintöämme.
-Suomenkarjaa Syväojan
niityillä. Janakkala.

Perinnemaisemilla olevi
en aittojen ja muiden ra
kennusten säilymisestä on
syytä huolehtia. -

Särkikoski, Ikaalinen.
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on maisema-alueilla tärkeätä. Viljelmien keskellä
ja reunoilla olevien luonnonalueiden säästäminen
turvaa luonnon elinvoimaisuuden ja uusiutumis
kyvyn. Samalla edistetään myös maisemakuvan
säilymistä vaihtelevana ja vivahteikkaana.

Perinnemaisemat ovat kulttuurimaiseman tär
keä osa. On tärkeätä, että niitä hoidetaan niittä
mällä, laiduntamalla ja muilla perinteisillä mene
telmillä. Umpeenkasvavat perinnemaisemat tulisi
kunnostaa, ja niillä olevat rakennelmat säilyttää.
Pientareiden niitto sekä reunavyöhykkeiden ja
saarekkeiden säästäminen edistää sekin monien
eläin- ja kasvilajien säilymistä.

Maankäytön suunnittelua, kuten kaavoitusta,
on kehitettävä niin, että se alkaa tukea maisema-
alueiden kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttä
mistä. Uudet hankkeet on suunniteltava maise
maan sopiviksi eikä niillä saa aiheuttaa maisema
vaurioita. Esimerkiksi maaseudun elinkeinojen
harjoittamiselle ja maisemalle tärkeitä yhtenäisiä

viljelyalueita ja laitumia ei saisi pirstoa huolimat
tomasti suunnitelluilla tie-, voimalinja-, rakenta
mis- eikä metsittämishankkeilla. Hakkuilla ei sai
si vaarantaa harvinaisten lajien esiintymistä eikä
heikentää maisemakuvaa.

Arvokkailla maisema-alueilla yhdistyvät mo
nenlaiset luonnon- ja kulttuuriarvot. Useimmiten
niistä huolehtiminen maisemanhoidon avulla ei
vaadi kohtuuttomia uhrauksia vaan on helposti
järjestettävissä, mikäli asiaa kohtaan tunnetaan
kiinnostusta ja hoidon perustana olevat tiedot ja
taidot ovat tallella. Yleensä riittää, että maan-
omistajat ja kylien asukkaat voivat ottaa arkipäi
vän toimissaan maiseman huomioon. Neuvonnan
ja valistuksen avulla maanomistajia olisi tämän
vuoksi innostettava ympäristönsä hoidossa.
Joskus tarvittavat hoitotyöt ovat niin laajoja tai ta
loudellisesti kannattamattomia, että yhteiskunnan
tuki on paikallaan - varsinkin kun on kysymys
koko maalle arvokkaiden alueiden hoidosta.
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Arvokkaiden
maisema-alueiden hoito

Maisemanhoidon perusta
on viljelymaan säilyttämi
nen avoimena. Metsittämi
sen myötä kulttuurimaise
ma menetetään. - Sulvan
Söderfjärdenin maisema
alue. Vaasa/Korsholm.
(kuva: Johan Ulfvens)

unkin maisema-alueen kulttuurimaise
man arvo on monen osan summa. Jos

aisema-alueen arvo halutaan säilyttää,
on samanaikaisesti voitava kiimiittää moneen
asiaan huomiota. Joskus maiseman tilaan voi to
sin yksikin suuri hanke vaikuttaa ratkaisevasti,
hyvään tai - yleensä valitettavasti - huonoon suun
taan. Tässä luvussa hahmotellaan niitä periaattei
ta, jotka tulisi ottaa huomioon, kun maisema-
alueita kehitetään maisemanhoidon mallialueina.

Pellot
Maisema-alueiden maisemanhoidon perusta

on viljelymaan säilyttäminen avoimena. Metsit
tärninen merkitsee kulttuurimaiseman menettä
mistä. Peltomaisema on maisemallisesti arvok
kanta, kun se säiiyy avoimena normaalin elin
keinonharjoittamisen turvin. Maataloustuotantoa

yritetään parhaillaan supistaa muun muassa vel
voitekesannoinnin avulla. Kesannointi kuuluu
viljelykiertoon, mutta kovin laajamittaisena se
luo maisemalle keinotekoisen ja vajavaisen il
meen. Peltomaiseman kannalta olisikin parempi
laskea viljelyn tehokkuutta kuin suosia laajaa ke
sannointia.

Peltomaiseman arvo kohoaa, jos viljelyme
netelmät edistävät maiseman ja luonnon moni
muotoisuutta. Metsäsaarekkeet, peltojen ja met
sien väliset pensaikkoiset ja lehtipuustoiset reu
navyöhykkeet sekä oikein hoidetut teiden, ojien
ja pellonreunojen pientareet ovat monien eläin-
ja kasvilajien säilymiselle ensiarvoisen tärkeitä.
Lisäksi ne monipuolistavat maisemakuvaa. Mi
tä vähemmän torjunta-aineita ja keinolannoit
teita käytetään, sitä elinvoimaisempana luonto
säilyy.

5.2
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Vanha tiestö on kulttuuri-
maisemaan tutustumisen
avainkohteita. - Kosken
korvan mylly. Karstu,
Lohjan mlk.

Sopusuhtainen, talonpoikainen rakennuspe
rintö on kulttuurimaiseman kruunu. Arvokkailla
maisema-alueilla vanhaa, kulttuurihistoriallisesti,
rakennustaiteellisesti ja maisemallisesti arvokasta
rakennuskantaa on jäljellä tavallista enemmän, ja
se kuvastaa hyvin alueiden kulttuurihistoriallista
syvyyttä. Erityisen arvokkaita ovat kokonaisina
säilyneet perinteiset pihapiirit. Rakennuskannan
ylläpitäminen, kunnostaminen ja peruskorjaus on
osoitus omistajansa kulttuuritajusta.

Rakennusten omistajia tulisikin entistä
enemmän kannustaa vanhan säilyttämiseen ja
korjaamiseen. Peruskorjauksien yhteydessä tulee
rakennukset pitää alkuperäisessä asussaan tai
pyrkiä palauttamaan ne perinteisen tyyppisiksi,
jos välillä tehdyt korjaukset ovat heikentäneet ul
koasua. Ikkunatyyppien valinta, ulkovuorauksen
ilme, kattomateriaali ja väritys ovat peruskor
jauksen onnistumisen avaintekijöitä.

Myös muiden kuin asuinrakennusten säilyt
tämisestä on huolehdittava. Asutuksen tuntumas

sa, peltojen keskellä tai metsän siimeksessä ole
vat aitat, riihet, saunat, ladot, vesi- ja tuulimyllyt,
torpat, mäkituvat ja maitolaiturit luovat kaikki
kulttuurjmaisemaan kiinnostavaa vaihtelevuutta.
Vaikka kaikille rakennuksille ja rakennelmille ei
enää löytyisikään taloudellista hyötykäyttöä, ovat
niihin sisältyvät muut arvot niin korkeat, että nii
den ylläpito on järkevää.

Maisema-alueilla uusi rakentaminen on
suunniteltava tavallista huolellisemmin, jos halu
taan välttyä niiltä maisemahäiriöiltä, joita huo
nosti valitut rakentamispaikat ja oudot talotyypit
ovat monin paikoin aiheuttaneet. Olisi eduksi, jos
uudisrakennuksissa alettaisiin noudattaa maakun
nalle luonteenomaista rakennusperinnettä. Tämä
auttaisi säilyttämään maiseman paikalliset omi
naispiirteet.

Maatilataloudessa tarvittavien uusien tuotan
torakennuksien rakentamisessa on tehty paljon
samoja virheitä kuin asuinrakennusten kohdalla.
On esimerkiksi rakennettu korkeita, pyöreitä ra
kennelmia räikeästä peilistä, vaikka samoilla kus
tannuksilla olisi saatu aikaan mittasuhteiltaan ja
rakennustavaltaan paljon paremmin maatilan ta
louskeskukseen ja ympäristöön sopiva laitos.
Maatalouden ja muiden elinkeinojen tuotantora
kennuksien, kuten kuivureiden, viljasiilojen, ko
nehallien, eläinsuojien ja kasvihuoneiden raken
taminen tulisi sovittaa mahdollisimman hyvin
maisemaan.

Pihatja puutarhat kehystävät maaseudun ra
kennettua ympäristöä. Kulttuuriympäristöön so
pivat parhaiten perinteiset koriste- ja hyötykasvit.
Piha-alueen istutuksissa ja hoitotavoissa on suo
siteltavinta noudattaa perinteisiä ja käytännöllisiä
ratkaisuja. Omakotialueilta tutut lyhyeksi sän
geksi kerran viikossa leikattavat pihanurmikot
aippiruusuistutuksineen, laattakäytävineen ja jal
kalyhtyineen ovat työläitä ja luonnoltaan äärim
mäisen köyhiä, eivätkä ole omiaan korostamaan
maaseutukulttuurin ominaispiirteitä.

Maiseman ominaispiirteet
säilyvät, jos uudisrakentami
sessa kunnioitetaan paikal
lista rakennusperinnettä.
- Hassin - Kotakosken maj
se.’na-alue. Hassi, Jämsä.

Rakennuskanta ja
rakennusten ympäristö
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Ennen ja jälkeen.
Maisemanhoidon tulokset
ovat näyttäviä. - Anttilan
tila, Anttola.

Rekipuron mylly on museo
viraston kunnostuskohde.
- Hyrynsalmi.

Kulttuurimaiseman arvokkaat
yksittäiskohteet

Vanhojen kivi- ja puuaitojen, karjakujien,
pelloilta koottujen kiviröykkiöiden, ojien, puuku
janteiden ja maisemapuiden säästäminen ei juuri
aiheuta kustannuksia, mutta korottaa kulttuuri
maiseman arvoa kertomalla menneiden polvien
työstä ja ympäristöstä. Romahtaneet aidat ja huo
nossa kunnossa olevat ladot olisi hyvä kunnostaa
vaikka talkoilla ja palauttaa niiden arvo maise
man tärkeinä kiinnekohtina.

Muinaisjäännökset
Monilla maisema-alueilla on muinaisjään

nöksiä. Hoito korottaa muinaisjäännösten ja nii
den ympäristön arvoa ja turvaa niiden säilymisen.
Muinaisjäännöksiäja niiden hoitoa esitellään tar
kemmin luvussa 6.7.

Tiestö

tuurimaisemaan tutustumisen avainkohteita; li
säksi niillä on muutenkin kulttuurihistoriallistaja
maisemallista arvoa. Maisema-alueilla tulisi huo
lehtia teiden ja niihin liittyvien rakenteiden säi
lyttämisestä sekä välttää tarpeetonta oikomista,
leventämistä, päällystämistäja kaavamaisten ke
vyen liikenteen väylien rakentamista tienvarsille.

Luonnon monimuotoisuus
Maaseudun kulttuurimaisemalle tunnus

omaisia ovat sellaiset luonnontyypit, joissa ih
misen välillinen tai suora vaikutus kuvastuu
kasvillisuuden rakenteessa ja eläin- ja kasvila
jiston koostumuksessa. Tällaisia ovat muun mu
assa laidun- ja niittyalueet, ojien, teiden ja pel
tojen pientareet, peltojen metsäsaarekkeet sekä
erilaiset reunavyöhykkeet, kuten metsänreunat
ja vesistöjen ja kosteikkojen rannat. Maisema-
alueilla on myös varsin laajoja luonnonalueita,
kuten merenlahtia, saaria, järviä, jokia, lintuve
siä, soita, erityyppisiä metsiä, kalliokkoja ja har
juja. Näiden enemmän tai vähemmän kulttuuri
vaikutteisten luonnonalueiden säilyttäminen ja
hoitaminen lisää maaseutuympäristön arvoa ja
monimuotoisuutta.

Miltei kaikilla maisema-alueilla on vanhaa
tiestöä: tilusteitä, kylänraitteja, maanteitä. Maan-
pinnan muotoja myötäilevätja pellonreunoja seu
railevat vanhat tielinjatja vanhat sillat ovat kult
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Niittyjen häviämisen myötä
kadotettaisiin osa luontom
me monimuotoisuudesta.
- Sääksmäen - Tarttilan
maisema-alue. Rapola,
Valkeakoski.

Perinnemaisemat
Jopa vuosisatojen yhtäjaksoinen maankäyttö

on luonut maaseudun kulttuurimaisemalle omi
naiset maisematyypit. Pitkäaikainen niitto ja lai
dunnus on muovannut perinnemaisemien kasvu
lisuutta; lisäksi niille on tehty monenlaisia raken
nelmia ja rakenteita.

Kun perinnemaisemaa aletaan hoitaa, on
yleensä parasta tehdä niinkuin ennenkin on tehty.
Maanomistajat tietävät yleensä itse parhaiten so
pivat hoitomenetelmät. Jos tiedot alueen entisistä
hoitotavoista ovat päässeet unohtumaan, on alan
asiantuntijoiden kanssa yritettävä löytää parhai
ten sopivat menetelmät. Hoito perustuu miltei ai
na niittoon tai laidunnukseen. On helpointa, jos
laiduntavaa karjaa on omasta takaa, mutta joskus
on mahdollista käyttää myös lainaeläimiä. Nii
tossa viikate on paras väline, mutta työtä voi hy
vin nopeuttaa koneiden avulla. Perinnemaisemia
ja niiden hoitotapoja esitellään tarkemmin lu
vussa 5.3.

Uhanalaiset lajit
Niittyjen ja muun perinnekasvillisuuden hä

viämisen myötä menetettäisiin paitsi tärkeä osa
kansallisesta kulttuuriperinnöstämme myös suuri
osa luontomme moninaisuudesta, sillä perinne
biotoopit ovat lajistollisesti rikkaimpia luonnon
tyyppejämme. Tapahtumassa olevan muutoksen
nopeutta ja laajuutta kuvaa se, että uhanalaisista
lajeistamine peräti 21,4 % eli 363 lajia elää kult
tuuriympäristöissä. Perinnemaisemilla esiintyy

erityisen paljon uhanalaisia putkilokasveja (61 la
jia) ja hyönteisiä (223 lajia) eli lähes kolmasosa
kummankin eliöryhmän uhanalaisista lajeista.

Jos perinnemaiseman alueella on uhanalaisia
lajeja, tulee hoitotoimet, kuten niiton ajoittami
nen ja laidunnuksen tehokkuus, suunnitella erityi
sen huolellisesti, jottei tahattomasti aiheutettaisi
harvinaisten lajien häviämistä.

Maatiaiset
Maisemanhoito edistää luonnon lajiston säi

lymistä. Yhtä hyvin maisemanhoidon tavoittei
siin kuuluu myös viljelykasvien maatiaislajikkei
den ja alkuperäiskarjarotujen säilyttäminen maas
samme. Maamme kulttuurimaisema on pitkälle
muotoutunut alkuperäiskarjan sitä laiduntaessa.
On huolestuttavaa, että geneettisesti ainutlaatuiset
karjarodut ovat nyt häviämisen partaalla.
Valkoista Pohjois-Suomen karjaa ja ruskeakylki
siä itäsuomalaisia kyyttöjä on enää jäljellä muu
tamia kymmeniä. Ruskeata länsisuomalaista kar
jaa on vähän runsaammin, mutta sekin on jo pit
kään vähentynyt kovaa vauhtia, kun ayrshire- ja
friisiläiskarja ovat sen käytön syrjäyttäneet.

Alkuperäiskarjarotujen suosimista puoltaa
paitsi niiden arvokkaan geeniperinnön säilyttämi
nen myös esimerkiksi se, että ne tulevat maasto-
oloissa toimeen paljon paremmin kuin pitkälle ja
lostetut karjarodut. Maisemanhoidossa tulisi suo
sia myös suomenlammasta, joka on vähän pie
nempi kuin eräät muut lammasrodut, mutta sitä
vastoin parempi lisääntymään.

Perinteiseen kulttuurimaisemaan kuuluvat
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myös vanhat koriste- ja hyötykasvit sekä viljely-
kasvien maatiaislajikkeet. Pihojen istutuksissa ja
puutarhanhoidossa tulisi suosia alkuperäisiä ko
riste- ja hyötykasveja. Viljelykasvien maatiaisla
jikkeiden riittävä viljely auttaa säilyttämään nii
den geneettisen aineksen, joka on arvokasta si
nänsä ja saattaa myöhemmin osoittautua korvaa
mattomaksi hyötykasvien jatkojalostuksessa.

Maankäytön suunnittelu

Maiseman arvojen säilyttäminen edellyttää
maankäytön huolellista suunnittelua esimerkiksi
vahvistettavilla yleiskaavoilla. Maankäytön suun
nittelun olisi aina perustuttava alueiden kulttuuri-
ja luonnonarvojen perusteellisiin selvityksiin.
Maankäytön suunnittelun tavoitteena on turvata
arvokkaiden rakennettujen ympäristöjen säilymi
nen ja samalla huolehtia muun muassa siitä, että
uudet rakennuspaikat osoitetaan perinteisen tyyp
pisille, maastoon luontevasti sopiville paikoille.

Hyvällä maankäytön suunnittelulla vältetään
myös kylien ja maatalousmaan välisen sekavan
välivyöhykkeen muodostuminen. Myös muut

kuin maatilatalouden asumismuodot ovat sijoitet
tavissa niin, että ne tukevat kylän perinteistä
ilmettä. Vältettävissä on myös kesämökkien ra
kentuminen kylästä erilleen, törröttämään pelto
aukion ja rannan väliseen kapeaan pensaikkovyö
hykkeisiin.

Olisi huolehdittava, ettei arvokkaille maise

ma-alueille aiheudu maisemavaurioita esimerkik
si voimajohtojen ja teiden rakentamisesta, vesis

töjärjestelyistä, teollisuusrakentamisesta ja huo

nosti suunnitellusta maa-aineksen otosta. Mikäli

alueilla on esimerkiksi rumia sorakuoppia, olisi

ne maisemoitava.
Maankäytön suunnittelussa on myös otettava

huomioon, että kulttuurihistoriallisesti arvokkaat

erityiskohteet, kuten linnat, kartanot, kanavatja
vanhat rautatieasemat puistoineen ja kirkot hau

tausmaineen, tulee säilyttää maiseman huippu
kohtina eikä sijoittaa niiden läheisyyteen tule si
joittaa sellaista rakentamista tai muita toimintoja,
jotka heikentävät niiden maisemallista arvoa.
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N
s. vanhan maatalouden perustana oli niit
tytalous. Tuolloin karjan pidon tärkein
tarkoitus oli tuottaa riittävästi lannoitetta,

jotta vähäisistä peltotilkuista oltaisiin saatu riittä

västi ruokaa. Niittytaloudessa kaijalle hankittiin
talvirehu niittämälläja lehdeksiä keräämällä.
Rehua koottiin eri tyyppisiltä niityiltä ja lehdes
metsistä sekä kylien ja talojen läheisyydestä että
hyvinkin kaukaa soilta ja jokien varsilta. Kesäisin
ja mahdollisimman pitkälle syksyyn karja hankki
itse ravintonsa laiduntamalla talojen läheisillä ha
kamaillaja lähimetsissä sekä kaukaisillakin met
sä- ja saarilaitumilla. Kun asutuksen lähellä ol
leilta niityiltä oli rehusato korjattu, päästettiin
karja ruokailemaan myös niille. Kaukoniityt si
jaitsivat niin kaukana, että niitä ei yleensä laidun
nettu, sen sijaan niittoväen yöpymistä varten saa
tettiin niille rakentaa erillisiä niittypirttejä. Nii
tetty heinä varastoitiin latoihin ja haettiin karj alle
talvikelien aikaan.

Ravinnon hankinta karjalle niittämällä, leh
deksiä keräämälläja laiduntamalla aiheutti kasvi
lajistolle luonnonympäristöstä poikkeavan kilpai
lutilanteen, jonka myötä toiset kasvit yleistyivät
ja toiset taas taantuivat. Niitto ja laidunnus suosi
vat valoa vaativia ja tallausta kestäviä kasveja.
Lannoittamattomilla niityillä ns. negatiivinen ra

vinnetalous säätelee kasvilajiston elinmahdolli
suuksia. Niitetyn (tai syödyn) kasvillisuuden
myötä niityltä poistuu runsaasti ravinteita. Samal
la kasvilajien lukumäärä kasvaa, sillä voimakas
kasvuiset lajit eivät voi vallata kaikkea elintilaa
itselleen ja vähempään tyytyville lajeille jää
enemmän kasvutilaa. Monipuolisen kasvilajiston
seurana viihtyvät myös monet hyönteiset ja
muutkin eläinlajit.

Perinnemaisemien kasvillisuudesta ei ole
maassamme tehty yleisesti hyväksyttyä ja käytös
sä olevaa kasvillisuusluokittelua. Tämä johtuu
pitkälti perinnekasvillisuuteen kohdistuneen tut
kimuksen vähäisyydestä. Täsmällistä luokittelua
hankaloittaa suuresti myös se, että perinnemaise
mien syntyyn ja kehitykseen ovat luonnon pro
sessien ohella vaikuttaneet menetelmiltään ja te
hokkuudeltaan hyvin vaihtelevat ihmisen toimet.
Kaikkien perinnemaisemien yhteinen piirre on
selvästi kuitenkin se, että niiden säilyminen vaatii
säännöllistä hoitoa. Hoidon päätyttyä perinnekas
villisuus alkaa nimittäin vähitellen hävitäja lajis
to muuttuu ympäröivien luonnonalueiden kaltai
seksi.

Seuraavassa esitettävässä perinnemaisemien
jaottelussa ovat perusteena sekä biologiset, lähin
nä kasvitieteelliset tekijät että alueiden maankäyt
töön liittyvät kulttuurihistorialliset tekijät, eli
käytännössä niiden hoitotavat.

Niittyjen alkuperä
Niitty on perinnekasvillisuuden tärkein pe

ruskäsite. Niitty on yleensä ollut se lopputulos,
mitä perinteisen maatalouden ajan viljelijä on ta
voitellut tuottaessaan karj alle kesä- ja talviaikais
ta ravintoa. Niitty on myös kasvitieteellinen pe
rusyksikkö, joka on luokiteltavissa eri tyyppeihin
maaperän ravinteisuuden ja kosteusolojen sekä
kasvillisuuden rakenteen mukaan. Luonnonolois
sa niittykasvillisuutta esiintyy lähinnä meren, jär
vien ja jokien rannoilla, soilla, kalliokoillaja kui
villa harjunrinteillä sekä tunturipaljakassa.

Valtaosa niityistä on syntynyt niin, että luon
nonalueelta on alettu kerätä karjalle rehua. Niitty
alaa on laajennettu ja uusia niittyjä on perustettu
raivaamalla ja esimerkiksi järvenlaskujen avulla.
Joissakin tapauksissa pelloksi raivattu alue on
viljelyn loputtua jätetty niityksi tai karj alle lai
dunmaaksi; tällaisia alueita ovat esimerkiksi itä-
suomalaiset kaskiahot. Niittyjä on hoidettu paitsi
niittämällä, myös laiduntamalla, sillä karja on
voitu päästää niitylle heinäsadon korjaamisen jäl
keen.

Perinnemaisematja niiden hoito53

Vanhan maatalouden pe
rustana oli niittytalous.
Heinää käytiin korjaamas
sa kaukaisiltakin joki
varsien luonnonniityiltä.
- Martinselkosen tulva
niityt. Suomussalmi
(Vrt, alueen karttaan mie
tinnön II osassa.) (kuva:
maaninittaushallitus)
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Katajat ovat tunnusomaisia
pitkään laidunnetuille ke
doille. - Sääksmäen -

Tarttilan maisema-alue.
Annila, Valkeakoski.

Suurinmiillaan niittyala oli maassamme ns.
vanhan maatalouden loppuaikoina 1800-luvun
jälkipuoliskolla. Tällöin niittyala oli jopa kaksin
kertainen peltoalaan nähden, noin 1,6 miljoonaa
hehtaaria. Nykyisin luonnonniittyjäja laidunmai
ta on enää alle 125 000 ha, ja tästäkin ilmeisesti
enää vain vähäinen osa on perinteisen tyyppises
sä ja jatkuvassa hoidossa.

Kuivat niityt eli kedot
Kuivimpia niittytyyppejä nimitetään kedoik

si. Niitä tavataan kuivillaja hiekkaisilla tai kalli
oisilla mailla. Monet kedot ovat luontaisia niitty
aloja, joita on laajennettu laiduntamalla, raivaa
maila ja niittämällä. Kedot ovat tärkeä osa perin
teistä kulttuurimaisemaa erityisesti Etelä-
Suomessa.

Jopa vuosisatoja jatkunut yhtäjaksoinen lai
dunnus on luonut kedoista omaleimaisia kas
viyhdyskuntia, joiden kasvillisuus koostuu lu
kuisista matalista heinistä ja ruohoista sekä jois
takin sammallajeista. Tavallisia ketojen heiniä

ovat lampaannata, nurmirölli, tuoksusimake ja
jäkki. Tyypillisiä ruohoja ovat ahosuolaheinä,
siankärsämö, kissankäpälä, hopeahanhikki,
ketosilmäruoho, mäkitervakko ja kissankello.

Ketojen lajisto on runsaimmillaan heti var
haiskesällä, sillä ketojen kasvualusta on kuiva ja
heikosti vettä pidättäväja haihtuminen on runsas
ta puuston niukkuuden vuoksi. Kasvien täytyy
ehtiä kukkia ja siementää ennen kesän kuivinta
aikaa.

Kuivimpien kallioketojen lajisto vastaa pit
kälti alkuperäistä luonnonkasvillisuutta, eikä hoi
don päättyminenkään kovin nopeasti muuta lajis
toa. Sen sijaan kalliokkojen ympäristöön ja hiek
kamaille laiduntamisen vaikutuksesta muovautu
nut ketokasvillisuus alkaa heinittyä ja pensoittua,
mikäli alueen hoito ei ole jatkuvaa. Pitkään lai
dunnetuille kedoille ovat tunnusomaisia koris
teelliset pensasmaiset tai pylväsmäiset katajat.
Kataja ei piikkisyytensä vuoksi maistu karj alle,
minkä vuoksi laidunmaille on kehittynyt komeita
katajaketoja.

Ketojen lajisto on runsainta maan lounais-
osien kalkkipitoisilla mailla. Koska monet ketola
jit ovat levinneisyydeltään hyvin lounaisia, on
ketojen laj isto yleensä niukempaa mantereella,
missä monet harvinaiset ketokasvit kasvavat
esiintymisalueensa äärirajoilla ja ovat usein hy
vin uhanalaisia. Kuivien niittyjen parhaimmillaan
erittäin monilajisella ruohostolla viihtyvät myös
monet hyönteislajit. Harvinaisten perhosten, pis
tiäisten, kärpästen, luteiden ja kaskaiden säilymi
nen edellyttää, että ketojen hoidosta huolehdi
taan. Esimerkiksi isoapollo on nykyään erittäin
uhanalainen, nopeasti koko Euroopassa taantunut
perhoslaji; sen toukka elää ketojen isomalcsaruo
hoilla.

Suuri osa kedoista on jäänyt oman onnensa
nojaan säännöllisen niiton tai laiduntamisen pää
tyttyä. Ketojen umpeutumisen takia monet niiden
lajeista ovat taantuneet voimakkaasti tai hävinneet
kokonaan. Hoidettuja ketoja tapaa enää vain har
vakseltaan, yleisinmiin Lounais-Suomen ja
Hämeen vanhan kyläasutuksen piiristä. Ketojen
hoito edellyttäisi niille suunnattuja aktiivisia hoi
totoimia: laidunnusta ja niittoa. Pahoin umpeen
kasvaneilla kedoilla on syytä raivata puustoa sekä
lehti- ja katajapensaikkoa alkuperäisen ketokas
villisuuden palauttamiseksi. Ketojen kunnostus- ja
hoitotoimet tulee suunnitella erityisen tarkasti, jot
ta ei tahattomasti aiheutettaisi vahinkoa mahdolli
sille uhanalaisten lajien esiintymille.

Tuoreet niityt

Tuoreilla niityillä on viljava ja vettä kohtalai
sen hyvin pidättävä maaperä, minkä vuoksi kasvil
lisuus on niillä rehevämpää, mutta ei välttämättä
lajirikkaampaa kuin kedoilla. Tuoreet niityt ovat
olleet perinteisen maatalouden parhaita heinämai
ta. Niiton ajoittuminen kasvien kukinnan jälkeen
on turvannut niiden jokakesäisen kukkaloiston.

Lounais- ja Etelä-Suomessa tuoreet niityt
ovat usein lehtoniittyihin ja hakamaihin liittyviä
niittyaloja. Itä-Suomessa kaskialueiden viljelyn

Niittyalaa on laajennettu
raivaamalla ja järviä las
kemalla. - Vermijärvi.
Sipoo.
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Niittykasvillisuuden säily
minen edellyttää laidun
nukselta riittävää tehok
kuutta. Parhaat hoitotulok
set saavutetaan, kun kaija
päästetään laiduntamaan
vasta niiton jälkeen.
- Saaristorneren maisema
alue. Aspskär, Nauvo.

jälkeen tapahtunut säännöllinen niitto ja laidun
nus on luonut ahoiksi kutsuttuja tuoreita niittyjä.

Tuoreiden niittyjen tyypillistä kasvilajistoa
ovat erilaiset heinät, kuten nurmilauha, niittynur
mikka, nurmirölli, punanata ja tuoksusimake sekä
kauniisti kukkivat ruohot, kuten päivänkakkara,
harakankello, peurankello, puna-apila, metsäapi
la, niittynätkelmä, hiirenvirna, ahomatara, aho
mansikka, särmäkuisma. poimulehdet ja kirkiruo
ho. Pensastojen ympäristössä ja hoidon heikenty
essä pääsevät rehottamaan suuret ruohot, kuten
huopaohdake, mesiangervo, kullero, sananjalka
ja koiranputki. Tuoreilla niityillä tavataan verra
ten paljon uhanalaista lajistoa. Myös monien har
vinaisten ja uhanalaisten ketolajien esiintymiä ta
vataan tuoreilla niityillä.

Tuoreiden niittyjen runsaskukkainen lajisto
säilyy parhaiten säännöllisellä, vasta kukinnan jäl
keen tehtävällä niitolla. Laiduntamalla niityn kas
villisuus ei umpeudu, mutta samalla kukatkaan ei
vät pääse kukkimaan. Tämän vuoksi olisi sopivin
ta päästää kaijaa niitylle vasta niiton jälkeen.

Rantaniityt ja järvenlaskut
Sekä meren että sisävesien rantoja on käytet

ty kautta aikojen karjan laituminaja niittoaloina.
Osa niityistä on syntynyt luontaisesti avoimille
rantaniityille, joissain tapauksissa niittyalaa on
laajennettu ja pidetty auki raivaamallajalaidun
tamalla. Pohjanlahden rannikon parhaimmillaan
silmänkantamattoman laajat merenrantaniityt
ovat vähitellen syntyneet maankohoamisrannoil
le, kun kasvillisuuden luontainen kehitys eli suk
kessio on estetty niittämälläja laiduntamalla.

Heinämaita alettiin 1700-luvun puolivälistä
lähtien innokkaasti hankkia lisää laskemalla pit
kälti yli tuhannen, ehkä monenkin tuhannen, jär
ven vedenpinta eri puolilla maata. Näiden järven
laskujen tuloksena syntyi paljon viljavaa niitty
maata, joskin siitä on jo suurin osa ehditty raivata
edelleen pelloiksi tai päästää metsittymään.

Rantaniittyjen kasvillisuus on vyöhykkeistä.
Vesirajan tuntumassa ja sen alapuolella viihtyvät
muun muassa järvikorte, järvikaisla, isosorsimo,
ratamosarpio, pystykeiholehti, rantaluikka ja rön
syrölli. Rannasta poispäin kuljettaessa vuorottele
vat sarojen, punanadan, luhtaröllin ja nurmilauhan
vallitsemat vyöhykkeet. Rantaniittyjen kukkalcas
veja ovat muun muassa hiirenvirna, vilukko, vir
majuuri ja rantakukka. Laidunnuksen ja niiton vä
hennyttyä monet merenrantaniittyjen kasvit ovat
kärsineet elinolojen muutoksista ja pahimmissa
tapauksissa jopa käyneet uhanalaisiksi.

Rantaniityillä saadaan kookkaatja nopea
kasvuiset rantakasvit, kuten järviruoko pysymään
kurissa laiduntamisen avulla. Tällöin maisema
säilyy avoimena ja pienemmät lajit, kuten pau

Kosteat niityt

Kosteiksi niityiksi luokitellaan hyvin monen
tyyppisiä niittyjä, joiden maaperä on kosteata tai
vetistä, tai joiden kasvillisuuteen luonnon tai ihmi
sen aiheuttamat tulvat vaikuttavat säännöllisesti.

Kaskialueilla viljelyn jäl
keen alkanut niitto ja lai
dunnus on luonut ahot.
- Kolin maisema-alue.
Ikolanaho, Lieksa.

90



Lapin, Peräpohjolan ja Pohjois-Pohjanmaan
jokivarsien tulvaniityt ovat alunperin luonnon
niittyjä, joita laajennettiin suuriksi yhtenäisiksi
aukeiksi raivaamalla pajupensaikkoa ja puustoa.
Jokavuotinen tulva tuo niille hedelmällistä lietettä
ja estää samalla sammaloitumista. Tulvaniityt
ovat olleet tuottoisia heinämaita, joilta heinää
käytiin korjaamassa pitkienkin taipaleiden päästä.
Nykyisin tulvaniittyjä ei juuri niitetä ja laidun

nuskin on yhä harvinaisempaa. Hoidon päätyttyä
alkaa pensoittuminen ja vähittäinen metsittymi
nen, mikä uhkaakin nykyään lähes kaikkia tulva
niittyjä.

Tulvaniittyjen kasvillisuus on selvästi vyö
hykkeistä. Märimmässä rantavyöhykkeessä, ke
säveden tasossa, kasvaa pullosaraa, järvikortetta
ja vesikuusta, hieman ylempänä syys- ja kevättul
van huuhtomissa osissa on vesisaraa, harmaa
saraa, mätässaraa, jouhivihvilää, korpikastikkaa
ja rytiä. Kaikkein ylimmäksi, minne vain kevät-
tulva ulottuu, jää vaihtelevia ruoho- ja heinäval
taisia niittytyyppejä, joiden lajistoon kuuluvat
nurmilauha, lampaannata, siniheinä, jäkki,rönsy
leinikki, mesiangervo, siankärsämö, kultapiisku,
rantatädyke, metsäkurjenpolvi, huopaohdake,
pohjan- ja keltaängelmä, ranta-alpi ja kullero.

Tulvaniittyjen hoito edellyttää pensoittunei
den niittyjen raivaamista, kasvillisuuden säännöl
listä niittoa ja vanhojen niittylatojen kunnosta
mista. Koska niittytalous on menettänyt käytän
nön merkityksensä harvaanasutussa Pohjois-Suo
messa, ei kaikkien niittyalojen kunnostaminen ja
ylläpito ole enää mahdollista. Hoitotoimet tulee
keskittää niille niityille, jotka ovat maisemallises
ti arvokkaimpia ja kasvillisuudeltaan arvokkaim
pia. Hoitoa tulisi elvyttää myös opetus- ja valis
tustarkoituksia varten luonnonsuojelualueilla ja
niiden läheisyydessä olevilla niityillä.
Tulvaniittyjen hoito on melko suuritöistäja pai
koin se sopisi talkoilla tehtäväksi. Kun hoito ei
ole muuten järjestettävissä, tulisi arvokaimpien
alueiden suuritöiset kunnostus- ja niittourakat
voida hoitaa valtion, lähinnä vesi- ja ympäristö-
piirin työllisyys- tai muuna työnä.

nikko ja äimäruoho saavat kasvutilaa. Ranta
niittyjen parhaita laiduntajia ovat nautaeläimet,
jotka kulkevat mielellään rantavedessäja hävittä
vät tehokkaasti myös vedessä kasvavaa järviruo
koa eli rytiä.

Tulvaniityt

Pohjanlahdella rantaniilyt
ovat syntyneet maankohoa
,nisrannoille, kun kasvilli
suuden umpeutuminen on
estetty niittämällä ja lai
duntamalla. - Yttre
Utstenarna, Korsnäs.
(kuva: Johan Ulfvens)

Tulvaniityt ovat olleet tuot
toisia heinämaita, sillä jo
kivesi tuo niille hedelmäl
listä lietettä. - Tornionjoen
maisema-alue.
Kainuunkylä, Ylitornio.
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Heinänkasvun parantamiseksi ja niittyjä hei
kentävän sammaloitumisen estseksi yleistyi
1700-luvulla lähinnä Kuusamossa, mutta myös
muuallakin maan koillisosissa niittyjen tulvitta
minen eli paisuttaminen patojen eli tammien
avulla. (Käytetty myös nimitystä tammeaminen.)
Näillä paise- eli paisutusniityillä uusia niittyjä
raivattaessa vesi padottiin niitylle muutamaksi
vuodeksi ja jatkossa niitylle nostettiin loppuke
väällä tulva patoamalla laskupuro runsaaksi vii
koksi. Veden mukana kulkeutuva liete lannoitti
niittyjäja vesi hävitti alueelta puut, pensaatja
sammalet ja paransi sarojen ja heinien kasvuedel
lytyksiä. Paisutuksen ja niiton avulla niityn pinta
myös vähitellen tasoittui.

Paiseniittyjä nuorempia ovat valunta- eli ve
sitys- eli vedenkäännösniityt. Niiden tekoon ryh
dyttiin vasta 1800-luvulla. Valuntaniityillä vesi
päästettiin valumaan yleensä loivasti viettävän
alueen yli monihaaraisia matalia kasteluojia pit
kin. Valutus lopetettiin hyvissä ajoin ennen hei
nän korjuuta. Helposti sammaloituvilla niityillä
käytettiin myös talvivesitystä, jolloin niityn pin
nalle muodostunut jälikerros hävitti sammalia.
Vanhoista paise- ja valuntaniityistä voidaan tava
ta jäänteitä enää vain Kainuun ja Kuusamon salo-

mailla. Tämän erikoislaatuisen niittytalouden
piirteiden säilyttäminen edellyttäisi tarkoin suun
niteltuja ja huolella toteutettuja hoitotoimia, joita
onkin jo aloitettu parilla Oulangan kansallispuis
tossa sijaitsevalla niityllä.

Suoniityt
Suoniityt ovat Pohjois-Suomessa enimmäk

seen avoimilleja viljaville suotyypeille, letoilleja
nevoille syntyneitä niittyjä. (Etelämpänä on myös
lihaviin kuusikkokorpiin raivattu niittyjä.)
Suoniityiltä käytiin korjaamassa heinät, mutta
niitä ei yleensä varsinaisesti muuten hoidettu.
Joskus kuitenkin pensastoa saatettiin raivata pois.
Suoniittyjen kasvillisuus ei paljon poikkea alku
peräisestä luonnonkasvillisuudesta. Nykyisin
vanhan suoniityn havaitseekin enää vain paikalla
olevista, nyt jo lahoavista pienistä ladoista tai
rappeutuvista heinähaasioista ja -suovista. Olisi
tärkeätä, että näitä alueiden perinteiseen käyttöön
liittyviä rakennuksia ja rakenteita voitaisiin säi
lyttää alkuperäisillä paikoillaan. Lisäksi suonut
tyjen maisemallisten piirteiden säilyminen edel
lyttää säännöllisen niiton järjestämistä hoidetta
viksi valittaville paikoille.

Kytöniityt
Suoperäisiä maita on varsinkin Pohjanmaalla

laajasti viljelty kydöttämällä eli polttamalla tur
peen pintakerros ajoittain. Viljelyn jälkeen ruo
hottumaan jätetyille kytöaloille on syntynyt kytö
niittyjä. Kytöniityt ovat ilmeisesti nyttemmin hä
vinneet lähes tyystin - ne on joko raivattu pelloik
si tai ne on päästetty kasvamaan umpeen.

Nummet
Nummet ovat maassamme harvinainen il

miö. Niitä tavataan ainoastaan joillakin lounais-
saariston hiekkaisilla saarilla. Numniia on laidun
nettu ja niillä olevaa laidunmaata on lisätty kata
jikkoa ja kanervikkoa raivaamalla ja polttamalla.
Numniien kasvillisuus on matalaa katajavaltaista
pensaikkoa ja kanervaista varvikkoa.
Matalakasvuisten heinien ohella niille luonteen
omaista kasvilajistoa edustavat jopa jäkälät.
Nummien hoito edellyttää perinteisten hoitotapo
jen jatkamista, eli ajoittaista katajikon ja muun
aluskasvillisuuden raivausta ja kulottamista sekä
säännöllistä laiduntaniista, yleensä lampailla.

Lehdesniityt
Lehdesniityt ovat yleisnimitys mosaiikkimai

selle perinnekasvillisuudelle, jota vaihtelevan
niittykasvillisuuden ohella luonnehtii harva, lai
kuttainen lehtipuusto ja pensaikot. Lehdesniit
tyjen niittyalat edustavat yleensä tuoreita niittyjä.
Lehdesniittyjen lehtipuista on latvottu ja vesottu
lehdeksiä eli kerppuja karjan talviaikaiseksi re
huksi. Puusto ja pensasto on raivattu niin aukkoi
seksi, että alueelta on samalla saatu niitettyä
mahdollisimman suuri heinäsato. Lehdesniittyjä
on loppukesäisin käytetty myös laitumina.

Lehdesniittyjä on tavattu eri muodoissaan lä
hes kaikkialla, pohjoisinta Suomea lukuunotta

Vesi nostettiin paiseniitylle
tammeamalla eli patoamal
la. Pato häämöttää kuvassa
vasemmalla. Tätä paiseniit
tyä hoidetaan Oulangan
kansa Ilispuistossa esimerk
kinä entisajan niittytalou
desta. - Kuusamo.

Paise- ja valuntanhityt

Suoniiryn hoito edellyttää
ajoittaista niittoa.
- Oulangan kansallispuisto.
Kuusamo.
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Lehtoniityn entistämisellä
pyritään sopivaan puiden,
pensaiden ja niitlyalojen
mosaiikkiin. - Saaristome
ren kansallispuisto.
Berghamn, Nauvo.

matta. Sisäsuomalaiset lehdesniityt ovat olleet
kaskialueiden tuntumassa ja harmaalepikot ovat
olleet niille tunnusomaisia. Koska lehdestäminen
ei kaskialueilla yleensä jatkunut yhtäjaksoisesti
kovin pitkiä aikoja ja koska lehdestys on yleensä
päättynyt jo verraten kauan sitten, ei lehdesniitty
jä enää nykyään mantereella juuri havaitse.

Lounais-Suomen saaristoalueilla lehdestämi
nen on sen sijaan jatkunut elinvoimaisena viime
päiviin saakka. Siellä jalopuumetsikköjä on jo
vuosisatoja sitten alettu raivata lehtoniityiksi,
joilla saarni, tervaleppä, koivu ja monet muut
lehtipuulajit sekä pahlu pensas vuorottelevat
avoimien niittyalojen kanssa. Lehtoniityt ovat
kasvillisuutensa rakenteen vuoksi monipuolisia
elinympäristöjäja niillä on monien eteläisten
kulttuurinseuralaislajien ainoat kasvupaikat.

Lehtoniityillä kukkaloistoa riittää heti var
haiskesästä lähtien, jolloin kukkaan puhkeavat
valoisuutta suosivat kevätkasvit, vuokot, kiurun
kannuksetja kevätesikko. Lehtoniittyjen pensas
tossa voi tavata uhanalaista metsäomenapuutaja
ruotsinpihlajaa. Kenttäkerroksen lajiston joukos
sa tavataan monen muun lajin ohella paisteisilla
paikoilla sikoangervoa, päivännoutoa, verikurjen
polvea, linnunruohoja, varsankelloa, seljakäm
mekkääja varjostavan pensaikon suojassa tai
metsän reunassa soikkokaksikkoa, puna-ailakkia,
haavayrttiä sekä lehtomaitikkaa. Uhanalaisia leh
toniittyjen käinmekkäkasveja ovat kimalaisorho
ja miekkavalkku.

Lehtoniityillä mosaiikkimaisesti vuorottele
vat runsaskukkaiset niityt ja lehtipuumetsiköt tar
joavat elinympäristöjä monilukuiselle hyönteisla

jistolle. Esimerkiksi uhanalainen perhonen pikku
apollo lentelee avoimilla niittylaikuilla käyttäen
ravintonaan kukkien mettä. Sen toukat elävät
puolestaan kiurunkannuksella. Pikkuapollon vä
henemisen syynä on lehtoniittyjen hoidon päätty
minen - avoimet niittylaikut ovat kasvamassa
umpeen ja kiurunkannusta kasvavat avoimet päh
kinäpensaikot kuusettumassa.

Kun lehtoniityn hoito päättyy, alkaa umpeen-
kasvu ja metsittyminen. Lopulta kuusikko tukah
duttaa alleen valoa vaativan niittykasvillisuuden.
Lehtoniittyjen säilyttäminen edellyttää säännöl
listäja ammattitaitoista hoitoa.

Lehtoniityn hoito alkaa keväällä kevätsii
vouksena, jolloin niittykasvillisuutta ja niittoa
häiritsevät maahan pudonneet oksat, lehdet ja
muu karike poistetaan. Niitto tehdään niittykasvi
en kukkimisen ja siementämisen jälkeen. Hei
näsadon korjaamisen jälkeen aloitetaan alueen
jälkilaidunnus tai tehdään toinen niitto. Mahdol
linen lehdestäminen tehdään ensimmäisen niiton
jälkeen heinä-elokuussa.

Jos lehtoniitty on ollut pitkään hoitoa vailla,
täytyy sen peruskunnostus tehdä vaiheittain, huo
lellisen suunnitelman mukaan. Puustoa harvenne
taan vähitellen 3-5 vuoden aikana, jotta niittykas
villisuudelle saataisiin riittävästi kasvutilaa.
Pensaskerroksen raivauksella pyritään vaiheittain
sopivaan puiden, pensaiden ja niittyalojen mosa
iikkiin. Kaikki raivaustähteet ja hoitamattomalle
alueelle kertynyt karike tulee poistaa alueelta, jot
ta suuret ja voimakaskasvuiset kasvit eivät pääsi
si maahan kertyvän ravinnelisän turvin rehotta
maan niittylajien kustannuksella.
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Hakamailla on sekä metsä
että niittykasvillisuuden
piirteitä. Laidunnus on nii
den parasta hoitoa.
- Syväoja, Janakkala.

Hakamaat ovat karjan laiduntamisen tulokse
na syntyneitä enemmän tai vähemmän puustoisia
alueita, joiden kasvillisuutta luonnehtivat aukko-
paikoilla erilaiset niittytyypit. Hakamaat ovat ta
lojen lähistöllä hyvinkin avoimia karjan aiheutta
man kulutuksen takia, mutta aukkoisuus yleensä
vähenee kauemmas asutuksesta mentäessä. Ha
kamaan aukkoisuuteen ja kasvillisuuden rakentee
seen vaikuttavat laidunnuksen tehokkuuden ohella
laiduntava eläinlaji. Hevonen ja nautaeläimet ovat
suurpiirteisimpiä ja tarkimpia ruokavalionsa suh
teen, mikä aiheuttaa kasvillisuuteen laikuttaisuut
ta. Lammas ja eritoten vuohi puolestaan nyhtävät
irti tarkasti kaiken syötäväksi kelpaavan, varsin
kin silloin kun laidunnuspaine on kova.

Hakamailla on luonteenomainen kasvillisuu
tensa. Vaihteleva lehti- ja havupuusto on paikoin
hyvinkin harvaa. Laiduntavat eläimet syövät li
säksi puiden alimpia oksia, mikä muovaa haka-
maiden puuston niille ominaiseksi. Metsä näkyy

läpi. Kun hakamailta on korjattu kotitarvepuita ja
lehdestetty karj alle talvirehua, on karjan laidunta
ma niittykasvillisuus päässyt edelleen laajentu
maan. Aluskasvillisuudesta voi erottaa sekä kan
gas- ja niittykasvillisuuden piirteitä että niiden
välimuotoja. Tehokkaasti laidunnetuilla haka-
mailla yleistyvät pienet heinät, kuten lampaanna
ta, nurmirölli ja jäkki, pienet ruohot, kuten aho
mansikka, rohtotädyke ja niittyhumala sekä lajit
joista karja ei piittaa, esimerkiksi sananjalka, niit
tyleinikki ja nokkonen. Vähemmän laidunnetuilla
aloilla säilyttävät jalansijansa kookkaat metsähei
nät: metsäkastikka ja metsälauha.

Metsälaitumet ovat laidunnettuja metsäaloja.
Ne sijaitsevat yleensä kauempana asutuksesta
kuin talojen tuntumassa olevat hakamaat. Metsä
laitumilla ei yleensä ole avoimia niittymäisiä kas
villisuuslaikkuja, mutta karjan laiduntaminen vai
kuttaa kyllä selvästi kasvillisuuden rakenteeseen
ja vähän lajistoonkin.

Hakamaiden ja metsälaitumien lajisto on
suurelta osin samankaltaista kuin ympäröivillä
luonnonalueilla. Arvokkaimpia ovat laajojen, pit
kään jatkuneessa hoidossa olleiden hakamaiden
niittyalat, sillä niiden lajiston runsaussuhteet
poikkeavat eniten ympäröiviin luonnonalueisiin
nähden. Hakamaiden ja metsälaitumien arvo pe
rustuu usein myös siihen, että ne ovat viehättävi
nä perinnebiotooppeina sinänsä arvokkaita.

Hakamaatja metsälaitumet ovat tärkeä osa
perinteistä kulttuurimaisemaa. Niiden hoito on
helppoa, jos vain käytettävissä on laiduntavia
eläimiä. Hoidon vaivalloisin vaihe on alueen ai
taaminen - karja huolehtii lopusta. Mikäli haka-
maa on ollut kauan hoidotta, on se saattanut
pensoittua ja metsittyä. Tällöin alueelta tulee
raivata liika puusto ja pensaikko pois ennen lai
duntamisen aloittamista. Lannoittaminen ei ole
suotavaa, sillä mitä vähemmän ravinteita puiden
välisille niittyaloille jää, sitä monilajisemmaksi
aluskasvillisuus muotoutuu.

Hakamaat ja metsälaitumet

Metsälaitumen aitaaminen
on hoidon työläin vaihe.
- Särkikoski, Ikaalinen.
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Valoisat koivikot ovat syn
tyneet entisille kaskipelloil
le. Kaskeamiseen liittyvät
perinnemaisemat ovat
meillä ainutlaatuisen edus
tavia.
- Varmonniemi, Kesälahti.

Kaskikulttuurin
perinnekasvillisuus

Kaskeaminen oli suurimmassa osassa maa
tamme pitkään vallinnut viljelymuoto, jonka seu
raukset ovat luonnossamme nähtävänä laajalti
vielä nykyäänkin, vaikka kaskitalous alkoi hiipua
nopeasti viime vuosisadan lopulta alkaen. Ennen
kaikkea kaskeaminen on vaikuttanut puuston ra
kenteeseen. Valoisat ja heleät itäsuomalaiset koi
vikot ja vehreät lepikot ovat syntyneet vanhoille
kaskimaille.

Itä-Suomen kaskialueella on siellä täällä vielä
jäljellä jo edellä esiteltyjä tuoreita niittyjä eli ahoja
ja yhä käytössä olevia hakamaita, joilla pilkotta
vat entisiltä pelloilta raivatut kiviröykkiöt.
Maaperän kivisyyden ja harvan asutuksen vuoksi
kaskeaminen jatkui Suomessa poikkeuksellisen
pitkään. Meidän olisikin kyettävä vaalimaan kas
keamiseen liittyvää luonnon- ja kulttuuriperintöä
ainutlaatuisena kansallisena muistomerkkinä.

Kaskeamisen päätyttyä kaskikoivikot ja -le
pikot ovat alkaneet kuusettuaja samalla monet
lehtimetsien lajit ovat menettäneet elinympiiris
tönsä. Eniten ovat kärsineet useat jäkälä-, sieni
ja hyönteislajit. Vanhojen kaskimetsien tunnetuin
uhanalainen lintu on valkoselkätikka. Sen elineh
toja ovat vanhat, lahotja kuolleet lehtipuut, joihin
se hakkaa pesäkolonsa ja joilta se etsii ruokansa.

Muu perinnekasvillisuus
Pihat, kylätantereet, teiden, peltojen ja ojien

pientareet, peltojen reunatja metsäsaarekkeet
sekä rantapensaikot ovat osa maaseudun moni
puolista luontoa ja vaihtelevaa kulttuurimaise
maa. Ne ovat korvaamattomia elinpaikkoja mo
nille eläin- ja kasvilajeille. Niillä kasvava lajisto

koostuu niitty- ja metsäicasveista sekä kulttuurin
seuralaislajeista. Pientareet ovat myös umpeutu
neiden ketojen ja ahojen kasvien viimeisiä turva-
paikkoja. Kun maankäyttö tehostuu ja muuttuu
yksiviivaisemmaksi, pellot salaojitetaan, pihoille
kylvetään raiheinänurmikkoja ja pientareet jäävät
teiden kestopäällysteiden alle, köyhtyy maaseu
dun luonto. Monet lajit häviävät kokonaan. Koi
rankieli ja isotakiainen ovat esimerkkejä pihoilta
ja tienvarsilta häviämässä olevista kasveista. Hy
vänheikinsavikka on ravinto- ja lääkekasvinakin
käytetty kulttuurin seuralainen; nyt se on katoa
massa kun vanhojen pihapiirien ja kylänraittien
tilalle on tullut hoidettuja puistonurmikoita ja as
falttiteitä.

Ruisrääkälle on koitumassa kohtaloksi suoja-
paikkojen, eli pientareiden ja ojanvarsien häviä
minen sekä sen ravintona käyttämien rikkakasvi
en ja selkärangattomien eläinten katoaminen.
Nopeasti vähentyneen tuulihaukan elinmahdolli
suudet perustuvat sen pesäpaikkojen, avointen
viljelymaiden keskellä olevien metsäsaarekkei
den ja puuryhmien säilyttämiseen. Kovasti harvi
naistunut peltopyy tarvitsee pesimä- ja suojapaik
koinaan pensaikkoisia pellonpientareita ja ranto
jenjajokivarsien niittyjä. Ravintonaan se käyttää
perinteisen maatalouden rikka- ja seuralaiskasve
ja ja niillä eläviä hyönteisiä. Monien muidenkin
kasvi- ja eläinlajien säilyttäminen edellyttää, että
maaseudun luonnon monimuotoisuudesta huo
lehditaan säästämällä ja hoitamalla kulttuurimai
semaan kuuluvia kasviyhdyskuntia. Monasti riit
tää, kun viljelijä käytännön töitä tehdessään ottaa
perinnekasvillisuuden huomioon. Joskus hoito
vaatii aikaa ja työtä, mutta vaivan palkkana on
monipuolinen luonto ja itsellekin viihtyisämpi
asuinympäristö.
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Perinnemaisemien hoidosta
tehdyt selvilykset

M
aisema-alueilla tarvittavien hoitotapo
jen ja hoidosta aiheutuvien kustannus
ten selvittämiseksi päätti maisema

aluetyöryhmä tehdä muutamalla maisema-alueel
la yksityiskohtaisen selvityksen näistä asioista.
Kaikki selvitykset tehtiin erillisinä konsulttitöinä
vuonna 1989. Selvitykset tehtiin maan eri osissa,
mahdollisimman eri tyyppisillä paikoilla, moni
puolisen näkemyksen saavuttamiseksi asiasta.
Maisemanhoitoselvityksien kohteiksi valittiin
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet:
Härneenkyrön Sasin - Mahnalanselän viljava
maatalousalue, Leppävirran Mustinmäen ja La
pinlahden Väisälänmäen vaarakylät sekä Simon
Simojoen suun rannikkokylät.

Maisemanhoidon kettseksi päätti ym
päristöministeriö myöhemmin aloittaa myös käy
tännön hoitokokeilujen tekemisen. Simojoen
suun maisema-alue sopi yhdeksi hoitokokeilun
kohteeksi, koska sieltä oli koottu hyvät taustatie
dot hoidon järjestämisen tarpeesta ja mahdolli
suuksista, ja lisäksi alueen maanomistajilla ja
karjankasvattajilla oli valmiuksia aloittaa hoito-
toimet myös käytännössä. Simon ohella hoitoko
keilut aloitettiin vuonna 1991 myös Paltamossa,
Melalahden valtakunnallisesti arvokkaalla maise
ma-alueella. Hoitokokeiluja on tarkoitus jatkaa
näillä alueilla ja aloittaa niitä myös muualla
maassa.

tehdään myös arvio maisemanhoidon koko maas
sa aiheuttamista kustannuksista.

Simojoen suun alueen
maisemanhoitoselvitys ja
maisemanhoidon kokeilut

Simojoen suun kulttuurimaisemat ovat poik
keuksellisen edustavia: aluetta luonnehtii perin-
teiden kunnioittaminen, maankäytön monimuo
toisuus ja elinvoimaisuus. Siellä on kuitenkin
myös umpeenkasvavia perinnemaisemia, joiden
hoito olisi tarpeen järjestää. Simon maisemanhoi
toselvityksen tarkoituksena oli selvittää alueen
maisemanhoidon kehittämismahdollisuuksia sekä
hoidon vaikutuksia kasvillisuuteen ja maisema-
kuvaan.

Maisemanhoidon kehittämisen mahdolli
suuksia selvitettiin haastattelemalla 18 simolaista
maanomistajaa. Heiltä kysyttiin tietoja perinne-
maisemien sijainnista ja niiden aikaisemmasta
käytöstä sekä halukkuutta osallistua maiseman
hoitotoimiin ja hoidon aloittamisen tai jatkamisen
aiheuttamia kustannuksia.

Selvityksessä tutkittiin hoidon vaikutusta pe
rinnemaisemille selvittämällä niittyjen, laitumien,
hakamaiden, pientareiden ja asumakenttien perin
nekasvillisuutta. Kun hoidon päättymisen ajan
kohta pystyttiin selvittämään, voitiin arvioida
hoidon vaikutuksia kasvillisuudelleja kasvistolle.

Maisemanhoitoselvityksien tekemisen an
siosta vuonna 1991 Simossa aloitettiin muuta
malla alueella maisemanhoidon kokeilut. Tällöin
halukkaiden maanomistajien kanssa sovittiin
muutamien hakamaiden ja laidunalueiden entistä
misestä uudelleen aloitettavaa laidunkäyttöä var
ten. Kullekin alueelle laadittiin maisemanhoito
suunnitelma, ja hoitotoimien vaikutusta kasvilli
suudelle ja maisemalle on tarkoitus edelleen seu
rata lähivuosien aikana.

Perinnemaisemien historia Simossa
Simojoen suun maisema-alue on muuttunut

paljon viimeisten vuosikymmenien aikana maan-
käytön muutosten takia. Aiemmin maisemia ja
luonnonpiirteitä leimasi hyvinkin pienpiirteinen
monimuotoisuus. Nyt tilakoko on suurentunut ja
pientilat ovat lopettaneet tai alkaneet harkita lo
pettamista.

Vanhakantainen karjatalous, jossa karja lai
dunsi vapaasti kyliä ympäröivissä metsissä, lop
puijo aivan vuosisadan alussa. Tämän jälkeen
karjalle alettiin aidata laidunalueetja lisätä niitty

5.4

Monet Simojoen suun mai
sema-alueen perinnemaise
mista ovat hyvässä hoidos
sa. - Simoniemi, Simo.

Seuraavassa esitellään hoitoselvityksien ja
Simojoen suun hoitokokeilun tulokset pääpiir
teissään. Hoitoselvitysten ja -kokeilujen avulla ja
niiden yhteydessä koottiin tietoja maisemanhoi
don kustannuksista. Näiden tietojen perusteella
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alaa karjan laiduntamisen tarpeisiin. Metsälai
dunnus päättyi käytännössä kokonaan 1 960-lu
vulla. Tällöin alkoi metsälaitumien umpeenkas
vu. Nykyään niistä on jäljellä yleensä enää vain
joitakin aitaamiseen käytettyjä rakenteita.

Metsäisiä laitumia on alueella jäljellä vielä
nykyäänkin, mutta ne ovat luonteeltaan erilaisia
kuin entisaikoina. Niissä pidetään mullikarjaa tai
vasikoita, joita ruokitaan aitauksiin tuore- tai vä
kirehulla. Näin luonnonkasvillisuuteen kohdistu
va karjan kulutus on monasti enimmäkseen tal
lausta, syönnin jäädessä vähemmän merkittäväk
si. Alueelle luonteenomaisista yhteisistä suurista
hevoshakoista on myöskin jäljellä enää yksittäi
siä esimerkkejä.

Läheisten saanen heinänteko ja laidunnus on
ollut Simojoen suun alueella tärkeätä. Ennen
maankohoamista saarille kertyi ravinteikkaita se
dimenttikerrostumia ja niistä on myöhemmin saa
tu tuottoisia heinä- ja laidunmaita. Parhaimmat
saaret ovat tuottaneet kymmeniä ladonaloja luon
nonheinää. Perinteisesti saarten niityiltä ensin kor
jattiin luonnonheinä, jonka jälkeen saarille vietiin
hiehot, mullitja lampaat. Myös mantereen tulvai
set merenrantaniityt olivat hyviä laidunalueita.

Vaikka saanen ja rantaniittyjen laidunnus
loppui pääosin noin 30 vuotta sitten, on laidunta
misen jälkiä vielä paikoin havaittavissa. Lisäksi
muutamilla saanilla laiduntamisperinnettä on vii
me vuosina elvytetty, ja karja laiduntaa edelleen
joillakin rantaniityillä.

Simossa tavattavat
perinnemaisemat ja hoidon vaikutus

niiden kasvillisuuteen
Simojoen suun perinnemaisemien kasvilli

suutta tutkittiin yksityiskohtaisesti yhteensä 58
kohteella. Koealoilta määnitettiin perinnemaise
man tyyppi, tehtiin kasvillisuusanalyysit sekä sel
vitettiin hoidon päättymisen ajankohta ja tarkas
teltiin maaperän kosteustekijöitä ja kasvillisuu
den kuluneisuutta.

Maisema-alueelta löydettiin tehdyssä selvi
tyksessä useita erityyppisiä laitumia. Ne ovat
avoimia alueita, joilla kasvaa korkeintaan yksit

täisiä puita tai pensaitaja ne ovat yleensä matala
ruohoisia. Kasvipeitteeseen vaikuttaa syömisen
lisäksi tallaus. Jotkut laitumien osat, kuten karjan
kulkureitit ja maittavien kasvien esiintymät kulu
vat eniten. Laitumien laidealueet, aidanvierustat
ja kivien ympärystät tarjoavat hyviä kasvumah
dollisuuksia myös matalakasvuisille kasvilajeille,
jotka ovat heikkoja kilpailijoita.

Simojoen suun puustoiset ja pensastoiset ha
kamaat ovat yleensä kosteapohjaisia, korkearuo
hoisiaja lehtipuuvaltaisia. Lehtipuuston alaoksat
ja lehtipuiden taimet tulevat niillä syödyksi. Kuu
sentaimetja katajat pääsevät sen sijaan kasva
maan. Kulutukselle alttiiseen kosteaan maapoh
jaan syntyy karjapolkuja. Hakamaita laiduntavat
hevoset, naudat tai lampaat. Hakamailla on miltei
poikkeuksetta avoin osa, jolla eläimet enimmäk
seen laiduntavat ja johon niitä ruokitaan.

Simojoen suun alueella tutkittiin perinnemai
semien ohella teiden ja ojien varsilla ja peltojen
ja ulkorakennusten liepeillä olevaa perinnekasvil
lisuutta sekä pihojen ja kylätantereiden perinne
kasvillisuutta. Nykyisin käytössä olevia luon
nonniittyjä ei alueelta enää löytynyt.

Hoidon vaikutusta tutkittaessa selvitettiin hoi
don päättymisen ajankohta sekä alueelta nykyisin
tavattava lajisto. Havaittiin, että lajistollisesti rik
kaimpia paikkoja ovat erilaiset pientareet.

Laidunalueilla laidunnusta sietävät lajit säily
vätja voivat hyvin, kun taas syötäväksi kelpaavat
lajit kärsivät. Laidunnuksen loppumisen jälkeen
lajilukumäärä vähenee selvästi, joten laidunnus
näyttää pitävän yllä suhteellisen monipuolista la
jistoa. Laidunnus saa olla melko jatkuvaa, jotta
lajisto pysyisi monipuolisena.

Hoidon loputtua hakamaille kasvaa varjosta
vaa puustoa ja pensastoa, jonka varjostaminen es
tää monipuolisen kasvilajiston säilymisen. Käyt
tämättäjääneillä hakamailla maaperä alkaa sam
maloitua. Hoidettujen hakamaiden lajisto on sel
västi runsaampi kuin hoitamattajääneillä. Saa
tujen tulosten perusteella hoitamatta jääneiden ha
kamaiden lajisto köyhtyy puoleen (keskimäärin
129 lajista 68 lajiin) jo noin viidessä vuodessa!

Käytössä olevat, viljelyperäiset niityt olivat
lajistoltaan niukkoja. Käytön loputtua niiden laji-
määrä kasvaa. Jos vanhoja peltoja halutaan säi
lyttää mahdollisimman monilajisina avoimina
niittyinä, ei niitä tarvitse niittää joka vuosi. Niitto
pari - kolme kertaa vuosikymmenessä näyttäisi
Simossa riittävän pitämään ne avoimina. Lajiston
runsauden kehitystä tulisi kuitenkin seurata.
Selvityksen kohteena olleiden niittyjen niukkaan
lajistoon vaikuttaa tosin varmasti se, että heinän
korjuu tehdään keskellä kasvukautta, ennen niit
tylajien kukintaa.

Simojoen suun
perinnemaisemien nykytila ja
niiden hoidon kehittäminen

Simojoen suun maisema-alueella on vielä
kohtalaisesti erilaisia laidunalueita. Useimpien ti
lojen karja laiduntaa ulkona ja käytössä on vielä
muutamia metsäisiä hakamaitakin. Kaikkiin lai

Vanhan rakennuskannan
kunnostusta pidetään
Simossa tärkeänä.
- Simoniemi, Simo.
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tumiin ja hakoihin kuuluu tosin aina myös kei
nollisesti ylläpidetty ja intensiivisesti hoidettu
nurmilaidun, josta karja hankkii pääasiallisen
ruokansa tai karjaa ruokitaan lisäksi muualta saa-
tavalla ravinnolla.

Perinteisintä laidunnusta alueella edustaa lam
mastalous, joka on viime vuosina ollut elpyrnään
päin. Selkäkari, Pitkäletto, Palokarinletto ja
Kuralanletto ovat uudelleen käyttöön otettuja lai
dunsaaria. Muitakin entisiä laidunsaaria olisi mah
dollista ottaa uudelleen käyttöön. Käytöstä pois ol
leet saaret pitäisi ensin kunnostaa laidunkäyttöön.
3-4 vuoden laiduntamisen jälkeen saari alkaa pa
lautua puistomaiseksi, ruohopohjaiseksi laitumek
si. Samalla märkien kohtien maapohja parantuu.
Alkuvaiheessa ylilaidunnusta tulisi varoa, jotta
kasvillisuus ehtisi mukautua tallaukseen. Sopivan
laiduimuksen avulla saadaan maisemallisesti edus
tava saari, joka näkyy läpi, kuten entisaikoinajo
kainen laidun- ja niittokäytössä ollut saari.

Laidunnuksen alettua lehdeksistä saatava li
säravinto ehtyy, mutta samalla maaperän laatu
paranee ja ruohokasvillisuus elpyy. Laitumien
kestävyyttä parantaa kohtuullinen laiduntehok
kuus tai osa-aikalaidunnus, jolloin lammaskatras
pidetään ensin pari kuukautta metsäisillä aloilla
ja loppukesä ruohoisilla, avoimilla laitumilla.
Laiduntaminen mullikarj alla tai lampaiden ja
mullien sekalaidunnus vähentäisi kasvipeittee
seen kohdistuvaa liian yksipuolista kulutusta.
Saarilaidunnuksen ongelmia ovat kuljetusten jär
jestäminen ja arvaamattomat tulvamyrskyt.

Simojoen suun manneralueella on jopa pulaa
hyvistä laitumista. Tehdyn selvityksen mukaan
viljelijöitä voitaisiin kohtuullisella tuella helposti
innostaa entisten laitumien kunnostamiseen uu
delleen aloitettavaa käyttöä varten. Yleensä täl
laisilla alueilla on ensiksi tarpeen raivata vesak
koa sekä harventaa puustoa ja pensaikkoa.

Simojoen suun maisema-alueella on aikanaan
ollut aitoja luonnonniittyjä, joita ei erikseen oltu
luotu, vaan niiltä voitiin suoraan niittää rehua.
Näitä olivat tulvaniitytja muut vesijättömaat, suo
niityt ja kuivat luonnonkedot. Simossa näiden
merkitys on ollut suuri, sillä rantavyöhykkeet
ovat laajoja. Nykyisen käsityksen mukaan luon
nonniityt tuottavat liian heikosti rehua, ja ne on
jätetty kasvamaan umpeen. Osa luonnonniityistä
on muutettu nurminiityiksi muokkaamalla ja lan
noittamalla.

Vanhat luonnonniityt ovat vesoittuneet ja
metsittyneet niin pahasti umpeen, että kasvilli
suusanalyyseissä ei voitu enää erottaa luonnon
niittyjen tunnusmerkkkejä yhdeltäkään entiseltä
niityltä. Vanhan niittoperinteen elvyttämiseen ei
näytä olevan käytännön mahdollisuuksia. Perin
nemaisemien hoidon kehittäminen voi Simossa
perustua vain laidunalueiden kunnostamiseen.

Simon viljelijöiden arvioita
perinnemaisemien hoidosta

18 viljelijältä kysyttiin maisemanhoidon tar
peeseen ja mahdollisuuksiin liittyviä asioita.
Heistä suurin osa (12) piti tärkeänä, että hoitoa

kehitettäisiin vanhoja hakamaita kunnostamalla
ja laiduntamalla. Vanhojen rakenteiden ja raken
nusten kunnostukseen suhtauduttiin hieman epäi
levämmin sen kalleuden takia. Maisemanhoidon
toimenpiteisiin saatavaa tukea pidettiin tärkeänä
kannustajana. Kielteisesti maisemanhoidon kehit
tämiseen suhtautuvat olisivat halunneet asiasta li
sätietoja tai pitivät maisemanhoitoa kannattamat
tomana tai muuten tarpeettomana.

Monella viljelijällä oli tiedossa hoidettavaksi
soveltuvia alueita ja periaatteellisia valmiuksia
hoidon aloittamiseen. Kyselyn pemsteella par
haat mahdollisuudet maisemanhoidon aloittami
seen ovat osa-aikaisilla viljelijöillä. Simossa
näyttäisi hoitoa olevan tarkoituksenmukaisinta
edistää lähinnä lammastalouden avulla. Suurten
ja tehokkasti viljeltyjen tilojen omistajilla ei ai
kaa tunnu kovin helposti liikenevän muuhun kuin
päätoimensa harjoittamiseen.

Joissakin tapauksissa epäselvät maanomis
tusolot tuovat ongelmia maisemanhoidon pitkän
tähtäimen kehittämiselle. Esimerkiksi kesken ole
vat jakotoimitukset saattavat aiheuttaa epävar
muutta asianosaisten suhtautumisessa maiseman-
hoidon kehittämiseen. Jotkut arvokkaat perinne-
maisemat ovat myös saattaneet jäädä perinnön-
jaon takia aktiivisen hoidon ulkopuolelle.

Perinnemaisemien
hoidon kustannukset

Viljelijöiden arviot maisemanhoidon kustan
nuksista vaihtelivat suuresti. Laidunalueiden uu
delleen kunnostaminen maksaisi arvioiden inu
kaan 1 000 - 5 000 rnk/ha. Pienimmät kustannuk
set koituisivat saarilaidunnuksen elvyttämisestä.
Parhaimmillaan tukea tarvittaisiin vain kuljetuksen
ja kokoamisen järjestämiseen. Yhteisesti tehtävä
kokoaminen ja kuljetus laskisi kustannuksia.
Jonkinlainen järjestelmä asiassa on paikkakunnalla
jo olemassakin, sitä vain pitäisi vielä kehittää esi
merkiksi osakkuusjärjestelmän pohjalta.

Mantereen puolella hoidosta aiheutuu kustan
nuksia aitaamisesta ja juottopaikkojen järjestämi
sestä. Lammashaassa tarvittavan aidan rakentami
nen maksaa arviolta 10 mklmetri, eli enimmillään
4000 mklha. Hailuodossa saatujen kokemusten
mukaan hakamaan perustamiskustannukset ovat
ensimmäisenä vuonna 3 000 mk/ha ja sen jälkeen
hoitokustannukset ovat 1 000 mk vuodessa. Hoi
don kustannusten arviointi on vaikeata, sillä jokai
nen kohde on erilainen ja vaatii eri määrän toimia.

Vanhojen rakennelmien restaurointi tai uudel
leenrakentaminen katsottiin sopivaksi korkeintaan
maatilamatkailua haijoittaville tiloffle. Lisäksi joi
hinkin maisemallisesti tärkeisiin kohtiin katsottiin
voitavan rakentaa malliksi vähän riukuaitaa.
Tällöin kustannukset koostuisivat suurimmaksi
osaksi työvoiman palkasta. Taitoa näihin toimiin
paildcakunnalta vielä löytyisi.

Vanhojen rakennelmien säilymisen takaa ny
kyisellään vain tarve käyttää niitä. Ilman ulko
puolista kiinnostusta ja tukea kunnostukseen ne
ränsistyvät. Simonkylän useista vanhoista kesä
navetoista enää vain yksi on ehjä ja käytössä.
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Simon maisemanhoitosuunnitelmat ja
hoitokokeilujen käynnistäminen

Koska Simojoen suun alueella oli valmiutta
aloittaa maisemanhoito käytännössä ja siellä oli
myös hoidettavaksi soveltuvia perinnemaisemia,
päätti ympiiristöministeriö käynnistää alueella
hoitokokeilut. Hoitokokeiluihin valittiin viisi
aluetta: Palokarinletto, Pitkäletto, Sinihaaran lai
dunniityt, Pappilan hakamaatja Uimarannan nii
tyt. Hoitosuunnitelmat laadittiin lin ympäristöins
tituutin konsulttityönä ja hoitotoimet käynnistet
tiin yhteistyössä Simon kunnan kanssa.

Hoidettavaksi valittujen alueiden maankäy
tön vaiheet ja kasvillisuus selvitettiin, laadittiin
maisemanhoitosuunnitelmat sekä sovittiin hoidon
järjestämisestä. Kaikilla alueilla hoidon vaikutuk
sia seurataan ainakin viiden vuoden ajan, minkä
perusteella voidaan tehdä johtopäätökset valittu
jen hoitomenetelmien soveltuvuudesta perinne-
maisemien hoitoon. Erityisesti tarkastellaan hoi
don vaikutuksia maisemakuvalle, kasvillisuuden
monimuotoisuudelle sekä hoidon järjestämisen
käytännöllisiä näkökohtia.

Palokarinletto ja Pitkäletto
Palokarinletto ja Pitkäletto ovat mantereen

lähellä sijaitsevia noin 6 hehtaarin kokoisia alavia
saaria, joita on aikaisemmin tehokkaasti laidun
nettu ja laiduntaminen on välillä päättynyt, mutta
se on aloitettu uudelleen 1980-luvun aikana. Vä
liaikana saarille noussut tiheä paju- ja koivuve
sakko heikentää kuitenkin niiden maisemallista
arvoa ja laidunkäytön mahdollisuuksia. Ta
voitteeksi asetettiin kunnostaa saaret vesakkoja
raivaamalla perinteisen kaltaisiksi lammaslaitu
miksi, jolloin lammaskatrasta voidaan laidunkau
den aikana tarvittaessa siirtää saaresta toiseen.

Palokarinletolla koivikkoa harvennetaan ja
sopiville paikoille luodaan vähäpuustoisia aukko
ja, jotka vuorottelevat tiheämpien osien kanssa.
Männyt, kuuset, pihlajatja kookkaat raidat, hala

vatja harmaalepät säästetään. Kookkaasta, yli 2-
metrisestä pajukosta raivataan 3/4 muutamia pen
sasryhmiä säästäen. Lampaiden ulottuvilla oleva
1,5-metrinen pajukko jätetään. Pitkäletolla van
haa koivikkoa kiertävä lehtimetsävyö harvenne
taan kuten Palokannietolla. Kitulias pajukko jäte
tään laiduntaville eläimille.

Saarten laidunnus sovittiin aloitettavaksi rai
vausta seuraavana vuonna eli 1992. Laidunnus
tapahtuu suurehkolla lammaskatraalla vuorotel
len kummassakin saaressa. Raivauksen ja laidun
tamisen vaikutuksia kasvillisuudelle ja maisemal
le seurataan.

Saaret ovat jakokunnan hallinnassa. Jako-
kunta suhtautui hoitotöiden aloittamiseen suo
peasti. Raivaus annettiin ammattimetsurin työksi.
Raivaustähteiden kasaaminen ja polttaminen pää
tettiin tehdä kylän urheiluseuran työnä, talkoo
hengessä, mutta kohtuullista korvausta vastaan.
Lampaat saarelle tuo yksityinen lammastarhuri
paikkakunnalta.

Molempien saarten raivaustyön kustannuksik
si tuli yhteensä 35 000 markkaa. Saarten kunnosta
minen laidunkäyttöön maksaa tämän mukaan noin
3 000 markkaa/hehtaari. Laiduntamisesta aiheutuu
jatkossa kustannuksia ainoastaan eläinten kuljetuk
sesta, vuosittain arviolta 2 000 markkaa.

Sinihaaran laidunniityt
Sinihaara on Simojoen vanha uoma, jota

kautta osa keväisistä tulvavesistä purkautuu.
Osaa uomasta on laidunnettu joidenkin vuosien
ajan ja uomassa kasvanut vesakko on raivattu
pois. Paikalla on kaunis, kivikkoinen tulvaniitty.
Osa uomasta on sen sijaan jäänyt laidunnuksen
ulkopuolelle ja se kasvaa tuuheaa, paikoin jään
runtelemaa paju- ja leppävesakkoa. Uoman tietä-
millä on lampareita ja suuriruohoista, pensoittu
vaa tulvaniittyä. Ylempänä kasvaa rehevän leh
tomaista, sankkaa tulvametsää.

Sinihaaran hoidon tavoite on umpeenkasva
neen alueen palauttaminen laidunkäyttöön.

Osassa Sinihaaran uomaa
on kaunista tulvaniittyä.

Läheisen umpeenkasvaneen
alueen hoidolle on helppo
asettaa tavoitteet. - Simo.
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Hoito suunniteltiin tehtävän niin, että alkuvai
heessa alue aidataan lammaslaitumeksi, ja vesa
kon raivaus tehdään yhden tai kahden laidun
kauden kuluttua, kun lampaat ovat ensin syö
neet aluskasvillisuuden ja pienet pensaat.

Aitauskuluja tämän lähes 10 hehtaarin ai
taamisesta aiheutui käytännössä vain materiaali
kuluista sekä aitalinjan raivaamisesta, runsaat
14 000 markkaa, eli noin 1400 markkaa/hehtaa
ri. Lampaiden laiduntaja ottaa ottaa varsinaisen
työn hoitaakseen itse. Alue kuuluu jakokunnalle
ja laiduntamisen hoitaa paikkakuntalainen lam
mastarhuri. Myöhemmin tapahtuva vesakon ja
puuston raivaus on suunniteltu tehtäväksi osana
alueen tulvasuoj elutöitä, jotka rahoitettaneen
työllisyysvaroin.

Pappilan hakamaa ja
Uimarannan rantaniitty

Simoniemen entinen pappila lähiympäristöi
neen on osa Sirnoniemen vanhaa kylämaisemaa.
Pappilaa vastapäätä oleva 2,5 hehtaarin kokoi
nen niitty- ja metsäalue on aiemmin ollut aidat
tuna laidunhakana, osittain heinä- ja perunapel
tona. Nykyisin paikalla on vaihtelevaa monilajis
ta niittyä, joka on reunaosistaan alkanut pensoit
tua. Lisäksi on vähäisessä määrin sekametsää ja
lehtipensasvesakkoa. Uimarannan ja pappilan
tien välissä on 2 hehtaarin alueella pensoittuvaa
rantaniittyä, joka vaihettuu aukkoiseksi lehtipuu
valtaiseksi rantametsäksi. Laidunnuksen jäljet
ovat olleet vähitellen häviämässä maisemasta.

Alueiden hoidon tavoitteeksi asetettiin vaih
televan, laidunnuksen avulla ylläpidettävän pe
rinnemaiseman kunnostaminen. Hoidon avulla
voidaan saada säilytettyä maisemakuvaltaan elä
vä kokonaisuus, joka sisältää erilaisia niittytyyp
pejä rantaniityistä kuiviin niittyihin sekä puustoi
sia metsähakoja.

Hoito aloitetaan aitaamalla alueet laitumiksi
ja tuomalla niille nuorta karjaa (mullikoita ja
hiehoja), kymmenkunta eläintä kummallekin
alueelle. Laiduntamiskokeilua jatketaan ainakin
viiden vuoden ajan. Vesakon raivaus ei ole alku
vaiheessa tarpeen, sillä alueilla on laiduntamista
varten riittävästi avoimia osia. Raivaus- ja har
vennustöiden tarve harkitaan, kun laiduntamisen
vaikutuksia on seurattu vähintään yksi laidun
kausi.

Hoidosta aiheutuu kustannuksia ainoastaan
aitauksien tarvikkeista, yhteensä 9 400 mk, eli
noin 2 000 mklha. Paikkakuntalainen karjankas
vattaja rakentaa aidan omana työnään ja maan-
omistajat, seurakunta ja kunta luovuttavat alueet
korvauksetta laidunkäyttään kokeilun ajaksi.

Hämeenkyrön Sasin -

Mahnalanselän alueen
maisemanhoitoselvitykset

Hämeenkyrön Sasin - Mahnalanselän maise
ma-alueella selvitettiin alueen inventoinnin yh
teydessä perinnemaisemien tilaa, hoitotarvetta,
tarvittavia hoitotapoja ja hoidosta aiheutuvia kus

tannuksia. Lisäksi alueella kiinnitettiin huomiota
vanhojen rakenteiden, pääasiassa latojen ja aito
jen säilyttämisen mahdollisuuksiin.

Selvityksen yhteydessä haastateltiin niitä
maanomistajia, joiden mailla oli maisemaltaan tai
luonnoltaan arvokkaita perinnemaisemia. Maan
omistajilta kysyttiin kuinka tärkeänä he pitävät
perinnemaisemien ja niillä olevien vanhojen ra
kennusten säilyttämistä ja kuinka paljon niiden
kunnostaminen vaatisi varoja ja työaikaa.

Muutamalla edustavalla perinnemaisemalla
tarvittavat hoitotoimet selvitettiin. Hoitosuun
nitelmien ja maanomistajien haastattelutietojen
perusteella arvioitiin hoidon kustannukset. Li
säksi arvioitiin kustannuksia, jotka aiheutuisivat
maisemallisesti arvokkaiden latojen kunnostami
sesta, yleensä kattauksesta.

Perinnemaisemien
erityispiirteet

Maisemakokonaisuuden alueella on vielä jäl
jellä melko runsaasti perinnemaisemia. Ne jotka
ovat edelleen laidunkäytössä ovat parhaiten säilyt
täneet perinteisen ilmeensä ja kasvillisuutensa.
Nykyisin karjan laiduntaminen on alkanut keskit
tyä viljelyperäisille nurmille ja avolaitumille, jol
loin luonnonniityt, hakamaat ja metsälaitumet
ovat alkaneet vähitellen hävitä.

Aluetta on jo vanhastaan luonnehtinut avoin,
laidunniittyjenja peltojen mosaiikki, eikä laidun
alueiden tehostunut käyttö ole kovin paljon muut
tanut maiseman yleiskuvaa. Maisemakuva oli to
sin aiemmin useiden ojien ja aitojen vuoksi pieni
piirteisempää. Maisemamuutokset näkyvät eniten
kasvillisuuden ja kasviston köyhtymisenä sekä
nurmilaitumien ja viljelyalojen laajenemisena.

Alueen laidunhaat sijaitsivat metsäsaarekkeil
laja metsänreunoissa, rinteiden yläosissa sekä
Kirkkojärven rannoilla, jonne ne muodostivat
avoimien niittyjen kanssa harvan lehtipuuston var
jostamia rantahakoja. Monia ennen avoimia ranta
niittyjä peittää nyt lehtipuusto tai -pensaikko. Vain
pieniä ranta-alueita laidunnetaan edelleen. Metsä
laitumia on ollut alueen laidoilla olevissa metsissä
sekä Arosemtienien kuusikossa.

Alueelta löydettiin kuusi laajempaa haka-
maa-aluetta, joiden laidunnus on lopetettu 10-30
vuotta sitten. Hoidon päättymisen takia kasvilli
suus on alkanut umpeutua pensoittumalla ja met
sittymällä. Valon väheneminen ja laidunnuksen
loppuminen on aiheuttanut kasvillisuuden muun
tumistaja lajiston köyhtymistä. Monet perinne-
maisemat ovat muuttuneesta käytöstä huolimatta
kuitenkin vielä kasvillisuudeltaan edustavia ja
runsaslajisia kulttuuriniittyjä. Viidellä hakamaal
la on lisäksi huomattava maisemallinen arvo.

Perinnemaisemien hoidon
tarve ja hoidon kustannukset

Sasin - Mahnalanselän maisema-alueella tu
lisi selvityksen mukaan kunnostaa noin 50 ha
perinnemaisemia. Olisi raivattava pensaikkoa
umpeenkasvaneilta niityiltä ja hakamailta ja
harvennettava puustoa sekä aloitettava laidun
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nus tai jatkettava sitä. Kauimmin hoitamatta ol
leilla hakamailla tulisi puustosta raivata yleensä
kolmannes tai puolet pois. Lisäksi 14 maisemal
lisesti arvokasta latoa tulisi kunnostaa.

Puuston ja vesakon raivauksesta aiheutuisi
kuluja yleensä noin 1 000 mklha, mutta joissa
kin tapauksissa kustannukset voisivat nousta
2 000 markkaan/ha. Puuston raivauksesta aiheu
tuvien kulujen arvioimista vaikeuttaa korjatta
vasta puustosta saatavan hyödyn määrittely.

Hakamaiden aitaamisesta laidunkäyttöön
aiheutuu kuluja noin 1 000 - 3 000 mk!ha, ra
kennettavan aitatyypin mukaan. Piikkilangan tai
sähköpaimenen käyttö tulee halvimmaksi, kun
taas lammasaita on selvästi kalliimpaa. Perin
teisen riukuaidan tekeminen tulisi maksamaan
noin 4 000 mk/ilO m - sen rakentaminen tulisi
näin kysymykseen yleensä vain talkootyönä.

Laidunnuksesta ei aiheudu muita menoja,
jos tilalla on omasta takaa laiduneläimiä. Mutta
mikäli hakamaata laidunnetaan esimerkiksi lai
nalampailla, aiheutuu eläinten kuljettamisestaja
vakuuttamista vuosittain noin 2 000 mk:n kus
tannukset kullekin laitumelle.

Alueella olevien 14 pienen ladon kattaus
peltikatolla arvioitiin maksavan noin 1 000
mk/lato; hintaa pärekatolle kertyisi noin 3 000
mk/lato. Viiden ladon huonokuntoiset alimmat
hirsikerrat pitäisi uusia; se maksaisi noin 1 000
mkllato.

Mikäli ehdotetut hoitotoimet tehtäisiin mai
sema-alueella kerralla, aiheutuisi niittyjenja ha
kamaiden kunnostamisesta kertaluontoisia kulu
ja 60 000 - 75 000 mk. Uusien aitojen raken
tamisesta ja joidenkin vanhojen aitojen kunnos
tamisesta aiheutuisi kuluja yhteensä 21 000 -

43 000 mk, rakennettavan aitatyypin mukaan.
Vuosittaisia menoja aiheutuisi lisäksi laidune
läinten kuljetuksesta (noin 10 000 markkaa) ja
aitoj en kunnossapidosta. Latojen kunnostami
nen onnistuisi 19 000 - 47 000 markalla, hinta
vaihtelee haluttavan kattotyypin mukaan.

Maisemanhoidosta aiheutuviin kustannuksiin
vaikuttaa paljon se, millä tyylillä hoitotoimet eri
tyisesti rakenteiden ja rakennelmien osalta teh
dään. Maisemanhoitotoimet ovat usein luonteel
taan talkootöiksi sopivia. Paikkakuntalaisten in
nostuminen yhteisistä maisemanhoitotöistä laski
si tietenkin kustannuksia ratkaisevasti.

Eläinten valvonnasta, juomapaikkojen jär
jestämisestä sekä niittyjen ja hakamaiden vuo
sittaisesta kunnossapidosta mahdollisesti aiheu
tuvia kuluja ei tässä tarkastelussa huomioitu.

Viljelijöiden arvioita
perinnemaisemien hoidosta

Hämeenkyrön Sasin - Mahnalanselän alueen
maatilat ovat pääosin vauraita viljely- ja karjata
louteen tai erikoisviljelyyn (mansikka, vadelma)
keskittyneitä tehokkaita tiloja. Viljelijät arvosta
vat seudulle ominaisia kulttuuripiirteitä ja maise
makuvaa. Yleensä vanhan säilyttämiseen näyttää
olevan mielenkiintoa, ja sen hyväksi ollaan jopa
valmiita tekemään kohtuufiisia uhrauksia. Mai

seman hoitamiseen ryhtymisestä tulisi viljelijöi
den mielestä olla jotakin konkreettista hyötyä, tai
ainakaan hoitotoimet eivät saisi aiheuttaa haittaa
varsinaiselle maanviljelylle.

Hämeenkyröläisten viljelijöiden mukaan
maisemanhoitotoimiin ryhtymistä kannustaisi
suora rahallinen tuki. Tuen sopivaan määrään ei
sen sijaan otettu juuri kantaa. Monien mielestä
valtion kohtuullinen vastaantulo riittäisi hoitotoi
mien tekemiseen. Myös uusien maisemaa hoita
vien laiduneläinten, kuten lampaiden ottamiseen
näyttäisi olevan periaatteellista valmiutta.

Haastateltavat kiinnittivät lisäksi huomiota
muutamiin maisemanhoidon käytännön järjestä
miseen liittyviin asioihin. Puustoisten hakamaiden
perinteisen tyyppistä hoitoa edistäisi, mikäli ne
otettaisiin metsäverotuksessa huomioon erityista
pauksina. Monet vanhat hakamaat ovat vuosisa
taisen laiduntamisen jäljiltä myös puuston kasvul
le suotuisia paikkoja, jolloin niitä saatetaan verot
taa hyvinkin korkean veroluokan mukaan.
Metsityspalkkioiden käyttäminen aiheuttaa moni-
en arvokkaiden perinnemaiseinien metsittämisen.
Toisaalta taas pellonraivausmaksut ja luopumise
läkelain säädökset estävät vanhojen niittyjen ja
hakamaiden kunnostamisen laidunkäyttöön.

Lapinlahden Väisälänmäen
ja Leppävirran Mustinmäen

alueiden maiseman
hoitoselvitykset

Itäsuomalaisen mosaiikkimaisen kulttuuri
maiseman hoitokysymysten erityispiirteitä selvi
tettiin kahdella maisemakuvaltaan erityyppisellä,
valtakunnallisesti arvokkaaksi todetulla mäkiky
Iällä, Lapinlahden Väisälänmäellä ja Leppävirran
Mustinmäellä.

Kummaltakin alueelta tehtiin yksityiskohtai
nen selvitys eri perinnemaisematyypeistäja kas
villisuudesta. Maanomistajia haastattelemalla sel
vitettiin perinnemaisemien käytön historia sekä
niiden hoidon jatkamisen tai uudelleen aloittami
sen edellytykset.

Selvitysten perusteella maisemanhoidon toi
mista käytössä olevilla perinnemaisemilla aiheu
tuu kustannuksia lähinnä laidunalueiden aitaami
sesta ja ajoittaisesta raivaamisesta. Tällaiset alu
eiden ylläpitoon liittyvät kustannukset arvioitiin
olevan suuruusluokkaa 1500 mklhalvuosi.
Käytöstä pois jääneiden perinnemaisemien entis
tämisestä aiheutuvia kustannuksia ei arvioitu.

Monen perinnemaiseman säilymistä uhkaa
niiden metsittyminen ja metsittäminen. Monet ar
vokkaatkin hakamaatja metsälaitumet luokitel
laan metsäverotuksessa metsätalousmaaksi, ja
koska ne usein ovat lehtomaisia kankaita, kuulu
vat ne korkeimpaan metsäveroluokkaan. Alueet
saatetaan lisäksi luokitella vajaatuottoisiksi met
siksi ja velvoittaa istuttamaan ne metsälle. Jois
sakin tapauksissa maanomistajia on innostettu
metsänistutukseen tarjoamalla ilmaisia taimia ja
15 vuoden verovapautta taimikkovaiheessa.
Perinnemaisemien säilyttämiseksi olisi selvästi
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tarpeen, että verottaja luokittelisi ne todellisen
käytön mukaan niityksi tai laitumeksi mutta ei
potentiaalisiksi puuntuotantoalueiksi ja että met
sänhoitoa edistettäessä otettaisiin huomioon
myös perinnemaisemien säilyttämisen tarpeet.

Väisäläninäen perinnemaisemien erityis
piirteet ja maisemanhoidon

järjestämisen mahdollisuudet
Väisälänmäki on edustava mäkikylä, jolta

avautuu huikeat näköalat ympäristöön. Kylä
koostuu muutamasta talosta ja niiden viljely- ja
laidunmaista. Alue on kaikkiaan verraten hyvin
hoidettu, mutta perinteinen, avoin maisemakuva
on alkanut vähitellen sulkeutua muutamien pel
tojen ja laitumien alkaessa kasvaa umpeen.

Väisälänmäkeä on kaskettu 1920-luvulle
asti. Alueelle ovat luonteenomaisia vanhat kas
kimetsät ja kaskiniityille, ahoille syntyneet vielä
osittain käytössä olevat erityyppiset laidunniityt,
hakamaat ja metsälaitumet. Laidunniittyjen ja
hakamaiden kasvilajisto on edustavaa ja moni
puolista, joskaan harvinaisuuksia niiltä ei löyty
nyt. Suuri osa pelloista on edelleen käytössä.

Suurin uhka alueen avoimen maisemakuvan
ja hienojen niiköalojen säilymiselle on muuta
mien keskeisten laidunniittyjen mahdollinen
umpeenkasvu ja metsittäminen. Osa laidunnii
tyistä on jo ehditty metsittää. Muutamalla tilalla
on onneksi vielä karjaa, minkä avulla joitakin
perinnemaisemia hoidetaan edelleen. Hoidon
jatkamista edistäisi kohtuullinen maisemanhoi
don tuki.

Osa umpeutuvista alueista voitaisiin vielä
kunnostaa laidunkäyttöön. Aitaamiseen tarvit
taisiin tukea. Laiduntaminen onnistuisi jos näille
alueille voitaisiin laidunkauden ajaksi tuoda
muualta laiduntavia eläimiä, esimerkiksi lam
paita. Valmiutta tähän olisi, mutta yhteistyöhön
tarvittaisiin mukaan halukas lampaankasvattaja,
joka huolehtisi eläinten talviaikaisesta ylläpi
dosta. Tätä varten ehdotettiin perustettavaksi
maisemalampola, josta voitaisiin saada laidunta
via eläimiä hoidettaville kohteille.

Väisälänmäen säilyminen arvokkaana mai
sema-alueena riippuu ensisijaisesti vain parin
maatilan jatkamisesta karjataloudessa. Vähitel
len umpeutuvan maisemakuvan kohentamiseen
tarvittaisiin lisäksi muiden, viljelyn jo pääosin
lopettaneiden viljelijöiden innostamista maise
manhoitoon luomalla edellytykset hoitotoimille.

Mustinmäen perinne-
maisemien erityispiirteitä ja maiseman-
hoidon kehittämisen mahdollisuuksia

Mustinmäki on laeltaan avoin, melko iso mä
kikylä. Maatilakeskukset sijaitsevat harjanteen

laella kulkevan kylänraitin molemmin puolin.
Tieltä ja pihoilta avautuu vaikuttava näköala lähi
ympäristöön. ilmastollisesti edullinen, melko jyrk
kiirinteinen moreenimäki on raivattu viljelykseen
ja kyläkuva on tehokkaan maatalouden leimaama.
Peltokuvioita erottavat monin paikoin kiviaidatja
-rauniot, joilla kasvaa pihlajia. Alarinteillä peltoja
reunustaa laidunnettujen lepikkojen harmaanvih
reä vyöhyke.

Mustinmäen kiinteä asutus juontaa juurensa
1500-luvun puolivälistä. Aluetta on kaskettu aina
1920-luvulle asti. Kaskialueet on joko raivattu pel
loiksi tai ne on päästetty metsittymään hakamaiksi
ja metsälaitumiksi. Aiarinteen kaskimetsä on ai
emmin ollut kylän yhteistä hevoshakaa, nyttem
min sitä on laidunnettu pääasiassa nautakarjalla.

Mustinmäen maataloutta leimaa intensiivi
nen ja tuottoisa karjatalous. Osa kyläläisistä käy
töissä läheisessä Leppävirran kirkonkylässä.
Vaikka maatiloilla on halua vanhan rakennuskan
nan säilyttämiseen ja kunnostamiseen, ei uudisra
kentaminen ole kaikilta osin sopeutunut parhaalla
mahdollisella tavalla kylän perinteiseen maise
makuvaan.

Mustinmäen perinnemaisemista edustavim
pia ovat kaskiperäiset metsät ja niihin syntyneet
hakamaat. Kaskimetsät ovat reheviä, osin lehto
maisiaja niiden kasvilajisto on runsas ja moni
puolinen. Ne ovat hyvin edustavia itäsuomalaisia
kaskimetsiä, ja metsävyöhykkeeltä kohoavien
peltojen välissä kulkevat kiviaidat ja kivirauniot
liittyvät sulavasti tähän maisemaan. Perinnemai
semia hoidetaan laiduntamalla ja korjaamalla
niistä puuta kotitarvekäyttöön. Myös lehdeksiä
on korjattu lampaiden talviravinnoksi.

Mustinmäen perinnemaiseman edustavuu
den säilyminen edellyttää, että laidunnusta jatke
taan edelleen ja kaskimetsien lehtipuuvaltaisuus
pystyttäisiin säilyttämään. Tiheimpien lepikoi
den kevyt harventaminen olisi paikoin suotavaa.
Muutaman tilan alueella lepikkovyöhykettä on
istutettu kuuselle, jopa maisemaltaan keskeisille
paikoille. Kuusettuminen uhkaa heikentää alueen
maiseman ja luonnon arvoja ratkaisevasti.

Alueen maisemakuvalle tärkeiden lepik
koisten kaskimetsienja hakamaiden säilymiselle
on jonkinlaisia edellytyksiä. Maanomistajat voi
sivat pitää alueita nykyistä laajemmassa laidun
käytössä, mikäli aitaamista voitaisiin tukea.
Lisäksi tukea tarvittaisiin joidenkin alueiden
raivaamiseen. Laiduntamisesta huolimatta pe
rinteiselle maisemakuvalle aiheutuu tulevaisuu
dessa ongelmia, kun äskettäin istutetut kuusen
taimet alkavat varttua. Maanomistajat ovat ne
istuttaneet metsänhoitoyhdistyksen avustuksel
la, eivätkä halua niistä luopua ilman eri kor
vausta.
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Perinnemaisemien hoidon
kustannukset

Perinnemaisemien hoito on
monin paikoin järjestettä
vissä yhteiskunnan tuella.
- Anttilan tila, Anttola.

M
aisemanhoidosta tehtyjen selvitysten
mukaan perinnemaisemien hoidon yk
sikkökustannukset vaihtelevat melko

paljon. Tämä on ymmärrettävää, sillä perinne-
maisemat, niiden hoidon tarve ja sopivat hoito-
menetelmät poikkeavat toisistaan hyvin paljon.
On ilmeistä, että ilman hoidon tukemista nämä
alueet häviävät suuresta osasta maatamme.
Perinnemaisemien turvaaminen edellyttää sopi
vaa hoitotukijärjestelmää.

Hoidon kustannukset ovat korkeimmillaan,
kun perinnemaisema kunnostetaan uudelleen
aloitettavaa laidunkäyttöä tai niittoa varten. Kus
tannukset aiheutuvat tällöin pääasiassa alueen
raivaamisesta ja aitaamisesta. Aitaamisen kustan
nukset vaihtelevat aitatyypin mukaan. Halvinta
on vetää piikkilankaa tai sähköpaimenaitaa, ja
kalleinta on pystyttää lammasverkkoa tai raken
taa riuku- eli aidasaitaa. Tässä yhteydessä ei saa
tu riittävästi tietoja aidasaitojen kunnostamisen ja
rakentamisen kustannuksista. Myöskään esimer
kiksi Lounais-Suomessa yleisen lauta-aidan ra

kentamiskustannuksia ei ole arvioitu. Nyt tehty
jen selvitysten perusteella perinnemaiseman
peruskunnostus ja aitaaminen maksaa yleensä
2 000 - 5 000 markkaa hehtaarilta.

Alueiden kunnostamisen jälkeen hoidon jat
kaminen on huomattavasti halvempaa. Edullisin
tilanne on, jos maanomistajalla on laiduntavia
eläimiä omasta takaa. Eläinten hankkiminen muu
alta aiheuttaa ainakin kuljetuskustannukset. Perin
nemaisemien ylläpitoon liittyy laiduneläinten han
kinnan ja ylläpidon ohella myös muita toimia, ku
ten aitojen korjaamista, alueiden raivaamista, sii
voamista, lehdestystä ja niittoa. Perinnemaiseman
ylläpidosta koituu vuosittain arviolta 1 000 - 2 000
markan kustannukset hehtaarilta.

Perinnemaisemien hoidon kustannuksien ar
viointi perustuu vain muutamaan perinnemaise
matyyppiin, lähinnä laidunniittyihin ja hakamai
hin. Tarkastelusta puuttuvat muun muassa lou
naissuomalaisilla lehdesniityillä, niitettävillä
luonnonniityillä, padottavilla tulvaniityillä ja suo
niityillä tehtävä hoito.
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Perinnemaisemilla olevien rakenteiden ja ra
kennusten ylläpidon kustannusten tarkastelu jäi
tässä yhteydessä kovin suppeaksi. Lisäselvitykset
olisivat tarpeen, jotta rakennusten koijauskustan
nuksista voitaisiin tehdä kattavampi yhteenveto.
Hämeenkyrössä tehty tarkastelu pienikokoisten
latojen kunnostamiskustannuksista on kuitenkin
suuntaa-antava. Sen mukaan pienen ladon katta
minen päreilläja yhden hirsikerran uusiminen
maksaisi arviolta 4 000 markkaa. Kun maisema-
alueella oli 14 kunnostusta vaativaa latoa yhteen
sä 50 hehtaarin perinnemaisema-alueilla, olisi
kaikkien näiden kunnostaminen maksanut yh
teensä noin 50 000 markkaa.

Maisemanhoitoa tuettaessa tulisi hoidosta ai
heutuvat kulut ottaa mahdollisimman joustavasti
huomioon. Kullakin alueella jatkuvasti tarvittavia
hoitotoimia tulisi tukea kohtuullisella summalla.
Koska maassamme maankäyttö on pienimuotoista
ja kannattavuustekijät astuvat ympäristönhoitoon
nähden etusijalle hyvin usein ja koska hoidon pe
rinne on päässyt monasti katkeamaan, tulisi tuen
määrän lähetä hoitotoimien aiheuttamia kustan

nuksia, kattamaan myös alueiden peruskunnos
tuksesta aiheutuvia kertaluontoisia kuluja. Myös
perinnemaisemilla olevien vanhojen talousraken
nusten ja alueiden käyttöön liittyvien rakennelmi
en korjaamista on tarpeen tukea.

Ruotsissa käytössä olevassa maisemanhoi
don tukijärjestelmässä perinnemaisemien hoitoa
tuetaan tavallisesti melko niukasti, yleensä 300-
600 krlhalvuosi (vrt, luku 5.6). Ruotsissa perin
nemaisemien hoitotuki on kuitenkin “hyvänmie
henlisän” luonteista, tarkoitettu lähinnä kannusti
meksi turvaamaan, että tähän saakka hyvin hoi
dettuja perinnemaisernia hoidettaisiin samoilla
periaatteilla edelleenkin. Maankäyttöyksiköt ovat
siellä yleensä myös verraten laajoja: monien,
jopa kymmenien hehtaarien laajuiset hakamaat ja
niityt ovat tavallisia.

Meillä perinnemaisemien hoitotueksi jo hoi
dossa olevien alueiden osalta voisi soveltua kes
kimäärin 1500 markkaalhehtaari/vuosi.
Perinnemaisemien kunnostukseen tulisi tämän li
säksi varata kertaluontoisesti keskimäärin 3 000
markkaalhehtaari.
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Maisemanhoito muissa maissa

Ruotsi
Ruotsissa maaseudun kulttuurimaisemien

hoitoa on tuettu vuodesta 1986 lähtien. Tuolloin
otettiin käyttöön perinnemaisemien hoitotukijär
jestelmä, NOLA (Naturvårdsåtgärder i odlings
landskapet). NOLA-järjestelmän tarkoituksena on
säilyttää arvokkaimmat luonnon laidun- ja niitty
alueet hoidettuina. Tuen tarkoituksena on huoleh
tia maaseutuluonnon monimuotoisuuden ylläpitä
misestä. Vuosittain tämän hoitotukijärjestelmän
mukaisten hoitosopimusten tekemiseen varataan
40 miljoonaa kruunua (noin 30 milj. mk).

NOLA-järjestelmän mukaista tukea myön
netään niittytalouteen, luonnonlaitumien ylläpi
toon ja metsälaidunnukseen. Tuettavia hoitotoi
mia ovat laidunnuksen harjoittaminen sovitulla
tehokkuudella, laidunalueiden aitaaminen, laidu
neläinten valvonta- ja kuljetuskulut, niittyalojen
vuosittaiset hoitotoimet, kuten kunnostusraivaus,
kevätsiivous, niittojajälkilaidunnus sekä esimer
kiksi karjan juottopaikkojen järjestäminen.

Tukea myönnetään luonnoltaan tai kulttuuri
arvoiltaan arvokkaiksi todetuille niitty- ja laidun
alueille niiden ylläpitoa ja kunnostusta varten.
Laiduntamisen tehokkuuden tulee olla riittävä
niittykasvillisuuden ylläpitämistä varten. Alueita
ei tule lannoittaa tai käsitellä kemiallisilla torjun
ta-aineilla eikä kalkita. Tukea myönnetään eri
tyistapauksissa myös vanhakantaisten peltoaluei
den viljelyn jatkamiseen. Alueiden koolle tai si
jainnille ei aseteta ehtoja.

NOLA-järjestelmän mukaiset hoitosopimuk
set tehdään lääninhallituksen ja maanomistajan
(tai maanomistajan suostuessa jonkin muun hoi
dosta vastaavan henkilön tai yhdistyksen) välillä.
Hoitosopimuksessa määritellään tuettavat hoito-
toimet ja tuen määrä. Tuen vuosittainen enim
mäismäärä on ollut yleensä 600 kr/ha (450 mk).
Jos hoito edellyttää poikkeuksellisen paljon työtä
ja tuottaa vain niukan taloudellisen hyödyn, voi
daan tuen määrää korottaa. Hoitosopimukset teh
dään vähintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Muinaisj äännösalueiden maisemanhoitoa on
tuettu NOLA:n kaltaisen KOLA-järjestelmän
avulla (Vård av fornlämningar och kulturland
skap). Muinaisjäännösten maisemanhoitoa on
tuettu vuosittain noin 5 miljoonalla kruunulla
(noin 3.5 miljoonaa markkaa). KOLA aiotaan
liittää osaksi NOLA-järjestelmää.

Ruotsissa otettiin käyttöön budjettivuoden
1991/1992 aikana uusi maisemanhoitotuki,
LANDSKAPSVÅRD- järjestelmä. LAND
SKAPSVÅRDin tarkoituksena on huolehtia kan

sallisesti arvokkaan viljelymaiseman säilyttämi
sestä niillä alueilla, missä maatalouselinkeinon
jatkuminen on uhattuna. Hoitotuen tarkoituksena
on pitää yllä arvokkaita viljelymaisemakokonai
suuksia.

Myös LANDSKAPSVÅRD-jäijestelmässä
tehdään lääninhallituksen ja maanviljelijän väli
siä hoitosopimuksia. Järjestelmän mukainen tuki
on tarkoitettu pitkäaikaiseksi tueksi, mahdollista-
maan viljelyn jatkuminen mahdollisimman pit
kään. Hoitosopimukset on tarkoitus uudistaa ta
saisin, viiden tai kymmenen vuoden väliajoin.
Tuki on tarkoitettu vain sellaisille tiloille, jotka
ovat kiinnostuneet jatkamaan viljelyä ja joilla on
edellytykset jatkaa sitä pitkään.

Hoitotukea myönnetään viljelyn jatkami
seen, laiduntamiseen ja perinteisen niittytalouden
harjoittamiseen. Tuki on tarkoitettu suurille tai
suurehkoille hyvinhoidetuille viljelyalueille, jot
ka edustavat vaihtelevaa ja monipuolista maa
seutuympäristöä. Alueilla tulee olla korkeat
luonnon- ja kulttuuriarvot, esimerkiksi luonnon
laitumiaja -niittyjä, ja vanhaa rakennuskantaa.
Lääninhallitusten tekemissä inventoinneissa on
tarkoitus selvittää ne arvokkaat maisema-alueet,
joilla on edellytykset tuen saamiseksi.

LANDSKAPSVÅRD-järjestelmää varten on
budjettivuodelle 9 1/92 varattu 200 miljoonaa
kruunua. Tuen määräksi on kaavailtu 500 - 1 000
kruunua/hehtaari. Tavoitteena on, että tuen avul
la voitaisiin turvata noin 300 000 peltohehtaarin
maisemanhoito.

NOLA- ja LANDSKAPSVÅRD-järjestelmi
en mukaiset hoitotuet on suunniteltu ja niiden
käyttöä ohjataan luonnonsuojeluviraston (Natur
vårdsverket), maaseutuhallituksen (Jordbruks
verket) ja museoviraston (Riksantikvarieäm
betet) yhteistyönä. Luonnonsuojeluhallinto hoi
taa suurimman osan asiaan liittyvistä käytännön
töistä. Näiden tukimuotojen ohella on mahdollis
ta saada erikseen tukea maisemallisesti arvokkai
den muinaisjäännösten maisemanhoitoon ja kult
tuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan
ylläpitoon ja kunnostukseen. Lisäksi monille pe
rinnemaisemille perustettujen luonnonsuojelu
alueiden hoito- ja kunnostustoirnia rahoitetaan
erikseen luonnonsuojelualueiden hoitoon tarkoi
tetuista varoista.

Norja
Norjan hallitus ehdotti keväällä 1992 mui

naismuistolakiin (kulturminneloven) muutoksia,
joiden tarkoituksena on turvata kulttuurimai

5.6
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semien ja arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden
säilyttäminen. Tämän ohella maassa on alettu tu
kea varsin voimakkaasti maatalouden ympäris
tön- ja maisemansuojelua. Vuodelle 1993 hallitus
ehdotti 400 miljoonaa kruunua (280 miljoonaa
markkaa) tuotannosta riippumatonta tukea syr
jäisten ja vähän tuottavien alueiden maatalouden
ylläpitämiseen. Luonnonmukaisen maatalouden
tukea ehdotettiin nostettavaksi 20 % edellisvuo
den tasosta, 24 miljoonaan kruunuun (noin 17
miljoonaa markkaa). Lisäksi kulttuurimaiseman
erityisiin hoitotoimiin tarkoitettu tuki ehdotettiin
korotettavan vuonna 1992 käytettävissä olevasta
23 miljoonasta kruunusta (noin 16 miljoonaa
markkaa) 40 miljoonaan kruunuun (28 miljoonaa
markkaa).

Tanska
Tanskassa kartoitettiin vuonna 1989 maise

makuvaltaan, luonnoltaan ja kulttuuriympäristöl
tään arvokkaat maatalousalueet. Näiden alueiden
maanomistajien kanssa solmitaan viisivuotisia
sopimuksia luonnonhoitoa edistävistä toimenpi
teistä ja niiden tukemisesta. Tuki on enirnrnillään
500 kruunua (350 mk) hehtaarilta. Laiduntamista
suositaan maisemanhoidossa. Maisemanhoidon
tukea myönnetään muun muassa niittyjen ja lai
dunalueiden hoitoon, niiden aitaamiseen ja laidu
neläinten hankintaan.

Saksa
Saksassa osavaltioilla on omat luonnonsuoje

luohjelmansa, joiden tavoitteisiin sisältyy luon
non monimuotoisuuden ja perinnebiotooppien yl
läpitäminen. Useiden osavaltioiden suojeluohjel
mun kuuluvat muun muassa lintujen pesimäalu
eiden, kosteikkojen ja kuivien niitty- ja laidunalu
eiden suojeluohjelmat. Kosteikkojen suojeluoh
jelma pyrkii luonnon monipuolisuuden
turvaamiseen kieltämällä arvokkaiden kosteikko
jen luonnontilan muuttamisen. Kuivien niitty- ja
laidunalueiden suojeluohjelmassa rajoitetaan lan
noitteiden ja torjunta-aineiden käyttöä arvokkail
la alueilla. Korvauksena tästä maksetaan 300 -

400 DMlhehtaari (800 - 1100 mk).
Peltojen pientareiden kasvillisuuden suojelu

on tullut tarpeelliseksi, kun intensiivinen maan-
viljely yksipuolistaa peltokasvillisuutta.
Maanviljelijälle maksetaan tukea 7-13 pf/neliö
metri (19-35 penniä), kun hän sitoutuu jättämään
pellon reunaan 2-3 metriä leveän kaistan, jota ei
käsitellä torjunta-aineilla. Lisäksi tulee rajoittaa
kaikin ja lannoitteiden käyttöä.

Baijerin osavaltio on Saksassa maisemanhoi
don edelläkävijä. Siellä pidetään tärkeänä, että
vuoristoalueiden kulttuurimaisemien kulttuuri- ja
virkistysarvot säilytetään maatalouden supistues
sa vaikeissa viljelyolosuhteissa. Baijerin maise
mansuojeluohjelmaan sisältyy muun muassa pen
sasaitojen, peltosaarekkeiden ja peltojen reuna
vyöhykkeiden hoitoa.

Maatalouden ylituotannon hillitsemiseksi on
useissa osavaltioissa otettu käyttöön kesannointi
järjestelmiä. Ala-Saksi kokeili vuosina 1987-

1988 viherkesantosopimuksia, joissa pellon sato
oli luvallista korjata rehuksi tai marklcinoida,
mutta peltoa ei saanut lannoittaa eikä käsitellä
toijunta-aineilla. Ohjelmaan osallistui 7 000
maanviljelijää, ja kesantoala oli kaikkiaan 3 %
peltoalasta. Verrattuna normaaliin kesannointijär
jestelmään, jossa tuki maksetaan pellon pitämi
sestä tuottamattomana, tämä kokeilu sai paljon
myönteisemmän vastaanoton. Kokeilua on tar
koitus hyödyntää myös selvittämällä sen vaiku
tuksia maaperään, vesistöihin ja peltokasvillisuu
teen.

Sveitsi
Luonnonsuojelun ja maatalouden välisiä suh

teita koskevan lain mukaan voidaan Sveitsissä
luonnonalueiden maanomistajien kanssa solmia
hoitosopimuksia, jos alueen luonnonarvot on
uhattu laiduntamisen, keinokastelun, lannoittami
sen tai muun toimenpiteen takia. Käytännössä
kukin kantoni toteuttaa yleispiirteisen lain sisäl
töä oman mallijisa mukaan.

Kuivat, niukkatuottoiset niitty- ja laidunalu
eet, kuten alppiniityt, ovat jääneet usein maata
louden harjoittamisen ulkopuolelle. Kahdeksan
kantonia on halunnut säilyttää tällaisia alueita nii
den luonnon- ja kulttuuriarvojen takia. Maan
viljelijöiden kanssa solmitaan vapaaehtoisia sopi
muksia hoidon järjestämiseksi tai maankäytön ra
joittamisesta. Korvaus on enimmillään 600 fran
gia (1 800 mk) hehtaarilta, mutta alueen luonnon-
arvo, vaikeat olosuhteet, kuten yli 35 % kalte
vuus ja heinänkorjuun pitkät kuljetusmatkat
voivat oikeuttaa lisäkorvaukseen. Kokonaiskor
vauksen yläraja on 1700 frangia (5 100 mk) heh
taarilta. Vuoteen 1988 mennessä sopimuksia oli
solmittu yli 1 000 hehtaarille.

Iso-Britannia
Iso-Britanniassa on kansallinen luonnon- ja

maisemansuojelun ohjelma, jonka mukaan luon
non ja maiseman arvot otetaan huomioon maata
loudessa. Maatiloja avustetaan, jos nämä vähen
tävät keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden
käyttöä. Peltojen pientareiden kasvillisuuden suo
jelua, nurmiviljelyäja kanervanummien hoitoa
edistetään.

Maatilojen saamat korvaukset sovitaan vilje
lijöiden ja pailcallisten viranomaisten välisissä
neuvotteluissa. Enimmillään tuki on ollut 2 700
markkaa hehtaaria kohti. Maanviljelijät ovat läh
teneet ohjelmaan mukaan hyvin; sen piirissä oli
33 000 hehtaaria maatalousmaata vuonna 1987.
Ohjelmaa aiotaan laajentaa 400 000 hehtaariin
saakka, jolloin yhteiskunnan tuki maisemanhoi
dolle olisi vuosittain noin 110 miljoonaa markkaa.

Skotlanti
Skotlannissa maanviljelijä on vuodesta 1986

voinut tehdä lakimääräisen hoitosopimuksen ar
vokkaaksi luokitellun alueen hoidosta. Vapaa
ehtoiset hoitosopimukset solmitaan viideksi vuo
deksi kerrallaan ja siinä sitoudutaan käyttämään
sellaisia maanviljelymenetelmiä, jotka suojelevat
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myös alueen luonnonarvoja. Myös viranomaiset
ovat lain mukaan velvollisia ottamaan huomioon
luonnonsuojelun tavoitteet myöntäessään maati
lan investointeihin tukea.

Käytössä on myös tukiohjelma (Farm and
Conservation Grant Scheme), jonka mukaan
maatilan ympäristönsuojelun aiheuttamia työ- ja
tarvikekustannuksia korvataan. Tuen piiriin kuu
luvat muun muassa vesiensuojelu, jätehuolto,
suojavyöhykkeiden perustaminen, aitausten ra
kentaminen ja perinteisellä tavalla tehdyt maati

larakennusten korjaukset. Tukea maksetaan 15-
40 % kokonaiskustannuksista.

Nummien suojelu on otettu Skotlannissa eri
tyisasemaan, sillä niitä pidetään ekologisesti ja
maisemallisesti arvokkaina. Koska ne ovat vähä
tuottoisia, on niiden hoitoon alettu myöntää eri
tyistukea. Laitumien aitauksien tekemisen ja kun
nossapidon kustannukset korvataan osittain.
Korvaukset on porrastettu siten, että niillä alueil
la, missä maatalous on heikosti kannattavaa, voi
hoitotyötä varten saada korotettua tukea.
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Maisemanhoidon
kehittämisen
ongelmiaja
mahdollisuuksia

Kulttuurimaisemien vaaliminen olisi otettava maaseutupoliittisten päätösten yhdeksi perustak
si. lijoen keskijuoksun maisema-alue. Kurki, Pudasjäri’i. (kuva: Pohjois-Pohjanmaan seutu
kaavaliitto)



6.1 Maatalouspolitiikka ja
. .. .. se OOmaaseutulainsaadanto

Viljelemättömän pellon
umpeenkasvu on alkanut.
- Vuolijoki.

M
aamme kulttuurimaisemien tulevaisuus
on pitkälti maatalouspoliittinen kysy
mys. Luvussa 2.1 “Maaseudun kult

tuurimaisemien muotoutuminen” kuvailtiin miten
harjoitettu maatalouspolitiikka on aikojen kulu
essa vaikuttanut kulttuurimaisemien muotoutu
miseen. Tähänastisten päätösten yhteydessä ei
ole juurikaan pohdittu niiden vaikutuksia kult
tuurimaisemaan. Kuitenkin maatalouspolitiikan
suuntaviivoista päätettäessä ratkaistaan monet
kulttuurimaisemien yleisilmeeseen vaikuttavat
periaatteet. Kulttuurimaisemien vaaliminen olisi
otettava maaseutupoliittisten päätösten yhdeksi
perustaksi. Moniin maaseutua ja maaseudun elin-
keinoja koskeviin lakeihin on tehtävä muutokset
kulttuurimaisemien monenlaisten arvojen tur
vaamiseksi.

Maatalouspolitiikan
tavoitteet

Tähän saakka maamme maatalouspolitiikan
keskeisiä tavoitteita ovat olleet:
- viljelijäväestön toimeentulon

turvaaminen ja parantaminen,
- maataloustuotteiden hintatason

vakauttaminen, ja
- tuotannon ohjaaminen vastaamaan

kotimaista kulutusta.

Tärkeätä on ollut myös aluepolitiikka - maa on
haluttu pitää asuttuna syrjäseutuja myöten. Nyt
maatalouspolitiilcan suurimmaksi ongelmaksi on
tullut ylituotannon sääteleminenja tämän asian rat
kaiseminen on hyväksytty maatalouspolitiikan kes
keiseksi tavoitteeksi. Maatalous 2000 -toimikunta
(Komiteanmietintö 1987:44) esitti maatalouspoli
tiikalle lisätavoitteiksi ympäristön kannalta kestä
vän ja taloudellisesti kaimattavan tuotantoteknolo
gian hyväksikäytön, huoltovarmuuden turvaami
sen ja elintarvikkeiden kohtuulliset hinnat.

Maaseutuelinkeinolaki

Maatalouden lainsäädäntöä yhtenäistettiin
vuonna 1990 kokoamalla monet maataloutta sää
televät lait yhteen maaseutuelinkeinolaiksi. Laki
tukee harjoitetun maaseutupolitiikan tavoitteita.
Vaikka lain mukaan maataloudessa tulee ottaa
ympäristönäkökohdat huomioon, ei se ota kantaa
maaseudun kulttuurimaisemien hoitoon, mikä on
ilmeinen puute. Maaseutuelinkeinoja ohjataan
vielä vain tuotannollisin perustein.

Ylituotannon säätely

Viime aikoina on tehty monia arvioita ylituo
tannon säätelemisen tarpeesta. Ylituotannon estä
miseksi pitäisi kyetä leikkaamaan peräti 500 000



Avoin ja valoisa maisema-
kuva on kulttuurimaiseman
tärkein ominaispiirre.
Metsittäminen heikentää
asumisympäristön laatua.
- Kontiolahti.

- 750 000 hehtaarin tuotto. Tämän mukaan viljely
olisi lopetettava jopa yli neljänneksellä Suomen
peltoalasta. Vaihtoehtoisesti viljelyn tehokkuutta
tulisi laskea vastaava määrä tai tuotantoa olisi
muuten muutettava.

Ylituotannon rajoittamiseksi on tuotantoa
säädelty jo 1960-luvulta saakka. Toimenpiteet
ovat olleet joko vastikkeettomia hallinnollisia
kieltoja, kuten maidon kiintiöjärjestelmä tai pe
rustamislupajärjestelmä, tai vastikkeellisia järjes
telmiä, jolloin tuottajalle on maksettu korvaus sii
tä, että tuotantoa tai tuotantopanoksen käyttöä su
pistetaan joko määräajaksi tai pysyvästi, esimerk
kinä kesannointi, pellonvarausjärjestelmä ja luo
pumisjärjestelmät. Jälkimmäisen tyyppisillä toi
milla on ollut melko suuri vaikutus maaseudun
kulttuurimaisemien tilaan. Peltoalaa on supista
nut myös peltojen jäänti viljelemättömänä heit
teille ja niiden metsityksen tukeminen.

Pellonvarausjärjestelmä

Viljeltyä peltoalaa alettiin supistaa vuonna
1969 tehdyn pellonvarausjärjestelmän avulla.
Järjestelmän mukaisia sopimuksia ehdittiin tehdä
200 000 hehtaarille. Järjestelmä lakkautettiin
vuonna 1989. Pellonvarausjärjestelmän mukaisis
ta ns. pakettipelloista alle 100 000 hehtaaria jäi
kokonaan pois tuotannosta, pieni osa metsitettiin.

Pellonvarausjärjestelmä on heikentänyt huo
mattavasti varsinkin Itä-ja Pohjois-Suomen maa
seudun kulttuurimaisemia. Joissakin kunnissa
jopa 30 prosenttia pelloista paketoitiin. Sopimuk
siin sisältyi hoitovelvoite, mutta sitä ei aina nou
datettu. Esimerkiksi Kainuussa vuonna 1974 pel
loista 16 prosenttia oli paketissa. Valtaosa paket
titiloista on ainakin Kainuussa jäänyt viljelemät
tömiksi. Peltojen ja rakennusten kunto heikentyi
sopimuskauden aikana yleisesti. Silti vain pieni
osa tilojen omistajista on ollut myöhemmin ha

lukkaita myymään tai vuokraamaan peltonsa.
Entisiä pakettitiloja käytetään yleensä metsätiloi
na tai kesänviettopaikkoina.

Luopumiseläkejärjestelmä

Vuonna 1974 otettiin maatalousyrittäjien elä
kelaissa käyttöön luopumiseläke ja luopumiskor
vaus. Luopumiseläkkeen on voinut saada viljeli
jä, joka myy tilansa maatilahallitukselle tai toisel
le viljelijälle tai metsittää viljelyyn huonosti sopi
van pellon. Vuodesta 1986 on eläkkeen voinut
saada myös jättämällä pellon viljelemättä. Vaikka
luopumiseläkejärjestelmään kuuluvia peltoja on
voinut rajoitetusti hoitaa, ovat pellot monissa ta
pauksissa jääneet heitteille, jolloin seurauksena
on maisemallisesti haitallinen umpeenkasvu.

Metsittäminen

Peltojen suunnitelmallinen metsittäminen
aloitettiin 1960-luvun lopulla viljelyalan supista
miseksi. Peltojen metsitystä on edistetty voimak
kaasti palkkioillaja lainoituksella. Sitä on tuettu
metsänparannuslain nojalla korvaamalla metsi
tyksen kustannukset joko osaksi tai kokonaan
sekä maksamalla pellonvarauslain mukainen
metsityspalkkio. Metsitykseen voi saada tukea
noin 5 000 - 6 000 markkaa hehtaaria kohti.

Peltoja metsitettiin 1970-luvulla jopa yli
10 000 hehtaaria vuosittain. Sen jälkeen metsittä
minen väheni 2000 - 3 000 hehtaariin vuosittain.
Vuoden 1987 alussa metsityspalkkiota koskevat
säännökset liitettiin maataloustuotannon ohjaami
sesta ja tasapainottamisesta annettuun lakiin ja
metsityspalkkio korotettiin kolminkertaiseksi,
minkä seurauksena metsittäminen lisääntyi jäl
leen nopeasti niin, että vuonna 1991 metsitettiin
noin 10 000 hehtaaria. Tavoitteena on ollut saada
vuosittain metsitettävä ala 20 000 hehtaariin.
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Tähän mennessä peltoja on metsitetty yhteensä
noin 140 000 hehtaaria.

Peltojen metsittäminen on ollut ongelmallista
ja usein se on epäonnistunut. Varsinkin turvepel
tojen metsitys on osoittautunut hankalaksi. Pui
den kasvuhäiriöt ja taimikoiden myyrä- ja hirvi
tuhot ovat tavallisia. Metsitetyillä pelloilla myy

rätuhoriski on 25-kertainen muihin metsänuudis
tusaloihin verrattuna.

Peltojen metsittäminen merkitsee avoimen
maisemakuvan menettämistä. Maisemakuvan
sulkeutuminen on erityisen haitallista laajoilla
yhtenäisillä viljelyalueilla, rantojen ja tienvarsien
pelloilla sekä kylien ja rakennusten ympäristössä.
Kun metsittämiseen ei enää tarvita maaseutupiirin
lupaa, on pelättävissä, että metsittäminen yleistyy
maisemallisesti arvokkailla viljelyalueilla.

Metsänparannusjärjestelmän mukaisilla kor
vauksillaja viljelymaiden metsityspalklcioilla on
ollut muitakin ikäviä seurauksia maaseudun kult
tuurimaisemille. Hakamaita ja laidunniittyjä on
metsitetty, vaikka niillä olisi ollut maisemallista
ja biologista arvoa ja jopa käyttöarvoa.
Metsänparannuslain mukaan hakamaat ja laidun
niityt voidaan katsoa vajaatuottoiseksi metsä
maaksi, jolle metsälautakunta voi määrätä istu
tusvelvoitteen tai myöntää ilmaiset taimet istutus
ta varten. Myös verolainsäädännössä on viime ai
koina tehty maisemanhoidon tavoitteisiin nähden
kielteisiä ratkaisuja. Hakamaat ja metsälaiturnet
saatetaan määritellä uuden luokituksen mukaan
metsämaaksi; tästä aiheutuvan verotuksen kiristy
niisen takia maanornistaja voi joutua luopumaan
alueen perinteisestä käytöstä ja siirtämään sen
pelkästään metsänkasvatukseen.

Kesannointi

Tuotantoa on pyritty supistamaan viime vuo
sina yhä enemmän kesannoinnin avulla. 1991
velvoitettiin kaikki tilat kesannoimaan 15 % vil
jelyalastaan. Kesannoinnista maksettiin korvaus
ta, joka yleensä oli 1 000 - 1 300 markkaa heh
taarilta. Viljelijän oli mahdollista tehdä myös ns.
viherkesannointisopimus, jolloin hän sitoutui kyl
vämään kesantoalueelle nurmikasvin tai jonkin
muun sopivan kasvin siementä. Tästä sai 500
markan lisäkorvauksen. Kesannointivelvoitteen
rikkominen aiheutti pinta-alaperusteisen vienti
kustannusmaksun 1 000 markkaa hehtaarilta.

Kesantotavoite 350 000 ha saavutettiin vuon
na 1991 yli kaikkien odotusten: palkkiokesantoa
oli nimittäin 470 000 ha eli yli 20 % peltoalasta.
Vuosina 1989 ja 1990 kesantoa oli ollut 8 %ja
sitä ennen vain pari prosenttia.

Vuonna 1992 kesannointia jatkettiin, mutta
avokesannosta ei maksettu enää lainkaan palk
kiota. Viherkesannosta maksetaan vielä 400
markan palkkio hehtaarilta. Kesantovelvoite
porrastetaan viljelijän tulojen mukaan. Jos vilje
lijän tulot jäävät alle 100 000 markan, on hänen
kesannoitava 15 % pelloistaan. Tulojen ollessa
100 000 - 250 000 markkaa on velvoite 20 %, ja
niiden ollessa yli 250 000 markkaa on velvoite

30 %. Alle 3 hehtaarin tiloja, luonnonmukaisessa
viljelyssä olevia tiloja ja sellaisia tiloja, joiden
nurmiala on vähintään 80 %, ei tarvitse kesannoi
da lainkaan. Kuntien, seurakuntien, yhtiöiden,
yhdistysten ja säätiöiden on kesannoitava 50 %
peltoalastaan. Vuonna 1992 kesannoinnin tavoite
on 500 000 hehtaaria.

Kesannoinnissa suositaan viherkesantoja,
koska ne ovat ympäristölle parempia kuin avo
kesannot. Viherkesannointia on yritetty edistää
varsinkin vesistöihin rajautuvilla pelloilla. Kesan
tojen hoitomääräyksillä pyritään ohjaamaan ran
nan maiseman ylläpitoa ja vähentämään fosforin
ja typen pääsyä sekä maa-aineksen huuhtoutu
mista vesistöihin.

Kesannoinnin suorat maisemavaikutukset
ovat melko vähäiset, eikä kesannointi heikennä
peruuttamattomasti kulttuurimaiseman arvoa, sil
lä nämä pellot ovat palautettavissa normaaliin
viljelyyn. Suuret yhtenäiset kesannointialat saat
tavat tosin erottua hieman häiritsevästi maise
massa. Vaikka viherkesannossa maisema säilyy
vihreänä, erottuvat ne joissakin tapauksissa var
sin hoitamattoman näköisinä pöheikköinä. Viher
kesannoilla käytettäviä siemenseoksia olisi tämän
vuoksi kehitettävä niin, että viherkesannot voisi
vat maisematyyppinä alkaa muistuttaa luonnon
niittyjä.

Viljelemättömyyssopimukset

Tuotannon tasapainottamiseksi vuonna 1992
vahuisteltiin uusi viljelemättömyyssopimusjär
jestelmä. Järjestelmän tarkoituksena on siirtää
peltoa pysyvästi pois viljelystä. Sopimus solmi
taan viideksi vuodeksi, ja maanomistaja saa tästä
vuosittaisena korvauksena 1 500 - 2 700 mk heh
taarilta. Alimmat palkkiot maksetaan Lapissa ja
korkeimmat Uudellamaalla ja Varsinais-Suomes
sa, muualla siltä väliltä.

Viljelemättömyyssopimusten tavoitteena on
kuitenkin, että peltoja hoidetaan maisemanäkö
kohdat huomioon ottaen. Sopimuksia voidaan
tehdä rantapelloille vesistöjen suojavyöhykkeiksi,
maisemallisesti arvokkaille pelloille tai syrjäisille
pelloille. Jos peltoa hoidetaan niittämällä kerran
tai kaksi vuosittain, maksetaan 5 % ylimääräinen
korvaus. Ylimääräisen 10 % korvauksen saa, jos
pellolle istutetaan pensaita tai puita. Jos pellon
metsittää, saa korkeimman korvauksen, ja lisäksi
on mahdollista saada noin 5 000 markan metsi
tyspalkkio. Syrjäisen pellon voi jättää hoitamatta,
jolloin saa vain peruskorvauksen. Viljelemättö
myyssopimusten mukaisia peltoja saa käyttää ns.
riistapeltoina, hunajakukan tai pellavan viljelys
sä, energiakasvien viljelyssä tai vuohien, porojen
ja lampaiden laitumena. Vuonna 1992 tavoitteena
on siirtää viljeltyjä peltoja viljelemättömyyssopi
musten piiriin 15 000 - 20000 hehtaaria. Vuo
teen 2000 mennessä on tavoitteena saada järjes
telmään mukaan 200 000 hehtaaria peltoa.

Viljelemättömyyssopimuksien tavoitteet
näyttävät olevan osittain samansuuntaiset maise
manhoidon tavoitteiden kanssa. Pyrkimys pelto-



jen säilyttämiseen avoimina ja hoidettuina on oi
kea. Sen sijaan se, että viljelemättömyyssopi
mukset samalla mahdollistavat maisemallisesti
arvokkaiden peltojen metsitt’ri sen, on pahasti
ristiriidassa maisemanhoidon tärkeimpien tavoit
teiden kanssa, On myös syytä pelätä, että viljele
mättömyyssopimusten tekeminen johtaa aikaa
myöten peltojen heitteille jäämiseen. Järjestelmää
on syytä ohjata ja kehittää siten, että se ei aiheuta
vahinkoa maisemalle.

tilojen viljelylohkoja yhtenäisiksi kokonaisuuk
siksi. Tämä edistää yksittäisten maatilojen ja tuo
tannon tehokkuutta, mutta samalla kun peltokuvi
ot laajenevat, tulee maisema yksitoikkoisemniak
sija luonnon monimuotoisuus vähenee.

Salaojitus

Salaojituksen tukemisella tehostetaan maata
loustuotantoa. Esimerkiksi vuonna 1992 salaoji
tusta on tarkoitus tukea viidellä miljoonalla mar
kalla. Maisemaa salaojitus muuttaa kuitenkin sa
maan suuntaan kuin uusjako: peltokuviot laajene
vatja maisemakuva muuttuu yksitoikkoisem
maksi. Salaojitus köyhdyttää myös luontoa, kun
monien kasvien ja hyönteisten elinpaikkana ole
vat ojanpientareet häviävät. Salaojitus kuten uus
jaotkin ovat myös ristiriidassa tuotantomäärien
supistamistavoitteiden kanssa.

Tuotannon erikoistuminen

Tuotannon erikoistuminen pitkän ajan ku
luessa on maan joissakin osissa johtanut maise
mallisesti huonoon tulokseen. Karjattoman ja
voimaperäisen viljanviljelyn yleistyminen Lou
nais- ja Etelä-Suomessa on johtanut maaseudun
luonnontyyppien köyhtymiseen ja ympäristö
kuormituksen kasvuun. Karjattomassa maatalou
dessa luontoa kuormittavien keinolannoitteiden
käyttö on erityisen runsasta. Jatkuva viljanviljely
johtaa maan tiivistymiseen ja sen rakenteen huo
nontumiseen, mistä seuraa huuhtoutumisen ai

Maaseutuinaisema pysyy
monimuotoisena karjan ja
pienten inaankäyttöyksiköi
den avulla. - Åiön,
Parainen.

Maataloustuotannon kes
kittäminen uhkaa eniten
maan itä-, keski- ja poh-
joisosien pienipiirteisiä Uusjako ja tilusjarjestelyt
maaseutumaiseinia.
— J-Iuhtilanvnen maisema—
alue. Kiihtelysvaara.

Uusjaonja siihen liittyvien tilusjärjestelyjen
sekä tilusvaihtojen avulla pyritään yhdistelemään
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On ratkaistava, minkälaiset heuttama vesistökuormituksen kasvu. Yksipuo
tavoitteet kulttuurimaise- unen tuotantotapa on myös alttein sään ja mark
,nien sailyttainiselle tulee kinoiden yllättäville muutoksille. Maisemanhoi
asettaa. - Rautuskyla.
Kittilä. don edistaminen on hsaksi helpointa, jos kaytet

tävissä olisi laiduneläimiä. Vanhat karjatilat eivät
yleensä juuri kaipaakaan erityisiä maisemanhoi
totoimia, varsinkaan silloin kun eläinten on an
nettu laiduntaa myös perinnemaisemilla.

Koska maatalouspolitiikkaa ohjataan pelkäs
tään tuotannollisin perustein, aiheuttaa maatalou
den ylituotannon vähentämisen tarve maatalou
den luonteelle ja laajuudelle suuret muutospai
neet. Maatilahallituksen arvioiden mukaan jopa
2/3 maatiloista olisi lakkautettava. Jäljelle jäävä
tuotanto pyrittäisiin samalla keskittämään suuriin
tuotantoyksiköihin, yli 40 hehtaarin tiloille. Tällä
olisi ennennäkemättömät maisemalliset vaikutuk
set. Tilojen lopettaminen johtaisi laajaan metsit
tämiseen ja tilojen autioitumiseen.

Jyrkimmät muutokset koskisivat maan keski-,
itä- ja pohjoisosia sekä muitakin alueita, joilla on
vaihtelevia ja pienipiirteisiä maaseutumaisemia.
Näillä alueilla metsittäminen on avoimen kulttuu
rimaiseman pahin uhka. Muualla tilakoon suure
neminen merkitsisi perinteisen, pienipiirteisen ja
monivivahteisen kulttuurimaiseman muuntumista
luonnoltaan ja maisemiltaan huomattavasti köy
hemniäksi.

Maisemanhoito
maaseutupolitiikassa

Kulttuurimaisemien synkistyminen, autioitu
minen ja yksipuolistuminen ovat ristiriidassa

maisemanhoidon tavoitteiden kanssa. Tällaiseen
tulokseen johtavia päätöksiä ei tulisi tehdä, vaan
olisi ratkaistava, minkälaiset tavoitteet kulttuuri
maisemien säilyttämiselle tulee asettaa ja minkä
laisen maatalouden ja maaseutupolitiikan harjoit
taminen parhaiten turvaa kulttuurimaiseman ar
vot. Ne vallitsevan yhteiskunta- ja turvallisuuspo
litiikan päämäärät, joiden mukaan maan kaikki
osat on tarpeen säilyttää asuttunaja valmius elin
tarvikeomavaraisuuteen on turvattava kriisitilan
teissakin, on myös otettava huomioon maaseutua
koskevia päätöksiä tehtäessä.

Yksipuoliselle tuotantotaloudelle ja sen tuke
miselle on löydettävä sellaisia vaihtoehtoja, jotka
mahdollistavat luonnon- ja kulttuurimaisemien ja
samalla ihmisen elinympäristön säilymisen mah
dollisimman monipuolisena. Kulttuurimaisemien
säilyttämistä edistäisi, mikäli tuotannon keskit
tämi sen sijasta vähennettäisiin viljelyn tehok
kuutta vähentämällä keinolannoitteiden ja torjun
ta-aineiden käyttöä. Tämä laajaperäinen viljely
tukisi muutoinkin maatalouden ympäristönsuo
jelua ja puhtaamman ravinnon tuotantoa.
Yksipuolista tuotantoa olisi samalla monipuolis
tettava uusien viljelykasvien käyttöä edistämällä.

Karjan pitäminen edistää maisemanhoitoa ja
sen pitäminen vähentää keinolannoitteiden käy
tön tarvetta. Viime aikoina nopeasti lisääntynyt
luonnonmukainen viljely voi myös edistää mai
semanhoidon tavoitteita. Maataloustuotantoa
muutettaessa tulee ottaa myös muiden maaseutu
elinkeinojen, kuten matkailun ja palveluelinkei
nojen, asunnontuotannon ja pienimuotoisen yri
tystoiminnan kehittsen tarpeet huomioon.
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Maaseudun rakennuskanta ja
rakennussuojelu

Maaseudun rakennuskan
nan vaaliminen on tärkeätä
sekä kulttuurihistorian että
kansantalouden kannalta.
- Untamala, Laitila.

akennettu ympäristö on tärkeä osa kansal
lisvarantoamme. Siihen sisältyy mittaa

aton määrä työtä, jonka arvo tulisi säi
lyttääja hyödyntää siten, ettei mitään tarpeetto
masti muuteta eikä hävitetä. Maaseudun perintei
sen rakennuskannan säilyttäminen on kulttuuri
historiallisesti ja maisemallisesti sekä kansanta
loudellisesti tärkeätä.

Maaseudulle ominainen rakennuskanta on
kehittynyt vuosisatojen aikana käytännön tar
peesta. Rakennuspaikat valittiin siten, että ne si
jaitsivat turvallisessa kyläympäristössä tai hyvien
kulkuyhteyksien varrella ja elinkeinon harjoitta
miselle soveliaissa paikoissa, viljelmien tuntu
massa, viljelyalaa hukkaamatta. Asumisympäris
töksi valikoituivat esimerkiksi päivänpuoleiset
mäenrinteet tai muut luonnonoloiltaan sopivat
paikat, joilta oli yleensä myös hyvä näkyvyys lä
hiympäristöön. Rakennukset tehtiin saatavilla
olevista raaka-aineista, pääasiassa puusta. Mitta
suhteet olivat luontevia, talonpoikaisen arkkiteh
tuurin tyylitajun mukaisia. Paikallisia perinteitä
kunnioitettiin ja uudet tyylisuunnat omaksuttiin
hitaasti ja valikoiden sovittamalla ne vähitellen
paikkakunnan rakennusperinteeseen. Näin syntyi
paikallisesti omaleimaista, yhtenäistä rakennus-
kantaa.

huomioon, ja maaseudun ympäristön uudet osat
sopeutuivat huonosti ympäristöön.

Maaseudulla rakennettiin 1960-luvulla ja
1970-luvun alussa usein samalla tyylillä kuin kau
pungeissa ja omakotialueilla. Rakennettiin tasa-
ja pulpettikattoisia matalia taloja ja rumia asuin
rakennusten kylkiäisiä. Julkisivumateriaalit so
veltuivat huonosti ympäristöön. Maaseutuympä
ristö rumeni.

Maaseudun arvostuksen kohotessa 1970-lu
vulla alkoi perinteisen rakennuskulttuurin arvos
tus palautua. Peruskorjausten osuus maatila-asun
tojen lainoituksessa nousi 1970-luvun alun 15
prosentista vuosikymmenen lopulla jopa 60-70
prosenttiin kaikista lainoituskohteista. Rumien
kylkiäisten teko loppui, tasakatoista luovuttiin ja
palattiin lumi-ilmastoon paremmin soveltuvaan
harjakattoon. Julkisivut verhoiltiin yhä useammin
puulla.

Maaseudun rakennettu ympäristö on 1980-
luvulla jonkin verran parantunut, joskin uudet
muotivirtaukset tuottavat perinteisestä ympäris
töstä poikkeavia ja usein maisemaan huonosti so
pivia talotyyppejä. Tuotantoteknologian tehosta
miseksi rakennetaan tuotantorakennuksia, jotka
eivät ole vakiintuneet perinteiseen maisemaan.
Rakennusmateriaalien, rakennusten muodon ja
värityksen oikealla valinnalla ne kuitenkin voitai
siin sovittaa maatilaympäristön luontevaksi osak
si. Peltiset konesuojat, korkeat rehutornit, kuivu
rit ja siilot ovat pahimmillaan maisemahäiriöitä.

6.2

Sotien jälkeinen asuttaminen katkaisi raken
nusperinteen seuraamisen. Jälleenrakentamisessa
käytettiin samoja tyyppipiirustuksia kaikkialla
maassa. Paikallista rakennusperinnettä ei otettu
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Rakennuskannan ja niiden
ympäristön kunnostamisen

nykyiset tukimuodot

Maaseudun rakennuskannan ylläpitoa ediste
tään monilla eli tukimuodoilla. Niillä kaikilla on
ainakin periaatteessa mahdollista edistää jo nyt
maisemanhoidon tavoitteita arvokkailla maise
ma-alueilla, ja niiden käytön aktiivinen suuntaa
minen maisema-alueille olisi suotavaa.

Maatilahallituksella, museovirastolla, ympä
ristörninisteriöllä, asuntohallituksella, opetusmi
nisteriöllä, sisäasiainministeriöllä, työministeriöl
lä ja kirkkohallituksella on käytössään varoja, joi
ta käytetään maaseudun kulttuurihistoriallisesti
arvokkaan rakennuskannan ja muunkin rakennus
kannan kunnostamiseen. Rakennusten ympäris
tön kunnostamiseen on ollut mahdollista käyttää
lähinnä vain maatilahallituksen ja ympäristömi
nisteriön tukia.

Maatilahallitus myöntää maaseutuelinkei
nolain nojalla erilaisia lainoja ja avustuksia.
Asuntolainaa myönnetään toimivien maatilojen
asuinrakennusten rakentamisen ja peruskorj aus
ten ohella myös asuinympäristön parantamiseen
ja kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteelli
sesti arvokkaan rakennuksen kunnostukseen.
Investointilainaa voidaan myöntää maatilalle
tarpeellisten tuotantorakennusten rakentami
seen, peruskorjaukseenja laajentamiseen. Lai
noitettaviin kustannuksiin voidaan sisällyttää
myös asuinympäristön kuntoonpanosta aiheutu
via kustannuksia.

Asuinympäristön parantamistoimenpiteisiin
voivat kuulua rakennusten ja niiden ympäristön
laatua parantavat korjaukset ja muutostyöt. Ra
kennusosien, rakennelmien ja piha-alueen palaut
taminen alkuperäiseen tai muuhun alueen histori
an kannalta sopivaan asuun voi myös kuulua tuen
piiriin.

Maaseutuelinkeinolain mukaiset asunto- ja
investointilainat ovat valtionlainoja tai korkotuki
lainoja. Tukea myönnetään pääasiallisesti vain
sellaisille henkilöille, jotka kokonaan tai osaksi
saavat toimeentulonsa maaseutuelinkeinolain
mukaisesta elinkeinotoiminnasta. Asuntolainaa ja
investointilainaa voidaan myöntää enintään 80 %
hyväksyttävien kustannusten määrästä, avustus
ten määrä saa olla tästä enintään 50 % ja avustuk
sen ja lainan yhteismäärä saa olla enintään 85 %
hyväksyttävistä kustannuksista.

Vuonna 1990 asuinrakennusten peruskor
jauksiin ja laajennuksiin myönnettiin valtionlai
noja ja asuntokorkotukilainoja noin 90 miljoonaa
markkaa. Asuinympäristön parantamislainoihin
käytetty tuki oli noin 20 miljoonaa markkaa.

Museovirasto myöntää rakennusten entistä
misavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkai
den rakennusten entistämiseen ja kunnossapi
toon. Avustukset on tarkoitettu restaurointi- ja
korjaustöihin, joilla turvataan rakennusten kult
tuuri- ja rakennushistoriallisten arvojen säilymi
nen. Etusijalla avustuksia myönnettäessä ovat ra
kennussuojelulailla tai kaavalla suojellut raken
nukset, mutta myös muiden kulttuurihistorialli
sesti arvokkaiden rakennusten entistämiseen ja
kunnossapitoon on avustuksia myönnetty.

Rakennusten entistämisavustusten suuruus
harkitaan tapauskohtaisesti. Vuonna 1992 tarkoi
tukseen on käytettävissä 4,9 miljoonaa markkaa.

Ympäristöministeriöllä on käytössään va
roja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei
den säilyttämiseen ja muihin rakennussuojelu
kustannuksiin sekä saariston ympäristönhoito
avustuksiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
kohteiden säilyttämisestä maksetaan kunnille
avustuksia niiden rakennuslain 135 §:n nojalla
suorittamiin rakennussuojelukorvauksiin. Lisäksi
avustusta myönnetään kuntien tai kuntainliittojen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja
niiden välittömän ympäristön korjauksiin ja kun
nostamistöihin, säilyttämisen edellyttäii in selvi
tyksiin ja kohteiden hankkimiseen. Avustukset
on tarkoitettu korjaustöihin, joilla säilytetään ra
kennuksien kulttuuri- ja rakennushistoriallisia ar
voja. Avustusta voidaan myöntää enintään 50 %,
erityistapauksissa 80 %, toimenpiteiden kustan
nuksista. Vuonna 1992 tarkoitukseen on käytettä
vissä 10 miljoonaa markkaa, josta 2,5 miljoonaa
markkaa on varattu Fiskarsin ja Billnäsin ruukin
alueiden ja Vanhan Porvoon kunnostamiseen.

Muita rakennussuojelukustannuksia varten
on vuonna 1992 käytettävissä 4,1 miljoonaa
markkaa. Avustuksia myönnetään yksityisille
omistajille ja rakennussuojelua edistäville yhtei
söille kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei
den kunnossapitoa, parantamista ja säilyttämisen
edellyttanu selvityksiä varten. Avustukset on
tarkoitettu rakennusten kulttuuri- ja rakennushis
toriallisia arvoja säilyttäviin korjaustöihin.

Ympäristöministeriön ja museoviraston ra
kennussuojeluun tarkoitettuj en tukimuotojen
puutteena on, että ne kohdistuvat lähes yksin
omaan arvokkaaksi todetun rakennuksen kunnos

Uudet muotivirtaukset tuot
tavat perinteiseen yinpäris
töön vaikeasti sovitettavia
talotyyppejä. - Lapinjärvi.

Hyvällä suunnittelulla ja toteuttamisella sekä so
pivilla tukitoimilla voitaisiin nykyistä enemmän
edistää hyvän ja nykyaikaisen mutta samalla pe
rinteitä kunnioittavan ympäristön syntyä.
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Rakennussuojelun eri tuki-
muodot auttavat kunnosta
maan vanhaa rakennuskan
taa. - Suvanto. Pelkosen
niemi.

tamiseen. Olisi tarpeen, että rakennusta kunnos
tettaessa huolehdittaisiin myös sen ympäristön
hoidosta. Tuen ulkopuolelle jää lisäksi suuri
joukko maisemallisesti hyvinkin arvokkaita ra
kennuksia, joilla ei ole erikseen todettu olevan
kulttuurihistoriallista arvoa.

Ympäristöministeriön käytössä olevia saaris
ton ympäristönhoitoavustuksia käytetään saaris
ton kehityksen edistämisestä annetun lain mukai
sun saariston ympäristönhoitoa edistäviin hank
keisiin. Avustusta voidaan myöntää muun muassa
saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai paran
tamiseen ja rakennusten korjaamiseen. Vuonna
1992 on tarkoitukseen varattu 700 000 markkaa.

Asuntohallitus voi asuntojen perusparanta
misesta annetun lain nojalla myöntää perusparan
nuslainoja pysyvässä asuinkäytössä oleville ja
asuinkäyttöön muutettaville kohteille. Korotet
tuna perusparannuslainaa voidaan myöntää kult
tuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti ar
vokkaille rakennuksille. Perusparannuslainoituk
sen piiriin kuuluvat kaikki pysyvässä asuinkäy
tössä olevat tai asunnoiksi muutettavat tilat. Lai
naa voivat hakea yksityiset henkilöt, kunnat ja
yhteisöt. Lainoitettavia töitä ovat asuinrakennuk
sen kunnostamisen ohella muun muassa piha-
alueen parantaminen asuinrakennuksen peruspa
rantamisen yhteydessä.

Perusparannuslainaa myönnetään enintään
60 % lainoitettavista perusparannuskustannuksis
ta. Jos perusparannettava rakennus on kulttuuri
historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas,
voidaan lainaa myöntää erityisistä syistä enintään
80 %. Korotetun lainan saaminen edellyttää, että
rakennus on suojeltu joko rakennussuojelulain tai
asemakaava- tai rakennuskaavamääräyksen mu
kaan taikka että museovirasto on lausunnossaan
katsonut rakennuksen kulttuurihistoriallisesti tai
rakennustaiteellisesti arvokkaaksi.

Perusparannuslainojen ohella asuntohallitus
myöntää myös peruskorjauslainoja vuokratalojen
ja asunto-osuuskuntatalojen peruskorjauksia var
ten. Vuokratalon peruskorjausta varten myönnet

tävän asuntolainan suuruus on enintään 95 % pe
ruskorjauksen hyväksyttävistä kustannuksista.
Perusparannuslainoja ja peruskorjauslainoja var
ten on asuntohallituksen käyttöön vuodelle 1992
myönnetty 515 miljoonaa markkaa.

Opetusministeriö voi myöntää tukea erilais
ten yhdistysten omistamien, kansalaistoimintaan
tarkoitettujen rakennusten korjaamiseen. Avus
tuksilla on tarkoitus ylläpitää ja parantaa seuran-
talojen toimivuuttaja kuntoa. Avustuksia voi
daan myöntää muun muassa työväen- ja seuro
jentalojen, erilaisten oppilaitosten sekä kulttuuri-
ja nuorisotoimintaa varten tarvittavien tilojen
korjauksiin. Avustuksia voivat saada rekisteröi
dyt yhdistykset ja muut yhteisöt kuten säätiöt, yh
tiöt ja osuuskunnat. Korjaustöissä tulee ottaa
huomioon muun muassa rakennusten rakennus-
taiteelliset ominaisuudet. Avustuksen suuruus
harkitaan tapauskohtaisesti. Vuonna 1992 tarkoi
tusta varten on varattu 15,3 miljoonaa markkaa.

Sisäasiainministeriön käytössä olevaa lää
nien kehittämisrahaa käytetään lähinnä elinkeino-
toiminnan kehittämishankkeisiin. Avustuksia on
myönnetty myös kulttuurihistoriallisesti ja raken
nustaiteellisesti arvokkaiden rakennettujen ympä
ristöjen uudelleenkäytön edistämishankkeiden
suunnittelu- ja hallintokustannuksiin. Vuonna
1992 on lääneille varattu kehittämisrahaa 40 mil
joonaa markkaa.

Työministeriö myöntää työllisyysperusteista
valtionapua kuntien, kuntainliittojen ja muiden
yhteisöjen investointeihin. Valtionapua voidaan
myöntää muun muassa rakentamista, kunnossapi
toa ja perusparannusta koskeviin hankkeisiin tai
muihin investointeihin. Työllisyysperusteisia in
vestointien valtionapua on vuonna 1992 käytettä
vissä 270 miljoonaa markkaa.

Kirkkohallitus myöntää vähävaraisille seura-
kunnille rakennusavustuksia ja tukilainoja vanho
jen, säännöllisestä käytöstä poistettujen kirkollis
ten rakennusten korjaamiseen. Avustukset myön
netään rakennussuojeluperustein. Vuonna 1992 ra
haa on tarkoitukseen varattu miljoona markkaa.

L
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6.3

L
uonnonalueet antavat kulttuurimaisemalle
monivivahteisen leiman, ja ihmisen toi
minnan muovaama luonto on ainutlaatuis

ta. Kulttuurimaisema vaihettuu usein vähittäin
luonnonmaisemaksi, ja paikoin luonnonalueet
ovat kulttuurimaisemaa rikastuttavia saarekkeita.
Kun kulttuurimaiseman hoito ja maankäyttö eivät
ole liian tehokkaita, säilyy kulttuurimaisemassa
monenlaisia luonnonalueitaja eläin- ja kasvilajis
to säilyy elinvoimaisena. Luonnonympäristö py
syy elinkykyisenä, kun maankäytössä noudate
taan kestävän kehityksen periaatteita. Tällöin voi
daan varmistua luonnon tuottokyvyn säilymisestä
sukupolvien ajan.

Yksittäisten luonnonalueiden suojelua on
meillä edistetty laatimalla valtioneuvoston vah
vistamia suojeluohjelmia ja perustamalla kansal
lis- ja luonnonpuistoja sekä muita luonnonsuoje
lualueita. Valtakunnallisia suojeluohjelmia on
tehty lintuvesien, harjujen, soiden, lehtojen, kos
kien ja rantojen suojelun edistämistä varten. Val
takunnalliset suojeluohjelmat on laadittu koko
maassa tärkeimpien luonnonalueiden säilyttämi
seksi luonnontilaisina. Tarkoituksena on, että
suojeluohjelmien mukaisista alueista perustetaan
luonnonsuojelulain mukaisia luonnonsuojelualu
eita joko hankkimalla alueet valtion omistukseen
tai siten, että maanomistajat rauhoittavat alueensa
ja saavat siitä korvauksen. Poikkeuksena tästä
menettelystä ovat valtakunnallinen harjujensuoje
luohjelma ja koskiensuojeluohjelma. Harjujen
suojelu hoidetaan maa-aineslain avulla, ja kos
kiensuojelulain nojalla suojataan suuri joukko
virtaavia vesistöjä vesistörakentamiselta.

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
edellyttää edellä mainittujen suojeluohjelmien to
teuttamisen ohella paikallisesti arvokkaiden alu
eiden sekä lajiston suojelutoimia. Uhanalaisten
eläin- ja kasvilajien suojelutoimikunta ja seuran
tatoimikunta ovat molemmat selvittäneet laajasti
uhanalaista eliölajistoaja tehneet ehdotukset tar
vittavista suojelutoimista.

Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoi
mikunnan tuoreen selvityksen mukaan (komi
teanmietintö 1991:30) kulttuurialueiden merkitys
on selvästi korostunut edelliseen uhanalaisuustar
kasteluun verrattuna. Uhanalaisten lajien luette
lossa on yhteensä 363 kulttuurialueiden eliölajia,
mikä on 161 lajia enemmän kuin vuonna 1985
laaditussa selvityksessä. 21,4 % maamme uhan
alaisista lajeista on erilaisten kulttuuriympäristö
jen lajeja. Kulttuuriympäristöistä tärkeimpiä ovat
erilaiset kuivat ja tuoreet niityt, kuten ahot ja ke

dot. Paljon uhanalaisia eliölajeja on myös haka-
mailla ja kosteilla niityillä. Kulttuuriympäristöis
sä on erityisen paljon uhanalaisia hyönteisiä ja
putkilokasveja. Uhanalaisuuden syynä on yleensä
perinteisten maankäyttötapojen päättymisestä ai
heutunut kasvillisuuden umpeenkasvu.

Tarkoitus on, että uhanalaisista lajeista teh
dään suojelusuunnitelmat, joiden mukaan niiden
elinympäristöjä hoidetaan ja rauhoitetaan lajien
elinmahdollisuuksien säilyttämiseksi. Kulttuuri
ympäristöjen uhanalaisten ja harvinaistumassa
olevien lajien suojelemiseksi on lisäksi tarpeen
huolehtia maaseudun luonnon monimuotoisuu
den säilymisestä hoitamalla umpeenkasvavia pe
rinnebiotooppeja.

Monia valtakunnallisissa suojeluohjelmissa
olevia alueita sijaitsee arvokkailla maisema-alu
eilla tai niiden lähettyvillä. Esimerkiksi lintuve
det ovat useimmiten maaseutuympäristössä sijait
sevia kulttuurivaikutteisia reheviä järviä ja me
renlahtia. Monien lintuvesien säilyminen linnus
toltaan ja kasvistoltaan rikkaina edellyttää liialli
sen umpeenkasvun estämistäjatkuvalla hoidolla,
yleensä rantoja laiduntamalla. Maisema-alueilla
on myös monia arvokkaita ranta-alueita, lehtoja
ja harjuja. Suojeluohjelmien alueet edustavat
luontomme arvokkaimpia piirteitä, ja niiden vaa
liminen edistää myös kulttuurimaisemien moni
muotoisuutta.

Valtakunnalliset luonnonsuojeluohjelmat ei
vät kuitenkaan riittävästi turvaa luonnon paikalli
sen monimuotoisuuden säilymistä. Paikkakunnal
la tärkeiden luonnonalueiden säilyttämistä on
edistetty tekemällä seutukaavoihin ja kuntien te
kemiin yleiskaavoihin asianmukaisia varauksia.
Lisäksi monet maanoniistajat ovat huolehtineet
arvokkaiden luonnonalueiden säilyttämisestä rau
hoittamalla omistamiaan luonnonalueitaja luon
nonmuistomerkkejä lääninhallituksen päätöksellä.

Monet kulttuurimaisemassa näkyvät merkit
tävät yksittäiskohteet on rauhoitettu luonnonmuis
tomerkkeinä. Tällaisia luonnonhistorialtaan ja mai
semallisesti erikoisia kohteita ovat huomattavan
suuret tai erikoiset puuyksilöt, puuryhmät, puuku
jatja pienet metsiköt, siirtolohkareet tai muut pie
net geologiset muodostumat. Luonnonmuistomer
kit ovat monesti kulttuurimaiseman perinteisiä
maamerkkejäja paikkakunnan pienimuotoisia
luonnonnähtävyyksiä. Luonnonsuojelulain mukai
nen rauhoittaminen turvaa parhaiten niiden säily
misen myös jälkipolvien ihmeteltäväksi ja on sik
si suositeltavaa. Luonnonmuistomerkkien rauhoit
tammen tapahtuu nykyään kuntien päätöksillä.

Luonnonsuojeluja maisemanhoito
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Luonnon tuottokyky säilyy,
kun maankäyttö ei ole liian
tehokasta. - Läpiä,
Heinolan mlk.

Suurin osa kulttuurimaisemien luonnon mo
nimuotoisuudesta on säilynyt sellaisenaan ilman
erityisiä aluevarauksia tai päätöksiä. Onkin il
meistä, että useimmat maanomistajat haluavat it
senäisesti huolehtia tilojensa luonnon hyvinvoin
nista. Samalla tulee kuitenkin myös niille maan
omistajille, jotka haluavat lain nojalla turvata ar
vokkaan luonnonalueensa säilymisen mahdolli
simman pitkään tarjota hyvät mahdollisuudet alu
eiden rauhoittamiseen.

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon alku
peräistä luontoa edustavia alueita, joille saattaisi
olla aiheellista perustaa lakisääteisiä luonnonsuo
jelualueita. Monet maisemanähtävyydet ovatkin
jo suurelta osin lakisääteisiä luonnonsuojelualuei
ta (esimerkiksi Koli, Punkaharju ja Pallastunturi).
Luonnonsuojelualueiden perustaminen on peri
aatteessa mahdollista, mutta käytännössä luon
nonsuojeluohjelmien ulkopuolisten rauhoituspää
tösten tekeminen on hankalaa ilman tarkoituk
seen erityisesti varattuja määrärahoja.

Perinnemaisemat ovat usein myös arvokkaita
luonnonalueita. Niillekin on mahdollista haluttaes
sa perustaa lakisääteisiä luonnonsuojelualueita esi
merkiksi silloin kun niillä on harvinaisten tai uhan
alaisten eliölajien elinpaikkoja. Perinnemaisemille

perustettavien luonnonsuojelualueiden rauhoitta
minen edellyttää tarkoitukseen varattavia lisämää
rärahoja. Rauhoitussäännöksiin on aina tarpeen
liittää selostus alueella tarvittavan hoidon laadusta,
määrästä jajäijestämisestä.

Yleensä perinnemaisemille ei kuitenkaan ole
tarpeen perustaa pysyviä luonnonsuojelualueita,
sillä omistussuhteiden ja maankäytön muuttuessa
voi olla hankala huolehtia tarvittavista hoitotoimis
ta. Koska perinnemaisemien säilyttäminen ensisi
jaisesti edellyttää jatkuvaa hoitoa, on käytännölli
sintä tukea sitä avustuksilla ja neuvonnalla. Tähän
tarkoitukseen soveltuu parhaiten luvussa 7.3 esitel
tävä hoitotukijärjestelmä, jonka mukaan viran
omaiset ja maanomistaja tekevät määräaikaisen
sopimuksen alueen hoidosta korvausta vastaan.

Yksityismaiden luonnonkohteiden rauhoitta
miseen ja hoitoon soveltuisivat myös Luonnon
suojeluhallintotyöryhmän mietinnössä (Työryh
män mietintö 62/1992) esitetyt periaatteet, joiden
mukaan alueet voitaisiin rauhoittaa myös määrä-
ajaksi ja maanomistajalle maksettaisiin korvaus
alueella tarvittavasta hoitotyöstä.

Suurin vastuu maisema-alueiden luonnonar
vojen säilyttämisestä jää joka tapauksessa maan
omistajille. Tiedotus ja neuvonta edistää hyvän
luonnonympäristön ylläpitämistä. Maaseutuneu
vonnassa ja metsätaloussuunnittelussa tulee kiin
nittää huomiota siihen, millä käytännön toimilla
luonnon monimuotoisuus säilyy tai millä sitä voi
jopa lisätä normaalin maataloustuotannon ja met
sätalouden yhteydessä. Esimerkiksi pientareiden
ja muiden pienialaisten kasvillisuuskuvioiden säi
lyttäminen ja niittäminen, peltojen metsäsaarek
keiden, rantapensaikkojen ja lehtipuuston ja pök
kelöiden säästäminen, peltojen ja metsien vähit
täiset vaihettumisvyöhykkeet, avo-ojat sekä tor
junta-aineiden ja keinolannoitteiden käytön vä
hentäminen voivat edistää luonnon monimuotoi
suutta kaikilla maatiloilla.

Perinnemaisemien kasvilli
suutta voidaan hoitaa myös
ajanmukaisilla välineillä.
- Jungfruskärin lehdesnii
tyn hoitoa Saaristomeren
kansallispuistossa.
Houtskär.



6.4 Maatalouden ympäristönsuojelu

Rantavyöhykkeelle perus
tettava niitty tai luonnon
laidun pitää näkymät avoi
menaja toimii suojavyö
hykkeenä pellolta tulevaa
ravinnekuormitusta vas
taan. - Eurajokilaakso.
Eurajoki.

Viime
aikoina on alettu kiinnittää yhä

enemmän huomiota maatalouden ympä
ristövaikutuksiin. Peltoviljelystä ja kotie

läintuotannosta kulkeutuu vesistöihin ravinteita,
jotka aiheuttavat vesien rehevöitymistä ja pilaantu
mista. Maatalouden fosfori- ja typpikuormitus on
joidenkin arvioiden mukaan lähes puolet Suomen
vesien ravinnekuormituksesta. Nykyisin harjoite
tusta maataloudesta seuraa myös muita ympäristö-
haittoja, kuten maaperän tiivistymistä ja tehokkai
den viljelymenetelmien aiheuttamaa eläin- ja kas
vilajiston yksipuolistumista. Maaperän tiivistymi
nen puolestaan lisää typen ja fosforin huuhtoutu
mista vesistöihin.

Maataloudessa käytetään muihin maihin verrat
tuna varsin kohtuullisesti torjunta-aineita. Elintar
vikkeiden sisältämät torjunta-aineiden jäämät ovat
varsin vähäisiä. Niiden ympäristövaikutusten arvioi
minen on kuitenkin vaikeaa, koska suurin osa tutki
muksista on laboratorioissa tehtyjä myrkyllisyysko
keita. Käytettyjen torjunta-aineiden joukossa ei ny
kytietämyksen mukaan ole enää luontoon keräyty
viä aineita. Maataloudessa käytettiin herbisidejä
rikkakasvien torjuntaan vuonna 1989 noin 3 400
tonnia. Fungisidien, insektisidien ja kasvunsäätei
den käyttö on kasvanut vuosittain. Vuonna 1989
niitä käytettiin yhteensä 1 300 tonnia.

Suojeluvesityöryhmä selvitti 1970-luvulla ar
vokkaita vesistöalueita (komiteanmietintö 1977 :49),
ja Vesistöjen erityissuojelutyöryhmäjatkoi työtä
saattamalla vuonna 1992 tiedot ajan tasalle ja teke
mällä ehdotuksensa arvokkaimpien vesistöjen suo-

jelusta (Työryhmän mietintö 63/1992). Ehdotukset
koskevat muun muassa maatilojen vesiensuojelu
toimia. Maatalouden hajakuormituksen vähentämi
nen edellyttää maatalouden tuotantotekniikan muu
toksia sekä suojavyöhykkeitä.

Arvokkailla maisema-alueilla on kuitenkin
muistettava huolehtia siitä, että vesistöjen rannoille
jätettävillä suojavyöhykkeillä ei suljeta näkymiä.
Arvokkaat peltomaisemat on säilytettävä avoime
naja rantaan asti ulottuvien perinnemaisemien,
kuten rantalaitumien ja -niittyjen, hoitoa on voita
vajatkaa, sillä luonnonniitytja -laitumet ovat si
nällään tehokkaita suojavyöhykkeitä. Jos pellon ja
rannan väliin perustetaan suojavyöhyke, on sitä
hoidettava laiduntamalla tai niittämällä, jos um
peenkasvu uhkaa maisemakuvaa. Avoimena hoi
dettavan suojavyöhykkeen perustaminen on mah
dollista esimerkiksi viljelemättömyyssopimuksen
turvin.

Maisemanhoidon tavoitteiden mukaista on
säilyttää mahdollisimman suuri määrä viljelyaluei
ta alkuperäisessä käytössään. Samalla viljelymene
telmät tulisi kuitenkin kehittää mahdollisimman
vähän ympäristöä kuormittaviksi. Koska maata
loustuotanto on tarpeen pudottaa kysyntää vastaa
vaksi, tapahtuisi se sekä maisemanhoidon että ym
päristönsuojelun näkökulmista parhaiten, jos tuo
tannon keskittsen asemesta tuotannon tehok
kuutta laskettaisiin vähentämällä keinolannoittei
den ja torjunta-aineiden käyttöä. Tämä vähentäisi
ympäristön kuormitusta ja edistäisi samalla puh
taamman ravinnon tuottamista.
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M
aankäytön suunnittelulla voidaan edis
tää maisemanhoidon tavoitteiden toteu
tumista. Kaavoitus vakiinnuttaa maan-

käyttöä ja tavoitteellisella kaavoituksella huonon
maisemakuvan syntyminen on vältettävissä.

Maisematoimikunta kiinnitti jo toistakym
mentä vuotta sitten huomiota siihen, että kaupun
kiasutus leviää suunnittelemattomasti ympäröiviin
maalaismaisemiin. Niin kaupunki- kuin maaseu
tutaajamienkin reunamille on kasvanut maise
maltaan epäyhtenäisiä teollisuus-, palvelu- jajou
tomaa-alueita. Taajamien reuna-alueilla viljelyk
set jäävät hoitoa vaille ja alkavat vähitellen pen
soittua, kun ne joutuvat pois tuotannosta, ja kun
odotellaan kaavoissa suunnitellun teollisuus- tai
asuntorakentamisen alkamista. Maaseutumai
seinien keskelle on myös rakennettu sinne huo
nosti soveltuvia rakennuksia. Rakennuslupia
myönnettäessä useimmiten unohdetaan kiinnittää
huomiota suunnitellun rakentamisen maisemalli
sun vaikutuksiin.

Rakennuslaissa edellytetään, että alueiden

käyttäminen suunnitellaan luonnonvarojen ja ym
päristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla.
Luonnon ja rakennetun ympäristön arvojen tulisi
olla suunnittelun lähtökohta. Rakennuslain mu
kaiset kaavat on tarkoitettu ensisijaisesti rakenta
misen ohjaamiseen. Kaavoissa tulee kuitenkin ot
taa lisäksi huomioon erilaiset maankäytön tarpeet
ja sovittaa maankäyttöön liittyviä pyrkimyksiä
yhteen.

Eri kaavatasoilla on käytössä yhtenevät kaa
vamerkinnät, jotka mahdollistavat alueiden va
raamisen eri tarkoituksiin. Asemakaavoissa ei
kuitenkaan saa käyttää maatalousmerkintää. Kai
kissa kaavoissa voidaan rakennuslain 135 §:n
mukaan antaa tarpeellisia määräyksiä, jos jotakin
aluetta on sen sijainnin, luonnonkauneuden tai
erikoisten luonnonsuhteiden tahi historiallisesti
arvokkaiden muistojen, esineiden tai rakennusten
takia taikka muusta niihin verrattavasta syystä
erityisesti suojeltava.

Asemakaavaa ja rakennuskaavaa koskevissa
säännöksissä on esitetty ne periaatteet, joita

Rakennuslainsäädäntö
maisemanhoidon apukeinona

6.5

Arvokkaiden maisema-
alueiden maankäytön ta
voitteetja inaisemanhoidon
periaateratkaisut voidaan
parhaiten selvittää vahvis
tettavassa yleiskaavassa.
- Köngäs. Kittilä.
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asianomaisissa kaavoissa tule noudattaa. Näihin
säännöksiin sisältyy myös maisemanhoidon ja ra
kennetun ympäristön suojelun tavoitteita. Nämä
tavoitteet on mahdollista ottaa huomioon myös
yleispiirteisissä kaavoissa.

Seutukaavoitus

Seutukaava on tarpeellisiin tutkimuksiin ja
selvityksiin perustuva yleispiirteinen suunnitelma
alueiden käyttämisestä eri tarkoituksiin. Seutukaa
va on laadittava niin, että siinä varataan vastaisen
maankäytön eri tarpeiden edellyttämät riittävät
alueet. Seutukaava omaa vahvistuvana kaava-
muotona samat oikeusvaikutukset kuin ns. toisen
asteen yleiskaava. Viranomaisten tulee toimissaan
ottaa seutukaavan aluevaraukset huomioon.

Arvokkaat maisema-alueet ovat otettavissa
seutukaavoihin joko osa-aluemerkinnällä tai tar
kempina aluevarauksina. Käyttökelpoisia alueva
rauksia ovat esimerkiksi: peltoalue, muinaisjään
nöksen suoja-alue, rakennettu ympäristö tai kylä
alue, luonnonsuojelualue tai maa- ja metsätalous
alue. Aluevarauksiin voidaan sisällyttää seutukaa
van tavoitteita turvaavia suunnittelu-, rakentamis
ja suojelumääräyksiä, jotka ohjaavat yleiskaavoi
tustaja sitä yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Seutukaavaa laadittaessa tulee valtakunnalli
set suunnittelutavoitteet ottaa huomioon mahdol
lisuuksien mukaan. Valtakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet on tämän vuoksi pyrittävä sisäl
lyttämään seutukaavoihin. Myös maakunnallises
ti arvokkaiden maisema-alueiden ottaminen seu
tukaavoihin on suotavaa kulttuurimaisemien alu
eellisen edustavuuden varmistamiseksi. Seutu
kaavoihin merkittävät maisema-alueiden varauk
set voisivat osaltaan antaa viitteitä päätettäessä
maisemanhoidon tukitoimista.

Yleiskaavoitus

Yksityiskohtaisen kaavoituksen sekä muun
maankäytön suunnittelemisen perustaksi on kaik
kien kaupunkien laadittava yleiskaava. Kuntaa
varten on laadittava yleiskaava milloin se on kat
sottava tarpeelliseksi. Yleiskaava on laadittava
niin, että siinä varataan vastaisen kehityksen edel
lyttämät riittävät alueet eri tarkoituksia varten.

Arvokkaiden maisema-alueiden maiseman-
hoidon maankäytölliset tavoitteet ja periaaterat
kaisut voidaan parhaiten selvittää yleiskaavalla.
Yleiskaavassa tulisi maisema-alueet osoittaa pää
sääntöisesti maankäytön aluevarauksina, joilla
määritellään rakennettujen ja rakentamatta jäävi
en alueiden maankäytölliset tavoitteet sekä mai
semanhoidon maankäytölle asettamat vaatimuk
set. Laajimmat maisema-alueet voitaisiin yleis
kaavassa esittää myös osa-aluemerkinnällä.

Rakennettujen alueiden merkintöinä voidaan
käyttää päämaankäyttömerkintään liitettävää s
kirjainta tai yleiskaavamääräystä tai erityisen ar
vokkaissa kohteissa SR-merkintää. Rakentamat
tomaksi jäävät alueet sopii osoittaa MT-merkin
nän mukaisiksi peltoalueiksi tai muilla M-perus

teisilla merkinnöillä tai S-perusteisilla merkin
nöillä, kuten muinaisjäännösten suoja-alueina,
kulttuurimiljöinä tai luonnonsuojelualueina.

Yleiskaavassa voidaan aluevarauksiin sisäl
lyttää suunnittelu- ja maankäyttömääräyksiä, jot
ka toisaalta ohjaavat yksityiskohtaisempaa kaa
voitustaja toisaalta turvaavat yleiskaavan tavoit
teiden toteuttamisen. Suunnittelumääräykset koh
distuvat yksityiskohtaiseen maankäytön suunnit
teluun. Maankäyttömääräykset koskevat välittö
mästi rakentamista ja muuta maankäyttöä. Vain
vahvistetulla yleiskaavalla on oikeusvaikutuksia,
jotka voivat kohdistua maanomistajiin ja muuhun
suunnitteluun. Myös yleiskaavassa tulee valta
kunnalliset suunnittelutavoitteet ottaa huomioon
mahdollisuuksien mukaan.

Yleiskaavaa varten tulisi maisema-alueille
laatia yksityiskohtaiset selvitykset maisemasta
sekä kulttuuri- ja luonnonpiirteistä.

Yleiskaavojen laatimista edistetään valtion
tuella. Tukea oli mahdollista saada vuonna 1992
ensimmäistä kertaa myös valtakunnallisesti ar
vokkaiden maisema-alueiden yleiskaavojen laati
miseen. Usean kunnan alueelle ulottuvien maise
ma-alueiden yleiskaavat on tarkoituksenmukai
sinta laatia yhteistyössä. Yleiskaavayhteistyöstä
on kokemuksia lähinnä kaupunkiseuduilta, mutta
menettely on hyvin sovellettavissa myös maaseu
dulle. Maakuntien liittojen (seutukaavaliittojen)
asiantuntemuksesta on hyötyä monia kuntia kos
kevia yleiskaavoja tehtäessä.

Koska maisema-alueille ei vielä ole tehty
yleiskaavoja, edellyttää kaavoituksen onnistumi
nen lääninhallituksilta ja ympäristöministeriöltä
riittävän tavoitteellista ja yksityiskohtaista ohjaa-
mistä ja valmiutta palvella kuntia kaavoitukseen
liittyvien kysymysten ratkaisemisessa. Maisema-
alueiden yleiskaavojen laadinta edellyttää ympä
ristöhallinnolta riittävästi voimavaroja kaavoituk
sen tavoitteiden selvittämiseen sekä kaavoituksen
ohjauksessa tarvittavien tietojen kokoamiseen ja
niistä tiedottamiseen.

Rakennusjärjestys

Kunnan rakemiusjärjestystä käytetään yhtenä
ratkaisuperusteena rakentamishankkeiden tullessa
vireille. Aiemmin eri kuntien rakennusjärjestykset
laadittiin koko maassa samansuuntaisin periaat
tein. Vuoden 1990 alussa voimaan tullut rakennus-
lain osauudistus muutti rakennusjärjestyksen luon
teen kunnan oman suunnittelun välineeksi.
Rakennusjärjestyksiä ei enää alisteta vahvistetta
viksi, vaan kunta voi laatiaja muuttaa sen tarpeit
tensa mukaan. Joka kunnassa on kuitenkin oltava
rakennusj ärjestys.

Uutta rakennusjärjestystä on kutsuttu “köyhän
kunnan kaavaksi”. Tällä on haluttu kuvastaa sitä,
että kunnan pienillekin osa-alueille voidaan antaa
vain niille kohdistuvia määräyksiä. Kunnan jaka
minen osa-aluekartalle voi olla olennainen osa ra
kennusjärjestystä. Kaavan tehtävää rakennusjärjes
tys ei kuitenkaan korvaa, koska sillä ei voida osoit
taa aluevarauksia eri toiminnoille. Rakennus-
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järjestyksen tehtävä on lähinnä helpottaa kaavoi
tuksen toteuttamista. Osa-alueita koskevilla mää
räyksillä tarkennetaan se, mihin kullakin alueella
on kaavan toteutuksessa kiinnitettävä huomiota.

Rakennusjärjestyksen tärkein ohjausväline on
kenties rakennuspaikan vähimmäiskoon määritte

‘YO Vähimmäiskoon määrittelyllä voidaan rakenta
mista ohjata tarkoitukseen parhaiten sopiville pai
koille tai vyöhykkeille. Kun maisemaltaan tai
luonnonoloiltaan rakentamiseen huonosti soveltu
vilta vyöhykkeiltä edellytetään suurta tonttikokoa,
voidaan rakentamisen haittavaikutukset minimoi
da rakennuslupaa myönnettäessä. Rakentamiseen
parhaiten soveltuvat vyöhykkeet ovat yleensä pe
rinteisillä, luonnonoloiltaan tarkoitukseen parhai
ten sopivilla vyöhykkeillä, ja niillä tonttikoko voi
olla huomattavasti pienempi.

Rakennusjärjestyksen avulla voidaan edistää
maisemanhoitoa myös antamalla siinä sellaisilla
määräyksiä, joita ei voi ottaa kaavoihin. Raken
nusjärjestyksellä voidaan päättää erilaisten raken
nelmien luvan- tai ilmoituksenvaraisuudesta koko
kunnan tai sen osan alueella. Esimerkiksi arvok
kaille maisema-alueille on mahdollista päättää yk
silöllinen lupakäytäntö, joka koskee myös kunnan
ulkopuolisia viranomaisia, jotka suunnittelevat ja
rakentavat erityyppisiä rakennelmia ja laitteita.
Rakennusjärjestyksellä voidaan vaikuttaa myös
ympäristön kunnossapitoon ja siisteyteen. Kau
punkikunnissa vakiintunut katselmuskäytäntö tu
lisi harkita omaksuttavaksi myös muihin kuntiin.

Rakennuslupamenettely

Arvokkaiden maisema-alueiden elinvoimai
suuden säilyminen edellyttää, että alueille voi-

daan tarpeen mukaan rakentaa myös uutta. On
kuitenkin huolehdittava, että uutta rakennetaan
maisemakuvaan soveltuvalla tavalla. Viime kä
dessä rakentamista ohjaa rakennuslupamenette
ly. Rakennuslupia myöntäessään tulisi kuntien
täyttää rakennuslain mukainen velvollisuutensa
ja huolehtia siitä, että uusi rakentaminen sopii
maisemakuvaan.

Maaseudun kulttuurimaisemia on yleisesti
heikentänyt paikkakunnan perinteisten raken
nustapojen unohtaminen. On rakennettu keino
tekoisille paikoille valiten talokauppiaan mallis
tosta näyttävä mutta ympäristöön heikosti sopi
va talomalli. Maatiloilla on puolestaan monissa
tapauksissa ollut vaikeuksia sovittaa uudet tuo
tantorakennukset talouskeskuksen luontevaksi
osaksi.

Myös loma-asuntojen rakentaminen rannoil
le, joskus jopa hyvinkin kapeaan pellon ja vesis
tön väliseen pensaikkovyöhykkeeseen, on hei
kentänyt perinteisen kulttuurimaiseman arvoja
monin paikoin. Tämä ja maaseutukylien reuna
vyöhykkeille ilmaantuneet, monesti kolhot teol
lisuusrakennukset ja pelloille osoitetut omakoti
tontit ovat seurausta kunnan epäonnistuneesta
kaavoituspolitiikasta ja rakennusvalvonnasta,
mutta samalla myös osoitus siitä, että maanomis
taja ei ole osannut arvioida rakentamisensa mai
semavaikutuksia tai halunnut niistä välittää.

Arvokkailla maisema-alueilla olisi tiedotuk
sella, neuvonnalla ja rakennusvalvonnalla osal
taan huolehdittava maisemakuvan perinteisen
yleisilmeen säilyttämisestä. Tästä lankeaa suu
rin vastuu kunnalle. Aktiivisella tukipolitiikalla
on mahdollisuus edistää vanhan korjausta tur
han uudisrakentamisen asemesta.
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6.6 Maisemien tilaan
vaikuttavat muut hankkeet

Olisi tärkeätä, että metsiä
ei hoidettaisi kaavamaisesti
ja raskailla menetelmillä.
Maiseinakuva ja luonnon-
arvot tulisi ottaa huomioon
jo toimenpiteiden
suunnitteluvaiheessa.
- Björköbyn maisema-alue.
Lappörarna, Korsholmn.

onet elinkeinoelämään toiminnot vai
kuttavat maisemiin. Erityisesti kaikki
rakentaminen ja kasvillisuuden käsitte

ly näkyvät maisemassa. Toimia suunniteltaessa
on yleensä jätetty maisema huomioon ottamatta,
koska hankkeita on tyydytty arvioimaan vain ta
loudelliselta kannalta tai koska hyvään suunnitte
luun ei muista syistä ole ollut valmiuksia.

On tarpeen, että arvokkailla maisema-alueilla
viranomaiset ja hankkeiden toteuttajat alkavat
huolehtia maisemavaikutusten huomioon ottami
sesta. Usein ei ole kysymys edes sanottavista kan
santaloudellisista uhrauksista, sillä harkitulla
suunnittelulla voidaan maisema ottaa yleensä riit
tävän hyvin huomioon. Tietenkin esimerkiksi
metsätaloutta harjoitettaessa tulee myös maan
omistajalla olla kiinnostusta töiden maisemavai
kutuksiin sekä samalla mahdollisuus vaikuttaa toi
menpiteiden suunnitteluun. Koska lainsäädän
töömme ei vielä ole sisällytetty maisemanhoidon
tavoitteita, tulisi niistä huolehtia käytännössä; hal
linto antaa siihen kyllä mahdollisuudet. Seuraa
vassa arvioidaan muutamia maisemakuvaan vai
kuttavia toimintoja ja pohditaan miten maiseman-
hoidon tavoitteet voisivat niissä toteutua.

Metsätalous

Yksityismetsälaki (412/67), laki metsähallin
nosta (138/87) ja metsänparannuslaki (140/87)

ohjaavat metsätaloutta. Lait pyrkivät säätelemään
metsätaloutta siten, että metsiemme tuottokyky
säilyy. Metsätalouden maisemavaikutuksia ei
kuitenkaan ole otettu huomioon lakien sisällössä.
Sen sijaan metsäkeskukset ja metsähallitus ovat
laatineet suositusluontoisia metsänhoidon ohjeita,
joihin sisältyy luonnon- ja maisemanhoidon ta
voitteita. Vaikka ohjeistot ovat periaatteessa hy
viä, jää maanomistajan tai metsänkäsittelijän vas
tuulle, kuinka hyvin niitä noudatetaan. Metsäkes
kusten ja metsähallituksen on syytä jatkaa met
sänhoitosuositusten kehittämistä ja varsinkin nii
den soveltamista käytäntöön.

Metsänhoitotoimia suunniteltaessa tulisi
maisemanhoidon tavoitteiden saada erityinen
paino arvokkailla maisema-alueilla ja niiden
reunavyöhykkeillä. Hakkuut ja metsänparannus
toimet olisi aina suunniteltava siten, että maise
makuva ei niistä kärsi. Esimerkiksi laajat avo
hakkuut, maanpinnan muokkaus, metsäteiden
rakentaminen ja metsäojitus heikentävät yleensä
maisemakuvaa. Toisaalta joissakin tapauksissa
metsän hakkuu tai harvennus saattaa olla maise
malle edullinenkin ratkaisu, esimerkiksi silloin,
kun se avaa näkymiä maiseman huippukohtiin.
Tärkeintä olisi, että metsiä ei hoidettaisi kaava
maisesti ja raskailla menetelmillä, vaan toimen
piteet suunniteltaisiin ja toteutettaisiin harkiten
ja kunkin alueen maisemakuvaan parhaiten so
pivalla tavalla.
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Monen maaseututaajaman
puukujat ja rakennuksia
reunustavat istutukset ovat
jääneet kevyen liikenteen
väylän alle. Näin ei onneksi
ole käynyt litin kirkonky
lässä.

Maa-ainesten otto

Maa-ainesten ottoa säädellään maa-aineslain
(555/81) mukaan. Lain mukaan kiveä, soraa,
hiekkaa, savea ja multaa ei saa ottaa niin, että sii
tä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista
tai luonnon merkittävien kauneusarvojen tai eri
koisten luonnonesiintymien tuhoutumista.

Uuden maa-ainesten oton ohella ongelmalli
sia ovat vanhat, ennen maa-aineslakia aloitetut tai
jo päättyneet hankkeet. Varsinkin vanhoja sora
kuoppia on vaikea saada maisemoitua oton pää
tyttyä, koska maisemoinnin vastuuta voi olla vai
kea osoittaa. Kuopat näkyvät maisemassa häirit
sevästi pahimmillaan vuosikymmeniä ennenkuin
ne vähitellen kasvavat umpeen.

Arvokkaille maisema-alueille kohdistuvia
maa-ainesten ottohakemuksia tulee tarkastella
erityisen kriittisesti. Aina olisi varmistuttava siitä,
että otolla ei heikennetä alueen maiseman arvoja.
Kaunista maisemakuvaa turmelevia lupia ei lain
kaan mukaan saa myöntää. Käytössä olevat so
ranottamot olisi velvoitettava huolehtimaan mai
semoinnista koko maa-aineksien oton ajan. Kun
tien pitäisi huolehtia käytöstä jääneiden vanhojen
sorakuoppien maisemoinnista. Vanhojen kuoppi
en maisemointiin on mahdollista saada myös val
tion avustusta.

Tienrakennus

Yleisten teiden rakentamista säätelee laki
yleisistä teistä (243/54). Lain puutteena on, se
että siinä velvoitetaan vain varsin yleispiirteisesti
ottamaan ympäristönsuojelunäkökohdat huomi
oon tienrakennuksessa (51/81). Laki ei suoranai

sesti puutu teiden maisemavaikutuksiin. Maise
masuunnittelu onkin teitä rakennettaessa rajoittu
nut yleensä vain tien lähimaisemaan ja rakenta
misen jälkien siistimiseen. Viime aikoina maise
makysymyksiin on kuitenkin alettu kiinnittää yhä
enemmän huomiota julkisen keskustelun ansios
ta. Tierakentamisen jäykät normit on muokattava
joustavammiksi niin, että rakentaminen ei vahin
goita maisemien paikallisia erityispiirteitä.

Teiden rakentaminen tulee olla erityisen va
rovaista arvokkailla maisema-alueilla. Kaikki tie-
hankkeet pitäisi suunnitella siten, että perinteisen
kulttuurimaiseman ilmettä ei vaurioiteta. Arvok
kaiden maisema-alueiden tiestö - raitit, kylätiet,
paikallistiet, tilustiet - ovat tärkeä osa perinteistä
maisemakuvaa. Teillä on myös paljon kulttuuri-
historiallisia arvoja. Teiden oikomista ja vanhojen
sorateiden päällystämistä sekä kevyen liikenteen
väylien kaavamaista rakentamista on syytä vält
tää. Monen maaseututaajaman viehättävät puuku
jatja rakennuksia reunustavat istutukset ovat jää
neet tarpeettoman leveän ja suoraviivaisen kevyen
liikenteen väylän alle. Vanhat sillat, maisemapuut
sekä tienvarsien kivi- ja puuaidat ovat nekin tär
keitä kulttuurimaiseman säilytettäviä osatekijöitä.

Tielaitoksessa olevan tiemuseon avulla on
turvattu monen historiallisen ja maisemallisesti
arvokkaan tieosuuden säilyminen perinteisessä
asussaan. Tiemuseon ansiokasta toimintaa tulisi
kin laajentaa koskemaan mahdollisimman monia
arvokkailla maisema-alueilla olevia perinteisiä
tieosuuksia. Sen sijaan uusien isojen teiden raken
taminen arvokkaille maisema-alueille ei ole mai
semanhoidon tavoitteiden mukaista. Kaikista mai
sema-alueita koskevista tiehankkeista tulisi tehdä
perusteellinen ympäristövaikutusten arviointi.
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Vesirakentaminen

Maaseudun kulttuurimaisemassa risteilevät
voimajohdot ja niiden kannatinpylväät ovat
yleensä maisemavaurioita. Erityisen rumia ovat
maisemakuvaa hallitsevat suuret johtolinjat ja
niiden maiseman reunavyöhykkeitä rikkovat le
veät johtokadut. Arvokkaiden maisema-alueiden
halki ei saisi rakentaa uusia suuria voimajohto
linjoja, vaan alueet tulisi kiertää. Olisi sen sijaan
selvitettävä, miten monilla arvokkailla alueilla
risteileviä pieniä ja suuria voima-ja puhelinjoh
toja voitaisiin yhdistää ja siirtää maisemallisesti
paremmin soveltuville paikoille. Kaikista arvok
kaille maisema-alueille kohdistuvista voimalin
jahankkeista olisi tehtävä mahdollisimman pe
rusteellinen ympäristövaikutusten arviointi.

Muualla on yritettävä sovittaa voimalinjat
ympäröivään maisemaan mahdollisimman hy
vin. Monissa viimeaikaisissa voimaj ohtohank
keissa onkin viranomaisten yhteistyönä jo
alettu kiinnittää huomiota rakentamisen maise
ma- ja muihin ympäristövaikutuksiin. Tämä
tulee kuitenkin saattaa lakisääteiseksi velvoit
teeksi.

Vesistöjen rakentamista säätelee vesilaki
(264/6 1) ja toisaalta koskiensuojelusta annetut
lait (35/87), (703/83) ja (1139/91). Vaikka vesis
töluonnon, kulttuuriarvojen ja ympäristön viihtyi
syyden säilyttäminen kuuluu vesilain tavoittei
siin, ei vesirakentamisessa ja vesistöjärjestelyissä
ole riittävästi huomioitu niiden luonnolle ja mai
semalle aiheuttamia vaikutuksia. Arvokkailla
maisema-alueilla kaikesta vesirakentamisesta ja
vesistöjärjestelyistä olisi tehtävä ympäristövaiku
tuksen arviointi, eikä maisemakuvaa tai luonnon-
arvoja heikentäville hankkeille saisi myöntää ve
silain mukaisia lupia.

Vaihtelevat vesistöt - purot, joet, lammetja
järvet ja niiden rantapensaikot - tuovat kulttuuri-
maisemiin vaihtelevuutta. Esimerkiksi purojen ja
jokien oikaisutja perkaukset ovat yleensä maise
malle ja luonnolle haitallisia eivätkä siis suositel
tavia. Vesistöjiirjestelyt ovat yleensä kalliitakin.
Tulvasuojelua ja peruskuivatusta varten tehdyt
vesistöjärjestelyt eivät ole enää ajankohtaisia
maatalouden tuotannor turvaamisen perusteella,
joten niihin käytetyt varat on mieluummin ohjat
tava maisemanhoitotöihin. Vesi- ja ympäristöhal
linnon ei tule enää lainkaan ottaa hoitaakseen
maisemaa ja luontoa vahingoittavia hankkeita.

Laskettelurinteet ja
lomakeskukset

Laskettelurinteiden ja niihin liittyvien tai
erillisten lomakeskusten rakentaminen aiheuttaa
suuria maisemallisia muutoksia. Laskettelurinteet
näkyvät maisemassa kesät talvet pysyvinä maise
mavaurioina. Niillä joudutaan usein tekemään
suuria maansiirtotöitä, jotka aiheuttavat maise
mahäiriöitä vuosikausiksi erityisesti sulan maan
aikana. Lisäksi rinteillä tarvittavat laitteistot ru
mentavat maisemaa. Laskettelurinteisiin liittyvät
ja muut lomakeskukset matkailuvaunualueineen,
golflcenttineen ja muine rakennelmineen rakenne
taan usein hyvinkin laajoille alueille ja toteute
taan maisemaa rumentavalla tavalla.

Maisemanhoidon tavoitteiden mukaista on,
että arvokkaille maisema-alueille ja niiden näky
mäalueille ei rakennettaisi laskettelurinteitä eikä
suuria lomakeskuksia erilaisine rakennelmineen.
Jos arvokkaiden maisema-alueiden matkailua ha
lutaan edistää, on matkailua tukevat mutta perin
teistä maisemakuvaa muuttavat toiminnot sijoi
tettava arvokkaiden maisema-alueiden ulkopuo
lelle. Maisema-alueiden kulttuurimaisemien ai
nutlaatuiset perinteiset piirteet jäävät näin mat
kailijoiden ihasteltaviksi eikä matkailuelinkeino
syö omia edellytyksiään.

Maisemakuvaa hallitsevat 1
ja maiseman reunavyöhyk
keet rikkovat voimajohto- 1 Voimajohtojen rakentaminen
linjat vaurioittavat maise
maa. - Liminka.

Koska laskettelurinteet
ovat yleensä ympärivuoti
sia maisemavaurioita, ei
niitä tulisi rakentaa arvok
kaille maisema-alueille. -

Komulanvaara,
Hyrynsalmi.
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Arvokkailla maisema-alueilla on paljon
muinaisjäännöksiä, ovathan ne vanhinta
kulttuurimaisemaamme. Muinaisjään

nökset ovat myös muualla kulttuurimaiseman ar
vokkaita yksityiskohtia, sillä ne sijaitsevat usein
vanhoilla laidunmailla, peltosaareklceissa tai
muuten maisemallisesti keskeisillä paikoilla.

Muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maa-
perässä todettavia jäänteitä ja rakenteita, jotka ih
misten toiminta on eri aikoina synnyttänyt. Mui
naisjäännöksistä vanhimmat ovat 10 000 vuoden
takaa, nuorimpina pidetään maailmansotien ai
kaisia linnoituslaitteita. Esihistoriallisia kiinteitä
muinaisjäännöksiä on maan eri puolilla yhteensä
11 000.

Esihistoriallisia muinaisjäännöksiä on lukui
sia eri tyyppejä; yleisimpiä ovat kivikautiset
asuinpaikat, pronssikautiset hautaröykkiöt ja rau
takautiseen maanviljelykulttuuriin liittyvät röyk
kiökalmistot. Lisäksi tunnetaan muun muassa
kalliomaalauksia, jätinkirkkoja, uhrikiviä, linna-
vuoria ja jatulintarhoja.

Vain osa kiinteistä muinaisjäännöksistä erot
tuu selvästi ympäristöstään. Tällaisia ovat prons

sikautiset röykkiöt, linnavuoret ja kalliomaalauk
set. Muinaisjäännöksiä ympäröivä maisema on
vuosituhansien aikana saattanut muuttua useita
kertoja; vain harvoin ympäristö on nykyään sa
mankaltainen kuin muinaisjäännöksen syntyessä.
Esimerkiksi kallion tai kukkulan laella olevalta
muinaisjäännökseltä näkyvä pelto saattaa olla
vanhaa merenpohjaa, joka maankohoaniisen
vuoksi on jäänyt kuiville. Muinaisjäännöksen
ymmärrettävyys kuitenkin säilyy niin kauan kuin
maisema säilyy avoimena. Jos pellot metsitetään,
muinaisjäännöksen ja sen maiseman arvo laskee.

Kiinteät muinaisjäännökset tarjoavat par
haimmillaan suoran kontaktin esihistoriallisiin ai
koihin. Muinaisjäännös on konkreettinen, maas
tossa havaittava paikka, jossa ihminen on tuhan
sia vuosia sitten elänyt, asunut, harjoittanut elin
keinojaan ja haudannut kuolleensa.

Vaikka kaikki muinaisjäännökset ovat sellai
sinaan rauhoitettuja muinaismuistolain (295/63)
mukaan, ei se vielä riitä turvaamaan niiden arvon
säilymistä. Usein on tärkeätä taata myös muinais
jäännöksen ympäristön ja maiseman säilyminen
määräämällä sille suoja-alue lääninhallituksen

Muinaisjäännösten maisemanhoito6.7

Jatulintarha on inaiseinas
sa näkyvä esihistoriallinen
muina isjäännös.
- Storlandet. Nauvo.
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Monet muina isjäännökset
sijaitsevat pitkään laidun
netuilla perinnemaisemilla.
Jatkuva hoito pitää ne inai
semallisesti ja luonnoltaan
arvokkaina. - Hauhonselän
maisema-alue. Alvettula,
Hauho.

päätöksellä tai säätelemällä sen ympäristön
maankäyttöä kaavoituksen avulla. Pääosa mui
naisjäännöksistä vaatii vielä aktiivista hoitoa eli
kasvillisuuden ja puuston raivausta tai harventa
mista, jotta ne ylipäänsä näkyvät maisemassa.
Kunkin muinaisjäännöstyypin suojelu edellyttää
sille soveltuvia menetelmiä.

Esimerkiksi rautakauden röykkiökalmistojen
ymmärrettävyyden säilyminen edellyttää maise
manhoitoa. Eteläisessä ja läntisessä Suomessa
elämä perustui jo rautakaudella maanviljelykseen
ja karjanhoitoon. Asutus hakeutui jokilaaksoihin,
koska jokivarsien savikot olivat hyvää viljely-
maata ja koska joet olivat hyviä kulkuväyliä ja
kalapaikkoja. Pelloilta kohoavia heikkotuottoisia
moreenimaita alettiin käyttää laitumena ja niiden
kumpareille haudattiin vainajat. Vanhat kalmisto
alueet ovat olleet laitumina viime vuosikymme
nille saakka, ja esi-isien hautakummut ovat näin
pysyneet näkyvissä laiduntamisen avulla.

Rautakautinen muinaisjäännös häviää kui
tenkin maisemasta, jos laidunnus lakkaa ja alue
alkaa kasvaa umpeen. Jos alue vielä metsitetään,
rikkovat puiden juuret hautaröykkiöiden sisäisiä
rakenteita. Röykkiäkalmiston lopullinen tuho voi
olla edessä, jos puunkorjuu ja metsän uudistami
nen ja siihen liittyvä maaperän muokkaus teh
dään voimaperäisillä menetelmillä.

Monilla muinaisjäännöksillä varhainen asu
tus ja pitkäaikainen laidunnus on antanut oman
piirteensä kasvillisuuteen. Muinaisjäännösalueet

ovatkin usein myös luonnoltaan ja maisemaltaan
arvokkaita alueita. Varhaiset kulttuurinseuralais
lajit eli arkeofyytitja muu perinnekasvillisuus
voivat säilyä alueilla vain jos aluetta niitetään tai
laidunnetaan säännöllisesti.

Monissa maissa käytetään eläimiä, erityisesti
lampaita, muinaisjäännösalueiden avoimena pitä
miseen. Meilläkin museovirasto on tätä kokeillut
joillakin alueilla. Valtio ei kuitenkaan ole kyen
nyt vastaamaan kuin joidenkin harvojen muinais
j äännösalueiden maisemanhoidosta.

Muinaisjäännösten hoitoon soveltuvat usein
perinnemaisernien hoidon periaatteet. Hoidon
aloittaminen edellyttää huolellista suunnittelua,
jotta muinaisjäännöksiin liittyviä rakenteita ei
vaurioiteta väärillä menetelmillä. Hoitotyöt sopi
sivat useimmiten maanomistajan tehtäväksi kuten
muillakin perinnemaisemilla. Maanomistaj an
kanssa voitaisiin sopia laiduntamisesta, niittämi
sestä, puuston ja pensaikon raivaamisestaja siitä,
mitä alueita ei saisi metsittää. Jos hoito ei muuten
ole järjestettävissä, tulisi sitä tukea korvauksia
maksamalla.

Muinaisjäännösten hoito olisi mahdollista
järjestää maisemanhoidon tukijärjestelmän yh
teydessä. (Kts. luku 7.3) Tämä edellyttäisi kui
tenkin sitä, että museovirasto selvittäisi maise
mallisesti arvokkaimmat, hoidettavaksi soveltu
vat alueet ja määrittelisi alueiden hoidon tavoit
teet. Lisäksi asia tulisi ottaa huomioon rahoituk
sesta päätettäessä.
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Maisema-alueiden
hoidon
järjestäminen

Arvokkailla maisema-alueilla maankäyttö ja rakentaminen tulisi suunnitella perinteisen mai
semakuvan ehdoilla. - Björköby, Korsholm.



Maisemanhoidon järjestelmän
tavoitteiden asettaminen

Valtioneuvoston periaate-
päätöstä tarvitaan anta
maan suuntaviivat inaise
manhoidon kehittämiselle.
- Melalahti. Paltamo.

M
aisemanhoitoa varten on tarpeen kehit
tää oma lakisääteinen järjestelmänsä.
Maisemanhoitoa on edistettävä lain

säädäntöä kehittämällä, yhteiskunnan taloudelli
sella tuella sekä tiedotuksen ja neuvonnan avulla.
Maisemanhoidon tuki- ja suunnittelutoimet tulee
suunnata ensisijaisesti arvokkaille maisema-alu
eille.

Maisemanhoitoa on edistettävä viranomais
ten työnä, alkuvaiheessa hyödyntämällä nykyi
sen lainsäädännön mahdollisuuksia mahdollisim
man pitkälle sekä osoittamalla valtion talousar
viossa tarkoitusta varten riittävät varat. Samalla
on käynnistettävä maisemanhoitoa koskevan
lainsäädännön valmistelu.

Arvokkaille maisema-alueille laadittavissa
yleiskaavoissa on turvattava kulttuurimaiseman
arvot ja huolehtia, että uusi maankäyttö suunni
tellaan ja toteutetaan perinteisen maisemakuvan
ehdoilla. Maisema-alueet tulee osoittaa myös
seutukaavoissa. Maisemanhoidon tavoitteet on
otettava huomioon myös kuntien rakennusjärjes
tyksissä.

Perinnemaisemien hoitoa varten on perustet
tava maisemanhoidon tukijärjestelmä. Hoitotuki
tulee saada lakisääteiseksi. Tuki on suunnattava
arvokkailla maisema-alueilla oleville ja myö
hemmissä selvityksissä arvokkaiksi todettaville
perinnemaisemille. Maisemanhoidon tukeminen
on tarpeen aloittaa kiireellisesti jo ennen asiaan
liittyvän lainsäädännön valmistumista.

Arvokkaiden maisema-alueiden hoitoa on
täydennettävä muillakin maiseman ja rakennus
kannan kohentamiseen ja ylläpitoon tarkoitetuil
la tukimuodoilla. Keskeistä on huolehtia arvok
kaan rakennuskannan ylläpidosta sekä viljely-
maisemien säilyttämisestä avoimina ja viljeltyinä.
Maisemanhoidon tavoitteiden pitää olla keskei
sesti mukana maatalouspolitiikan suuntaviivoista
ja toimenpiteistä päätettäessä ja maaseutulainsää
däntöä kehitettäessä.

Maisemanhoidon päätavoitteiden asettami
sesta tulee tehdä valtioneuvoston periaatepäätös.
Siinä on edellytettävä, että maisema-alueiden
avoimet viljelymaisemat säilyvät viljelyssä, ja
että yhteiskunta tarvittaessa tukee viljelyn har
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joittamista ja muuta maisemanhoitoa näillä
alueilla. Periaatepäätöksessä on lisäksi syytä to
deta, että laajasti maisemakuvaa muuttavia hank

keita, kuten voimajohtojen ja suurten teiden ra
kentamista, tulee arvokkailla maisema-alueilla
välttää.

Maisemanhoitoa on aletta
va tukea jo ennen alan
lainsäädännön valmistu
mista. Maisemanhoidon tu
kijärjestelmällä huolehdi
taan perinnemaisemien säi
lymisestä. - Liehtalanniemi,
Puumala.
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Luonnonsuojelulainsäädäntö

Luonnonsuoj elualueiden rauhoittamisperi
aatteita olisi laajennettava Luonnonsuojeluhal
lintotyöryhmän mukaisesti siten, että alueiden
rauhoittaminen voisi tapahtua myös määräajak
Si. Tällöin maanomistaja voisi helpommin rau
hoittaa arvokkaan perinnemaiseman; rauhoitus
säännöksissä määriteltäisiin alueen hoidon ta
voitteet, ja hoitoa tuettaisiin luonnonsuojelualu
eiden hoitomäärärahoista. Määräaikainen rau
hoitus on mahdollista jättää uusimatta, jos alu
een luonnonarvot ovat hävinneet esimerkiksi
jonkin arvokkaan lajin katoamisen myötä tai jos
maanomistaja ei enää voi huolehtia alueen hoi
dosta. Luonnonsuojelulaissa olisi myös erikseen
mainittava perinnemaisemat mahdollisina suoje
lualueina.

Maaseutulainsäädäntö

Maisemanhoidon tavoitteet on otettava huo
mioon erityisesti maaseutulainsäädäntöä uudistet
taessa. Maisemanhoidon tukijärjestelmän edellyt

1

tämät säädökset on sisällytettävä maaseutuelin
keinolainsäädäntöön, ja koko maaseutulainsää
däntö on tarkistettava vastaamaan maisemanhoi
don kehittämisen tarpeita.

Koska maaseutulainsäädäntö on tähän saak
ka laadittu ensisijaisesti huolehtimaan elinkei
nonharjoittamisen ohjauksesta, ei siihen ole sisäl
tynyt maisemanhoitoa edistäviä näkökohtia.
Luonnoltaan ja maisemaltaan arvokasta aluetta ei
useinkaan voida hoitaa oikealla tavalla, sillä mo
nissa erityistapauksissa peltojen, laitumien ja niit
tyjen hoidon ja kunnostuksen mahdollisuuksia on
rajoitettu. Varsinkin arvokkailla maisema-alueilla
maankäyttöä tulisi kuitenkin voida ohjata siten,
että maiseman ja luonnon arvot otetaan ensisijai
sina huomioon. Seuraavassa tehdään ehdotuksia
muutamissa säädöksissä ilmenneiden epäkohtien
korjaamiseksi.

Pellonraivausmaksulain mukaan viljelemät
tömän alueen muuttaminen pelloksi, niityksi tai
laitumeksi on pääsääntöisesti kielletty. Lakia tuli
si tarkistaa lisäämällä siihen säädös, jonka mu
kaan pellonraivaukseen voitaisiin myöntää lupa,
jos viljelemättömän alueen raivaamisella niityksi,

Lainsäädännön kehittäminen72

Maisemanhoidon tavoitteet
tulee ottaa huomioon maa
seutulainsäädäntöä uudis
tettaessa. - Saksalanharjun
- Haukivuoren kirkonkylän
maisema-alue. Haukivuori.
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laitumeksi tai harvemmin pelloksi on erityistä ar
voa perinteisen kulttuurimaiseman hoidon tai
eliölajiston suojelun kannalta. Tällöin ei olisi
vaarana, että esimerkiksi arvokkaan niityn tai ha
kamaan kunnostamisesta perinteiseen asuunsa ai
heutuisi lain mukaisia maksuvelvoitteita.

Epäselvissä tapauksissa maaseutupiiri voisi
pyytää lääninhallituksen lausunnon siitä, onko
raivattavalla tai kunnostettavalla alueella riittävät
luonnon- tai maisema-arvot. On ilmeistä, että pel
lonraivausmaksulain tarkistaminen parantaisi
maisemaa monissa yksittäistapauksissa; sen si
jaan maataloustuotannon kokonaismäärään tar
kistuksella ei olisi sanottavaa vaikutusta.

Luopumiseläkesäädökset rajoittavat käytöstä
poistetun viljely- ja laidunmaan käyttöä. Säädök
siä tulisi tarkistaa niin, että maisemallisesti arvok
kaiden viljelyalueiden hoidon jatkuminen turvat
taisiin arvokkailla maisema-alueilla. Luopumis
eläkesäädösten estämättä olisi maisemallisesti ar
vokasta peltoa tai laidunta voitava hoitaa esimer
kiksi viherkesantona tai laiduntaa myös nautae
läimillä tai korjata sieltä heinää.

Metsänparannusvarojen käyttämisestä arvok
kaiden peltojen, niittyjen ja hakamaiden metsittä
miseen on luovuttava. Metsittämiskorvauksien
vastineeksi voitaisiin tarjota maisemanhoitotukea
alueen hoitoa varten. Metsäveroluokitukseen pi
täisi lisäksi tehdä tarvittavat muutokset, jotta mai
semaltaan tai luonnoltaan arvokasta luonnonniit
tyä tai -laidunta ei luokiteltaisi metsämaaksi.

Maatilatalouden tuloverolainsäädäntöä ja sen
soveltamista tulisi tarkistaa kaikkien perinnemai
sematyyppien hoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.
Veroluokitusten uusimisvauhtia on nyt nimittäin
nopeutettu valtioneuvoston 1988 tekemän pää
töksen mukaan siten, että vanhat veroluokitus
kunnat (noin 300 kuntaa) luokitellaan uudestaan

kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä.
Uudessa veroluokituksessa ei kuitenkaan ole

otettu huomioon perinnemaisemien hoidon jatka
misen edellytyksiä. Veroluokitusohjeen mukaan
puustoiset hakamaat ja metsälaitumet luokitellaan
metsämaaksi, mikäli alue on puuntuotantokyvyl
tään metsämaata ja mikäli alueella kasvavalla
puustolla on metsätaloudellista merkitystä.
(Puustolla katsotaan olevan metsätaloudellista
merkitystä, jos sen kantoraha-arvo on suurempi
kuin alueen metsänviljelyyn tarvittavat kustan
nukset.) Tämänlaatuinen käytäntö aiheuttaa ta
loudellisen rasitteen maanomistaj alle ja voi pa
kottaa hänet luopumaan hakamaiden laiduntami
sestaja siirtämään alueen pelkästään metsänkas
vatukseen, mikä on ristiriidassa maisemanhoidon
edistämisen kanssa.

Muu lainsäädäntö

Myös muihin kuin luonnonsuojeluaja maa
seutua suoraan koskeviin lakeihin on tehtävä
maisemanhoidon tavoitteita edistävät tarkistuk
set. Esimerkiksi sähkölakia, metsätalouden har
joittamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja vesi- ja
ympäristöhallinnosta annettuja lakeja tulee tarkis
taa Maisemansuojelun kehittämistoimikunnan
(komiteanmietintö 1985:4) tekemien ehdotusten
mukaisesti.

Ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristöministeriössä on vireillä ympäris
tövaikutusten arviointia koskevan lainsäädännön
valmistelu. Lain tarkoituksena on, että ympäris
töön merkittävästi vaikuttavista hankkeista edel
lytetään tehtävän arviointimenettely. Laissa mää
ritellään ne hankkeet, joiden ympäristövaikutuk
set tulee aina arvioida. Esimerkiksi isojen voima
johtojen, maakaasuputkien, teiden, teollisuuslai
tosten ja satamien rakentaminen ovat tällaisia
hankkeita. Ympäristöviranomaisten olisi lisäksi
velvoitettava tekemään ympäristövaikutusten ar
viointi pienemmistäkin hankkeista, jos on epäiltä
vissä, että ne voivat vaikuttaa haitallisesti ympä
ristöönsä.

Ympäristövaikutusten arviointi auttaa otta
maan ympäristön mahdollisimman hyvin huomi
oon eri hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Tämä
tukee hyvin maisemanhoidonkin tavoitteita. On
tärkeätä, että muiden ympäristövaikutusten sel
vittsen rinnalla kiinnitetään aina huomiota
myös hankkeiden maisemavaikutuksiin. Arvok
kaiden maisema-alueiden maisema-arvojen tur
vaamiseksi on lisäksi tarpeen, että ympäristövai
kutusten arviointi voidaan tehdä myös kaikista
pelkästään maisemien tilaan vaikuttavista hank
keista.

Veroluokituksia tehtäessä
niittyjäja hakamaita ei tu
lisi luokitella metsätalou
dellisin perustein.
- Saarion maisema-alue.
Tohmajärvi.
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Maisernanhoidon tuki
suunnataan luonnoltaan ja
maisemiltaan arvokkaille
alueille. Umpeenkasvavien
perinnernaisemien kunnos
tus on kiireellistä.
- Pjelaxin rantaniilyt.
Närpiö.

Maisemanhoidon
tukijärjestelmän tavoitteet

Perinnemaisemien hoidon edistämiseksi on
tarpeen perustaa erityinen maisemanhoidon tuki-
järjestelmä. Hoidon tukemisen keskeisenä tavoit
teena on säilyttää maaseutuluonnon monimuotoi
suus jatkamalla perinteisten maankäyttötapojen
muovaamien maisematyyppien hoitoa. Koska
monet kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat pe
rinnemaisemilla, palvelisi hoitotukijärjestelmää
myös muinaisjäännösten hoitoa.

Hoidettavat alueet

Hoitotuki kohdistetaan ensisijaisesti luonnol
taan ja maisemiltaan arvokkairnmiksi todetuille
alueille. Tämä edellyttää luonnoltaan arvokkaim
pien perinnemaisemien laajaa selvittämistä tai
tuettavien alueiden luonnonarvojen todentamista
muilla tavoin. Hoitoa tulisi tukea paitsi tässä mie
tinnössä esiteltävillä alueilla myös tnyöhempien
selvityksien osoittamilla alueilla.

Tuettavat hoitotoimet

Hoitotukea on myönnettävä niille maanomis
tajille, joilla on maillaan arvokkaita perinnemai
semia. Maanomistajan suostuessa tuki voitaisiin
myöntää myös muille hoitotoimista vastaaville,
kuten luonnonsuojelu- ja kotiseutuyhdistyksille
tai kylätoimikunnille. Hoitotuen tarkoituksena on

korvata niitä kuluja, joita aiheutuu taloudellisesti
heikkotuottoisten tai tuottamattomien perinne-
maisemien hoidosta.

Maisemanhoidon tukijärjestelmän avulla on
tuettava niittyjen, luonnonlaitumien, hakamaiden
ja metsälaidunten peruskunnostusta sekä niiden
vuosittaista hoitoa. Tuettavia hoitotoimia ovat
muun muassa umpeenkasvavien tai metsittynei
den kasvillisuuskuvioiden raivaaminen, kulotta
minen, alueiden aitaaminen ja laiduntaminen,
eläinten kuljetukset ja valvonta, juottopaikkojen
kunnostaminen, niittyjen siistiminen ja niittämi
nen sekä lehdesniittyjen lehdestäminen.

Myös muita maiseman- ja luonnonhoitoa
edistäviä töitä, kuten kasvillisuudeltaan ja maise
maltaan arvokkaiden pientareiden säännöllistä
niittoa ja kaskimetsien hoitoa olisi mahdollista
tukea. Lisäksi olisi tuettava perinnemaisemilla si
jaitsevien maisemallisesti ja kulttuurihistorialli
sesti arvokkaiden rakennelmien ja rakennusten,
kuten kivi- ja puuäitojen, aittojen, latojen, hei
nänkorjuun rakenteiden, myllyjen, karjasuojien ja
-majojen sekä paise- ja vesitysniirtyjen ojajärjes
telmien kunnostusta.

Hoidon tukemisen edellytykset

73 Maisemanhoidon tukijärjestelmä

Hoitotuen saannin edellytyksenä olisi, että
hoito edistäisi luonnonarvojen säilymistä parhaal
la mahdollisella tavalla ja että se olisi sopusoin
nussa ympäristönsuojelun muiden tavoitteiden
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Kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokkai
den rakennusten ja raken
nelmien ylläpito ja kunnos
tus on osa perinnemaise
mien hoitoa.
- Karjakuja Muuramäellä,
Puumala.

Kunnostettavan perinne-
maiseman hoidossa sovel
letaan käytettävissä olevia
resursseja. - Naapurin
vaara, Sotkamo.

kanssa. Esimerkiksi keinolannoitteiden ja torjun
ta-aineiden käyttö, voimakas maanmuokkaus, sa
laojitus ja ruoppaus eivät sovi hoidettaville alu
eille. Sen sijaan hoitotyöt voi tehdä kuhunkin ti
lanteeseen parhaiten sopivalla menetelmällä; nii
tyn kasvillisuudelle on lähes samantekevää, niite
täänkö viikatteella tai niittokoneella taikka anne
taanko lampaiden tai raivaussahan huolehtia

pensoittuneen alueen kunnostamisesta. Luonnon-
arvoihin ei myöskään vaikuta se, että aidataanko
hakamaa piikkilangalla vai riukuaidalla - maise
maan se sitä vastoin vaikuttaa, ja on sekä arvos
tus- että voimavarakysymys, kumpi vaihtoeh
doista valitaan.

Perinnemaisemien hoidon tavoitteiden toteu
tumiseksi on lisäksi tärkeätä, että maiseman arvo
ja ei heikennetä samanaikaisesti muilla toimilla.
Hoidon tukeminen ei ole mielekästä, jos esimer
kiksi alueen tai sen lähiympäristön metsittämistä
tai rakentamista edistetään samanaikaisesti.

Hoitotuen käyttö

Maisemanhoidon tukemisen edellyttämä uusi
tukijärjestelmä olisi laadittava maa- ja metsäta
lousministeriön ja ympäristöministeriön yhteis
työnä. Ympäristöhallinnon vastuulle sopii aluei
den ja hoitomenetelmien selvittäminen ja hoidon
käytännön tavoitteiden määrittely. Samalla on
selvitettävä myös, minkälaisten hoitotöiden tuke
minen tuottaa parhaan tuloksen. Maaseutuhallin
non tehtäväksi sopii puolestaan huolehtia hoidon
rahoituksesta ja hoitosopimusten tekemisestä.
Hoitotukijärjestelmää varten on osoitettava riittä
vät varat.

Hoitotukijärjestelmän tulee olla mahdolli
simman selkeä, jotta tuen hakeminen olisi yksin
kertaista ja jotta viranomaiset voisivat paneutua
hoitosopimusten tekemisen ohella myös maise
manhoidon käytännön neuvontaan.

Maisemanhoidon tukijärjestelmän on mielui
ten pohjauduttava lainsäädäntöön; tällöin sekä
maanomistajat että viranomaiset voisivat olla va
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kuuttuneita järjestelmän jatkuvuudesta. Olisi voi
mavarojen hukkaamista, jos aloitettu hoitotyö
katkeaisi järjestelmän heikkouden takia. Seuraa
vassa hahmotellaan, millä tavalla hoitotukijäijes
telmän toimisi käytännössä.

Hoidettavien alueiden selvittäminen

Hoidettavaksi soveltuvien alueiden osoitta
minen edellyttää perusteellista perinnemaisemien
selvittämistä. Perinnemaisemien valtakunnallinen
kartoitus tulee tehdä vesi- ja ympäristöhallituksen
ja sen piirien työnä. Vesi- ja ympäristöhallituksen
ohjauksella inventointeihin voisivat halutessaan
osallistua myös kunta, lääninhallitus tai maakun
nan liitto. Museoviraston olisi osallistuttava pe
rinnemaisemilla sijaitsevien muinaisjäännösaluei
den selvittämiseen.

Inventoinneissa löytyneistä arvokkaista pe
rinnemaisemista tulisi tiedottaa maanomistaj alle
ja maaseutupiirille mahdollisten hoitosopimusten
tekemistä varten. Myös kunnan, lääninhallituk
sen, maaseutukeskuksen sekä metsälautakunnan
olisi saatava asiasta tieto.

Mikäli hoidettavaksi sopiva alue tulee ilmi
vasta inventointien päätyttyä, ja jos maanomistaja
on halukas tekemään sen hoidosta sopimuksen,
jäisi kunnan tehtäväksi selvittää alueen arvo.

Hoitosopimuksen tekeminen

Maanomistaja ja maaseutupiiri tekisivät hoi
tosopimuksen maanomistaj an hakemuksesta.
Maanomistajan valtuuttamana voisi sopimuksen
tehdä joku muukin hoitotyöstä vastaava, esimer
kiksi yhdistys. Jotta maisemanhoito olisi riittävän
pitkäjänteistä, tulisi hoitosopimukset tehdä vähin
tään viideksi vuodeksi kerrallaan. Siihen kirjattai
sun hoitotöiden laatu, määrä ja niiden tekemisen

ajankohta sekä tuen määrä. Maanomistajan tulisi
samalla sitoutua olemaan muuten vaarantamatta
hoidettavan alueen luonnonarvoja, esimerkiksi
pidättymällä torjunta-aineiden ja keinolannoittei
den käytöstä sekä teiden, rakennusten ja ojien te
kemisestä.

Hoitosopimuksen tekeminen edellyttäisi
maastokäyntiä, jonka yhteydessä hoitotöistä so
vittaisiin. Maaseutupiirin virkamiehen ohella
myös kunnan tai läänin ympäristövirkailija tai
maaseutukeskuksen neuvoja voisi hyväksyä
suunnitellut hoitotoimet.

Vuosittaisista hoitotöistä riittäisi maanomis
tajan ilmoitus maaseutupiirille. Vasta uutta sopi
musta tehtäessä olisi käytävä toteamassa hoitotöi
den onnistuminen ja tuen saannin edellytysten
säilyminen.

Maisemanhoidon tiedotus ja neuvonta

Hoitotukijärjestelmän onnistuminen edellyt
tää riittävää tiedotusta ja hoidon ohjausta. Maa
seutupiirien ja ympäristöviranomaisten tehtävä
olisi tiedottaa asianomaisille maanomistajille jär
jestelmästäja alueiden inventointien tuloksista.
Käytännössä hoidon aloittaminen, hoitotoimien
suunnittelu ja oikeiden hoitomenetelmien löytä
minen on erilaista jokaisella alueella. Yleensä
hoidon paras asiantuntija on maanomistaja itse,
mutta jos hoidon perinne on välillä päässyt kat
keamaan, saattaa ulkopuolinen apu olla tarpeen.

Yksityiskohtainen tiedotus hoitotukijärjestel
män mahdollisuuksista sekä hoitotoimien käytän
nön suunnittelussa tarvittava neuvonta onnistuisi
parhaiten, jos se liitettäisiin maaseutukeskuksien
neuvontatyön osaksi. Maaseutukeskusten toimen
kuvaan sopisi samalla maisemanhoidon yleisem
pikin neuvonta.
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Maisemanhoidon edistäminen
arvokkailla maisema-alueilla

M
aisemanhoidon edistäminen edellyttää
kaikilla maisema-aluetyöryhmän sel
vittämillä aluetyypeillä samansuuntai

sia toimia. Tässä luvussa esitellään maisema-alu
eilla tarvittavat, pääasiassa nykyisen lainsäädän
nön mukaiset toimet.

Avoin viljelymaisema

Arvokkailla maisema-alueilla on huolehditta
va viljelyn jatkumisen edellytyksistä. Jos viljely
on kannattavaa, ei erityistoimenpiteitä juuri tarvi
ta. Viljelyn kannattavuuteen on kuitenkin kiinni
tettävä huomiota myös pitkällä aikavälillä. Tä
män vuoksi arvokkailla maisema-alueilla tulee
pidättyä viljelyn vähentämiseen tähtäävistä toi
mista. Esimerkiksi kesannointivelvoitteista olisi
voitava luopua näillä alueilla. Mikäli kesannoin
tia käytetään, on suosittava viherkesannon käyt
töä, sillä se on ympäristön kannalta avokesantoa
selvästi parempi vaihtoehto. Viherkesantojen so
veltuvuutta maisemaan tulee kuitenkin vielä ke
hittää. Viherkesantoja voitaisiin muuttaa esimer
kiksi kukkaniittyjen suuntaan kehittämällä sopi-

via siemenseoksiaja vähentämällä niillä torjunta-
aineiden käyttöä, jolloin myös luonnonkasvit
pääsevät levittäytymään niille.

Arvokkailla maisema-alueilla on pidättäydyt
tävä kaikista toimista, jotka edistävät peltojen,
niittyjen ja laitumien metsittämistä. Varsinkin
pelloille istutettavat havupuuviljelmät laskevat
aina kulttuurimaiseman arvoa. Arvokkaille mai
sema-alueille ei tulisi lainkaan myöntää metsittä
mistukea. Esimerkiksi viljelemättömyyssopimuk
sista tulee poistaa mahdollisuus peltojen metsittä
misestä saatavaan korotettuun tukeen. Viljelystä
pois jääville pelloille olisi sen sijaan määrättävä
hoitovelvoite. Hoitoa tulisi tarvittaessa tukea.

Joillakin maisema-alueilla viljelyn jatkami
nen on kannattavuuden rajoilla. Näissä tapauksis
sa viljelyn tai muun maisemanhoidon jatkamista
on erityisesti tuettava. Valittavana on tällöin joko
suora taloudellinen tuki tai välillinen tuki esimer
kiksi verohelpotuksin. Molempien käyttö saattaa
olla tarpeen.

Kulttuurimaisemillemme on tyypillistä pieni
piirteisyys ja monimuotoisuus. Peltokuviot ovat

74

Viljelyn vähentämiseen
tähtäävistä toimista ja met
sittämisestä tulisi pidättäy
tyä arvokkailla maisema-
alueilla.
- Paikkari, Sammatti.
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Paikkakunnalla perintei
sesti käytetyt rakennustavat
sopivat yleensä parhaiten
maisemaan. - Juujärven
maisema-alue. Kemijärvi.

olleet aina verraten pieniä. Reunavyöhykkeet ran
noilla ja metsissä, peltojen metsäsaarekkeet, avo
ojat, pientareet ja pensaikot edistävät luonnon ja
maisemalcuvan monimuotoisuutta. Viljelymaiden
hoidossa tulisi edistää monimuotoisuuden säilyt
tämistäja saavuttamista. Tehokas tuotantotapa sa
laojituksineen vähentää luonnon monimuotoisuu
den kannalta arvokkaita reunavyöhykkeitä ja
pientareita. Uusjakojen yhteydessä peltolohkojen
koko suurenee, mikä myös laskee alueen maise
man ja luonnon monimuotoisuutta. Maisema-alu
eilla olisi suosittava luonnolle ja ympäristölle suo
tuisia tuotantomenetelmiä. Esimerkiksi luonnon:
mukainen viljely ja monipuolinen tuotanto sopi
vat maisema-alueille hyvin.

Rakennussuojelu ja
rakennuskannan hoito

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon pe
rinteistä, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallises
ti arvokasta rakennuskantaa: asuin-, tuotanto- ja
talousrakennuksia sekä monenlaisia ralcennelmia.
Neuvonnan ja rakennussuojelun sekä rakennus
ten kunnostamiseen tarkoitettujen muiden tuki-
muotojen avulla on huolehdittava siitä, että van
haa rakennuskantaa ei pureta tarpeettomasti ja
että se pidetään hyvässä kunnossa.

Kuntien rakennusvalvonnan tulee huolehtia,

että uudet rakennushankkeet toteutetaan maise
maan sopivalla tavalla. Huomiota on jo rakennus
asetuksenkin mukaisesti kiinnitettävä rakennusten
sijaintiin, kokoon, mittasuhteisiin, materiaaleihin
ja väritykseen. Paikkakunnalla perinteisesti käyte
tyt rakennustavat soveltuvat yleensä parhaiten
maisemaan. Myös modemit ratkaisut on huolelli
sella suunnittelulla sovitettavissa ympäristöön.

Eri viranomaisten myöntämiä rakennusten
suojeluun ja perusparantamiseen tarkoitettuja
määrärahoja on laajasti suunnattava palvelemaan
myös maisemallisesti arvokkaiden rakennusten ja
niiden lähiympäristön säilymistä ja kunnostamis
ta. Määrärahojen käyttöä tulee erityisesti kohdis
taa arvokkaille maisema-alueille. Määrärahojen
laajennettu käyttö edellyttää niiden vastaavaa ko
rottamista.

Maatilahallituksen määrärahoja maaseutu-
ympäristön kehittämiseen on jo ollut mahdollista
käyttää paitsi asuin- ja talousrakennusten myös
niiden ympäristön kunnostamiseen. Näiden varo
jen käyttö on laajennettava koskemaan myös
maisemallisesti arvokkaita, pihapiirin ulkopuolel
la olevia rakennuksia. Määrärahan käyttöä on
muutettava lainoituksen tukemisesta avustusluon
toiseksi, kun kysymyksessä on rakennusten ym
päristön ja käyttöarvoltaan vähäisten, mutta mai
semallisesti arvokkaiden rakennusten kunnosta
minen. Määrärahoja tulee erityisesti kohdistaa
maisema-alueille.

Asuntohallituksen käytössä olevia peruspa
rannuslainoja olisi kohdistettava arvokkailla mai
sema-alueilla olevan perinteisen rakennuskannan
kunnostamiseksi asuinkäyttöön. Lisäksi opetus
ministeriön tukea kansalaistoimintaan tarkoitettu
jen rakennusten korjaamiseen, sisäasiainministe
riön läänien kehittämisrahaa sekä työministeriön
työllisyysperusteista valtionapua rakentamista ja
rakennusten kunnossapitoa koskeviin hankkeisiin
olisi suunnattava arvokkailla maisema-alueilla
olevan rakennuskannan ja niiden ympäristön
kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Perinnemaisemat

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon pe
rinnemaisemia. Ne ovat usein maisemallisesti ja
paikallisen luonnon monimuotoisuuden säilyttä
miseksi tärkeitä alueita. Perinnemaisemien tila ei
kuitenkaan ole kehuttava läheskään kaikilla mai
sema-alueilla. Umpeenkasvaminen, pensoittumi
nen ja metsittyminen on tavallista. On keskeistä
huolehtia arvokkailla maisema-alueilla olevien
perinnemaisemien hoidon jatkumisesta sekä käyt
töä vaille jääneiden alueiden kunnostamisesta.
Maisemanhoidon tukijärjestelmän (kts. 7.3) mu
kaista tukea on suunnattava arvokkailla maisema-
alueilla oleville perinnemaisemille. Umpeenkas
vaneiden perinnemaisemien kunnostaminen uu
delleen aloitettavaa hoitoa varten on myös monin
paikoin aiheellista.

Maanomistajille on varattava mahdollisuus
halutessaan rauhoittaa arvokkaita perinnemaise
mia luonnonsuojelualueiksi. Rauhoittamisen etu
na on se, että tällöin voidaan varmistua alueen

Joillakin maisema-alueilla
maanviljelyn harjoittami
nen on kannattavuuden ,-a—
joilla. Tällöin viljelyäja
muuta maisemanhoitoa tu
lisi erityisesti tukea.
- Kuoskun maisema-alue.
Savukoski.
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Rakennussuojelua on tar
koituksenmukaista tukea ar
vokkailla maisema-alueilla.
Määrärahojen käyttöä tulee
laajentaa myös rakennusten
ympäristön kunnostamiseen.
- Tomionjokilaakson maise
ma-alue. Kukkolankoski,
Ylitornio.

luonnon säilymisestä pysyvästi. Maanomistaj alla
on samalla oikeus saada korvaus alueen muun
käytön estymisestä ja alueen hoitoon voidaan
käyttää luonnonsuojelualueiden hoitovaroja.

Luonnonalueet

ja kalliokot olisi jätettävä maa-ainesten oton ja
voimaperäisten hakkuiden ulkopuolelle.

Monilla maisemanähtävyyksillä on laajoja
luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelualueiden
perustaminen on vireillä. Niillä on myös toisaalta
laajoja luonnonalueita, joiden säilymistä ei ole vie
lä turvattu millään keinoilla. Tämän vuoksi laadit
tavia seutukaavoja varten tulisi tehdä yksityiskoh
taiset selvitykset alueista, joiden luonnonarvojen
turvaaminen edellyttää seutukaavojen suojelualue
varauksia. Kaikki maisemanähtävyyksillä sijaitse
vat valtionmaat on selvitettävä erikseen ja niiden
suojelupäätösten valmistelu on aloitettava.

Seutukaavoissa osoitettaville suojelualueva
rauksille on aikanaan varauduttava perustamaan
luonnonsuojelualueita. Näiden toteuttamista var
ten on valtion talousarvioon luonnonsuojelun os
tomäärärahoihin osoitettava riittävät varat.

Kaavoitus

Kuntien tulisi laatia arvokkaille maisema-
alueille vahvistettavat yleiskaavat. Yleiskaavois
sa on edistettävä perinteisen maisemakuvan, ar
vokkaan rakennuskannan ja perinnemaisemien
säilyttämistä ja sovitettava maankäytön uudet tar
peet maisemaan sopiviksi sekä huolehdittava, että
muilla hankkeilla ei vaaranneta maiseman säily
mistä. Yleiskaavoissa on määriteltävä maiseman-
hoidon yksityiskohtaiset tavoitteet, ja niissä on
myös mahdollista osoittaa sellaisia alueita, joille
maisemanhoidon tukitoimia suunnataan.

Muu maankäyttö

Kaikkien maankäyttöön vaikuttavien viran
omaisten on edistettävä maisema-alueiden kult

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon
luonnonalueita. Luonnonalueiden hoito edistää
alueiden maisemakuvan monimuotoisuuden ja
luonnonarvojen säilymistä. Luonnontilaiset ve
sistöt, kosteikot, peltojen metsäsaarekkeetja met

Luonnonalueidensäilyttä- sien pensaikkoiset reunavyöhykkeet tulee säästää
minen kuuluu maiseman- . .

hoitoon, maisema-alueilla. Vanhat puuryhmat ja metsikot

- Kyrönjokilaakso, Vähäkyrö antavat maisemakuvalle iätöntä jykevyyttä. Kult
(kuva: Johan Ulfvens) tuurimaisemaa reunustavat harjuselänteet, vaarat
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Monilla maisemanähtä
vyyksillä on luonnonsuoje
lualuevarauksia.
- Sulkavan linnavuori,
Sulkava.

lat voisivat houkuteila myös pienyrityksiä ja etä-
työntekijöitä.

Kylätoiminta onjo monissa paikoissa ottanut
tehtäväkseen laajentaa maaseudun elinkeinoraken
netta. Kylätoimikunnilia on suora mahdollisuus
vaikuttaa ymparistönsä elinvoimaisuuteen teke
mällä asuinympiiristöä viihtyisäksi, houkuttele-
maila maataloutta tukevaa asutusta ja elinkeinotoi
mintaa sekä järjestämällä talkoita maiseman hoi
tamiseksi ja ympäristön kunnostamiseksi. Kylä-
toiminnassa asukkailla on mahdollista myös osal
listua maisemanhoidon toimien käytännön suun

Yleiskaavoissa voidaan
maankäytön uudet tarpeet
pyrkiä sovittamaan maise
makuvaan sopiviksi.
- Ahlaisten maisema-alue.
Pori
(Kuva: Satakuntaliitto)

tuurimaisemien vaalimista. Myös maanomistajil
le on jaettava riittävästi tietoa, jotta he käytännön
toimissaan voivat edistää maisemanhoidon ta
voitteita.

Maisema-alueiden elinvoimaisuuden säilyt
täminen edellyttää myös muiden kuin maatalou
den elinkeinojen tukemista. Elinkeinorakennetta
on monipuolistettava niin, että maisema-alueiden
säilyminen asuttuina ja vireinä on mahdollista.
On esimerkiksi selvitettävä tyhjilleen jääneiden
rakennusten kunnostamis- ja käyttömahdolli
suuksia matkailu- ja palveluelinkeinoja harjoitet
taessa. Hienoon kyläympäristöön kunnostetut ti nitteluun esimerkiksi kaavoituksen yhteydessä.
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Maisemanhoidon
hallinnollinen vastuu

Ympäristöministeriön on
aloitettava yhteistyö maa-
ja metsätalousministeriön
kanssa ,naisemanhoidon
järjestämiseksi.
- Säräisniemi, Vaala.

M
aisemanhoidon kehittämisessä viran
omaisilta edellytettäviä toimia on tar
kasteltu yksityiskohtaisesti jo edeltä

vissä luvuissa, joten tässä luvussa kuvataan vain
pääpiirteittäin vastuun jakautumista.

Maisemanhoidon tavoitteet on otettava kai
kissa maisema-alueisiin kohdistuvissa toimissa
huomioon. Ympäristöministeriön tulee ottaa
päävastuu yleisen maisemanhoidon koordinaatto
rinaja edistää maisemanhoidon tavoitteiden to
teutumista kaikilla hallinnonaloilla. Maiseman-
hoidon kehittäminen edellyttää viranomaisten vä
listä laajaa yhteistyötä sekä lainsäädännön tarkis
tamiseksi että käytännön toimien ohjaamiseksi.

Ympäristöministeriön on aloitettava yhteis
työ maa- ja metsätalousministeriön kanssa arvok
kaiden maisema-alueiden hoidon
Maisemanhoidon kehittsen lähtökohdaksi so
veltuu valtioneuvoston periaatepäätös, jossa mää
ritellään maisemanhoidon yleiset tavoitteet ja toi
mintatavat.

Ympäristöministeriön on huolehdittava pe
rinnemaisemien ja niiden hoitomenetelmien sel
vittämisestä, maisema-alueilla tarvittavien yleis
kaavojen ohjauksesta sekä mahdollisten luonnon
suojelualueiden perustamisesta ja niiden hoidon
järjestämisestä. Ympäristöministeriön on museo
viraston kanssa kohdennettava rakennussuojelun
määrärahoja arvokkailla maisema-alueilla olevi

en rakennuksien sekä niiden ympäristössä olevi
en talousrakennuksien, pihojen ja puutarhojen
kunnostamiseen. Ympäristöministeriön tulee
huolehtia maa- ja metsätalousministeriön ja maa
seudun neuvontajärjestöjen kanssa maisemanhoi
don neuvonnan ja tiedotuksen järjestämisestä.

Maa- ja metsätalousministeriön on otetta
va vastuulleen maisemanhoidon tukijärjestelmän
organisointi ja rahoittaminen sekä maisemanhoi
don edellytysten turvaaminen arvokkailla maise
ma-alueilla. Maaseutupiirien tulee ottaa maise
manhoidon tukijärjestelmän edellyttämät käytän
nön tehtävät hoitaakseen.

Vesi- ja ympäristöhallituksen ja sen piirien
tulee ottaa käytännössä hoitaakseen perinnemai
semien selvittäminen ja maisemanhoidon mene
telmien tutkimus. Vesi- ja ympäristöhallinnon
olisi myös käynnistettävä maisemanhoito sellai
silla alueilla, joilla maanomistajat eivät siitä ky
kene suoriutumaan. Tällaisia töitä ovat muun mu
assa laajojen umpeenkasvaneiden niittyalueiden
raivaus, paise- ja tulvitusniittyjen entisöinti, kas
kimetsien hoito sekä perinnemaisemilla olevien
rakenteiden ja rakennuksien korjaus. Vesi- ja ym
päristöhallinnon on suunnattava peruskui
vatukseen ja tulvasuojeluun tarkoitetut, maata
louspolitiikan tavoitteiden kannalta ristiriitaiset
varat maisemanhoitoon.

Metsähallitus vastaa useimpien valtion

75

141



omistuksessa olevien maa-alueiden hoidosta.
Kaikki valtion mailla olevat luonnonsuojelualu
eet ovat metsähallituksen ja metsäntutkimuslai
toksen hallinnassa. Valtion mailla on runsaasti
perinnemaisemia ja niillä olevia rakennuksia ja
rakennelmia, kuten savotta- ja metsäkämppiä, ui
ton laitteita, vanhoja kruununtiloja ym. Metsähal
litus ja metsäntutkimuslaitos ovat jo tehneet joita
kin selvityksiä perinnemaisemista. Niiden tulee
kuitenkin kattavasti selvittää maillaan olevat pe
rinnemaisematja huolehtia niiden sekä hallinnas
saan olevien muinaisjäännösten hoidon järjestä
misestä.

Monilla valtion luonnonsuojelualueilla on pe
rinnemaisemien hoito jo aloitettu. Esimerkiksi
Saaristomeren, Kolin ja Oulangan kansallispuis
toissa on kunnostettu perinteisiä niittytyyppejäja
jatkettu niiden hoitoa. Hoitotoimien kehittäminen
on erityisen tärkeätä luonnonsuojelualueilla, sillä
millä hoidon vaikutusten seuranta, pitkäjänteinen
hoitotyöja hoidon vaikutuksista tiedottaminen on
parhaiten järjestettävissä. Luonnonsuojelualueiden
hoidossa on mahdollista myös suosia mahdolli
simman perinteisiä hoitomenetelmiä ja alkupe
räiskarjarotujen käyttöä laiduntamisessa.

Metsäkeskusten ja metsälautakuntien on
kiinnitettävä huomio yksityismetsien hakkuiden
maisemavaikutuksiin ja alettava laatia tarkoituk
seen soveltuvia metsänhoito-ohjeita. Niiden tu
lisi myös käytännössä edistää perinnemaisemien
hoidon tavoitteita tehdessään metsänhoitosuunni
telmia.

Museoviraston vastuulla on rakennussuoje
lun ohella myös kiinteiden muinaisjäännösten
hoito. Museoviraston tulee selvittää ne muinais
jäännökset, joiden hoito soveltuisi tehtäväksi
maisemanhoidon tukijärjestelmän avulla. Museo
viraston on vastattava myös muinaisjäännöksille
soveltuvien hoitomenetelmien selvittämisestä ja
tarvittaessa myös hoidon ohjauksesta.

Lääninhallitusten ensisijaisena tehtävänä

on vastata arvokkaiden maisema-alueiden yleis
kaavoituksen käytännön ohjauksesta ja kaavoi
tuksen edistäniisestä. Lääninhallitusten on varau
duttava antamaan lausuntoja hoidettavaksi ehdo
tettavista perinnemaisemista ja tarjoamaan muuta
maisemanhoidon asiantuntija-apua alue- ja pai
kallistason viranomaisille, yhteisöille ja maan
omistajille.

Kuntien tulee laatia vahvistettavia yleiskaa
voja arvokkaille maisema-alueille. Kuntien olisi
myös varauduttava avustamaan maanomistajia
perinnemaisemien hoitotoimien suunnittelussa ja
antamaan lausuntoja hoidettaviksi ehdotettavien
perinnemaisemien luonnon- ja maisema-arvosta
sekä mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan
arvokkaiden alueiden selvittämiseen.

Tielaitoksen on huolehdittava siitä, että tei
den suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan mai
sema-alueiden kulttuurihistorialliset ja maisemal
liset arvot keskeisesti huomioon. Myös maisema-
alueiden ulkopuolella uudet tiesuunnitelmat olisi
laadittava maisemaan sopeutuviksi. Tielaitoksella
on erityiset tiemuseo- ja kanavamuseohankkeet.
Laitoksen tulisi jatkaa tätä työtä selvittämällä
maisemallisesti ja historiallisesti arvokkaita tieo
suuksia, kanavia ja siltoja sekä huolehtia näiden
säilyttämisestä alkuperäisessä asussaan.

Työministeriön tulee ottaa maisemanhoito
työt ohjelmaansa siten, että maisemanhoidosta
vastaavien viranomaisten käyttöön osoitetaan
velvoitetyöllistettäviä.

Asuntohallituksen on kohdistettava asunto
tuotantomäärähojaan arvokkailla maisema-alueil
la olevan rakennuskannan peruskunnostukseen.

Vanhat rautatieasemat ja niiden puistot ovat
monin paikoin vanhan kulttuurimaiseman arvo-
kohteita. Niiden säilyttäminen on lähes yksin
omaan Valtionrautateiden vastuulla. On tärkeä
tä, että se huolehtii rautateihin liittyvän runsaan
kulttuuriperinnön ja maisema-arvojen säilyttämi
sestä.
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Maisema-alueiden
hoidon kustannukset

Maisemanhoidon tukijär
jestelmää varten on osoitet
tava riittävästi varoja.
- Saarilaidun Rönngrun
den issa. Molpe, Korsnäs.
(Kuva: Johan Ulfvens)

M
aisema-aluetyöryhmän inventoimista
aluetyypeistä arvokkaat maisemakoko
naisuudetja perinnemaisemat sekä jot

kin maisemanähtävyydet edellyttävät aktiivista
hoitoa. Maassamme on 150 valtakunnallisesti ar
vokasta maisema-aluetta, joista 127 on maisema-
kokonaisuuksia ja 23 maisemanähtävyyttä. Perin
nemaisemien alustavat inventoinnit osoittavat,
että hoidon tarpeessa olevia arvokkaita perinne-
maisemia on paljon, jopa tuhansia alueita.

Vuoden 1989 maatilarekisterin perusteella
maassamme on noin 123 000 hehtaaria laidun
niittyjä ja laitumia. Voidaan arvioida, että tästä
määrästä noin puolet on hoitoa vaativia biologi
sesti, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti
arvokkaita alueita. Hoito on ruotsalaisten koke
musten perusteella helposti järjestettävissä kui
tenkin vain noin puolella alueista. Tämän perus
teella hoitotoimet tulisi alustavasti suunnitella
koskemaan yhteensä noin 30000 hehtaaria perin-

nemaisemia. Tämä riittänee kattamaan sekä ar
vokkailla maisema-alueilla olevat että tulevissa
inventoinneissa löytyvät perinnemaisemat.

Perinnemaisemien hoidon
kustannukset

Perinnemaisemien hoidon kustannuksista
tehtiin luvussa 5.4 esitellyt selvitykset. Niiden
perusteella arvioitiin, että perinnemaisemien hoi
toa olisi tuettava vuosittain 1 500 markalla heh
taaria kohti, jos alue on jo hoidossa. Uudelleen
käyttöön otettavien perinnemaisemien kunnos
tukseen tulisi voida osoittaa keskimäärin 3 000
markkaa/hehtaari.

Perinnemaisemilla olevien vanhojen raken
nelmien kuten aittojen, latojen ja myllyjen kun-
nostamisesta aiheutuvien kustannuksien arviointi
perustuu yhdellä maisema-alueella tehtyyn arvi
ointiin, jonka mukaan 50 hehtaarilla perinnemai
semia oli 14 kunnostusta kaipaavaa latoa. Kunkin
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ladon kunnostaminen maksaisi noin 4000 mark
kaa. Jos samankaltaisia perinnemaisemia hoide
taan 30 000 hehtaarilla, pitäisi yhteensä 8400 la
toa tai muuta rakennusta kunnostaa. Kokonais
summaksi tästä tulisi noin 34 miljoonaa markkaa.
Kun rakennusten kunnostaminen jaettaisiin tehtä
viiksi viiden vuoden aikana, aiheutuisi tästä 7
miljoonan markan vuosittaiset menot.

Arvio perinnemaisemien hoidon kustannuksista:

1. Perinnemaisemien kunnostuskulut (kertaluon
teisia, tarvitaan arviolta kahdella kolmasosalla
alueita)
-20000 ha x 3 000 mk = 60 milj, markkaa
- kun kunnostus jaetaan tehtäväksi viiden vuoden
aikana, vuosittaiset kustannukset perinnemaise
mien kunnostuksesta ovat 12 milj, mk.

2. Perinnemaisemien hoitomenot (vuosittain tois
tuvia kuluja)
- 30000 ha x 1 500 mk =45 milj, mk

3. Perinnemaisemilla olevien rakennelmien kun
nostus- ja ylläpitokulut ovat 7 milj. mk

Perinnemaisemien hoitoon on arvion mukaan
varattava rahaa yhteensä 64 miljoonaa markkaa
vuodessa. Nämä varat tulisi ohjata perustettavan
maisemanhoidon tukijärjestelmän käyttöön maa
taloustuen vähentyessä säästöön jäävistä varoista.

Yleiskaavoituksen tukemisesta aiheutu
vat kustannukset

Arvokkaiden maisema-alueiden maankäy
tön suunnittelussa on yleiskaavoituksella kes
keinen asema. Kuntien vahvistettavilta yleiskaa
voilta edellytettävien maisema- ja luontoselvi
tysten laatimista on tarpeen tukea. Jos kaikille
valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille
laaditaan vahvistettava yleiskaava, jos kunkin
yleiskaavan tukemiseen käytetään keskimäärin
150 000 markkaa ja jos yleiskaavat laaditaan
viiden vuoden aikana, tarvittaisiin yleiskaavojen
tukemiseen vuosittain 4,5 miljoonaa markkaa.

Maisema-alueilla olevan
rakennuskannan korjaus- ja

ylläpitokustannukset

Yhteiskunnan tulisi tukea maisema-alueilla
olevan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokkaan rakennuskannan ylläpitoa lainoituksel
la ja avustuksilla. Osa näistä toimista kuuluu jo
nyt maaseutuelinkeinorahoituksen sekä rakennus-
suojelun tukimuotojen piiriin.

Seuraava arvio arvokkaiden rakennusten kor
jaus- ja ylläpitokustannuksista koskee maisema-
alueilla olevia maatilojen asuin-, tuotanto- ja ta

lousrakennuksia. Siltä osin kuin näillä maisema-
alueilla on perinnemaisemia, on tämä arvio hiu
kan päällekkäinen edellä tehdyn, perinnemaise
milla olevien rakennelmien kunnostuskustannuk
sista tehdyn arvion kanssa.

Koko maan maatilojen rakennetun ympäris
tön arvo on noin 70 miljardia markkaa. Arvok
kailla maisema-alueilla olevan rakennetun ympä
ristön arvoksi voidaan tästä arvioida noin 11 %,
eli 7,7 miljardia markkaa. Rakennusten ja niiden
lähiympäristön korjaukseen ja kunnossapitoon
olisi käytettävä vuosittain 1-1,5 % niiden arvosta,
jotta rakennukset eivät tulisi maiseman hain teki
jöiksi. Arvokkailla maisema-alueilla tämä merkit
sisi noin 100 milj, mk vuosittaista panostusta
maatilojen rakennuskannan ylläpitoon. Kun valtio
tukisi kunnostustoimia keskimäärin 40 % rahoi
tustuella, merkitsisi tämä yhteensä 40 miljoonan
markan vuosittaisia kuluja.

Maisema-alueiden kulttuurihistoriallisesti ja
rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuskannan
säilyttämisestä aiheutuu rakennussuojelun mui
denkin määrärahojen korottamisen tarvetta, sillä
maisema-alueilla on arvokasta rakennuskantaa
muuallakin kuin maaseutuelinkeinolain määritte
lemillä maatiloilla. Tarkemmat selvitykset näiden
määrärahojen korotustarpeesta jäävät ympäristö-
ministeriön ja museoviraston huoleksi.

Maisemanhoidon muut
kustannukset

Maisema-alueiden hoidon järjestämisestä ai
heutuu edellä tehtyjen arvioiden ohella kustan
nuksia muistakin syistä, joista ei ole tehty arvioi
ta. Alueilla olevan viljelymaan säilyttämisestä
avoimena aiheutuu kustannuksia, jotka tulee sel
vittää erikseen maataloustuotannon tasapainotta
misen yhteydessä.

Ympäristöministeriön on aikanaan selvitettä
vä ne kustannukset, jotka aiheutuvat mahdollis
ten luonnonsuojelualueiden perustamisesta mai
sema-alueille. Perinnemaisemien rauhoittamises
ta aiheutuvat kustannukset tulee selvittää perin
nemaisemien inventoinnin yhteydessä. Maisema
nähtävyyksille perustettavien luonnonsuojelualu
eiden hankintakustannukset selviävät, kun
seutukaavoissa on saatu selvitetyksi luonnonsuo
jelualueiden perustamisen tarve.

Ympäristöministeriön ja vesi- ja ympäristö-
hallituksen on lisäksi arvioitava maisemanhoidon
kehittämiseksi tarvittavien tutkimushankkeiden ja
hoitokokeilujen kustannukset. Muut maiseman-
hoidon kustannukset tulee arvioida asianomalsilla
hallinnonaloilla. Maisemanhoidosta aiheutuvat
muut kustannukset eivät yleensä aiheuta määrära
hojen korottamisen tarvetta vaan käytössä olevi
en normaalien määrärahojen suuntaamista maise
manhoitoon.
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77 Maisemanhoidon tutkimus

Maisenianhoidon tutkimus
edellyttää tietoja monilta
eri aloilta.
- Pruusila. Mäntsälä.

M
aisemanhoidon tarpeiden selvittämi
seksi ja hoidon käynnistämiseksi uhan
alaisimmilla alueilla tulee arvokkaiden

perinnemaisemien selvittäminen saattaa inahdol
lisimman nopeasti loppuun. Perinnemaisemien
inventoinneissa on päähuomio kiinnitettävä maa
talouden muovaamien perinteisten ympäristö
tyyppien selvittämiseen. Perinnemaisemien in
ventointi sopii parhaiten vesi- ja ympäristöhalli
tuksessa olevalle luonnonsuojelun tutkimusyksi
kölle ja vesi- ja ympäristöpiireille. Inventoinnit
palvelevat perustettavan hoitotukijäijestelmän
tarpeita. Ympäristöministeriön tulee huolehtia
näiden tutkimusten järjestämisestä. Myös maa
seutuhallinnon ja lääninhallinnon asiantuntemus
voi tukea selvitysten laatimista.

Perinnemaisemien selvittämisen rinnalla on
kiireesti aloitettava myös maisemanhoidon mene
telmien tutkimus. Hoitomenelmät on syytä selvit
tää kaikilla aluetyypeillä eri puolilla maata aloi
tettavien hoitokokeilujen ja niiden seurannan
avulla. Hoitokokeilut olisi tarkoituksenmukaisin
ta tehdä sekä arvokkailla maisema-alueilla että
valtion hallinnassa olevilla luonnonsuojelualueil
la. Tutkimusten avulla saadaan tiedot eri hoito-
menetelmien käyttökelpoisuudesta ja tehokkuu
desta sekä niiden biologisista ja maisemallisista
vaikutuksista. Tutkimustulosten perusteella on
mahdollista laatia ohjeistot maisemanhoitoa var
ten. Hoitotutkimukset soveltuvat parhaiten vesi-

ja ympäristöhallituksen luonnonsuojelun tutki
musyksikön ja metsähallituksen tehtäväksi.

Hoitokokeilut kannattaa tehdä sellaisilla alu
eilla, joilla voidaan varautua pitkiin, jopa kym
menien vuosien seurantajaksoihin. Ympäristömi
nisteriön tulisi vastata pääosin sekä hoitomenetel
mien tutkimuksen että itse hoitokokeilujen rahoit
tamisesta. Valtion mailla hoitokokeilut kuuluvat
metsähallitukselle ja metsäntutkimuslaitokselle.

Maisema-alueiden yleiskaavoituksen ohjaa
minen ja maisemanhoidon tavoitteiden kehittämi
nen edellyttää riittäviä tutkimustietoja eri hank
keiden maisemallisista vaikutuksista. Tietoja tar
vitaan siitä miten rakentamis- ja muut hankkeet
ovat sovitettavissa maisemakuvaan. Maisemavau
rioiden korjaamisen mahdollisuuksia on myös sel
vitettävä. Maisema-alueiden yleiskaavojen ohjaa
mista, erilaisten hankkeiden maisemavaikutuksien
selvittärnistä ja maisemahäiriöiden korjaarnista
varten tarvittava tutkimus tulisi tehdä ympäristö-
ministeriön ja vesi- ja ympäristöhallituksen työnä.

Viranomaisten tutkimusten ohella on syytä
edistää yliopistollista maisemanhoidon sovelta
vaa ja perustutkimusta. Ainakin kasvitieteen,
eläintieteen, maantieteen, ympäristötieteiden,
maa- ja metsätaloustieteiden, kansatieteen, kult
tuurihistorian, taidehistorian, arkeologian, arkki
tehtuurin, maisema-arkkitehtuurin sekä estetiikan
opinaloilla tehdään maisemanhoidon kehittämi
sen kannalta tärkeätä tutkimustyötä.
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Maisemanhoidon neuvonta
ja tiedotus

Maiseinanhoidon neuvon
nassa on tärkeätä taljota
tietoa hoitomenetelmistä
inaanomistajille ja
muille kyläläisille.
- Uimaniemi, Sodankylä.

M
aisemanhoito ei voi laajalti onnistua il
man tehokasta neuvontaa ja tiedotusta.
Suurin osa maisemanhoidosta edellyt

tää maisemanhoidon ottamista huomioon osana
normaalia yhteiskunnan ja elinkeinojen toimin
taa. Vain vähäinen osa maisemanhoidosta voi
daan toteuttaa yhteiskunnan tuella. Tärkeätä on,
että kaikilla maanomistajillaja viranomaisilla on
käytettävissään riittävästi tietoa maisemanhoidon
tavoitteista ja menetelmistä. Maisemanhoidon
tiedotus ja neuvonta edellyttää ennenkaikkea ym
päristö- ja maaseutuviranomaisten aktiivista ja
vastuullista yhteistyötä.

Maisemanhoidon neuvonnassa on ensisijais
ta tarjota tietoa ja asiantuntevaa neuvontaa suo
raan maanomistajille. Maisemanhoito ja sen me
netelmät tulisikin ottaa osaksi maatalousneuvon
taa. Jos maaseutupiirit saavat vastatakseen maise
manhoidon tukijärjestelmästä, on niiden myös

tiedotettava järjestelmän käyttömahdollisuuksista
riittävästi.

Maisemanhoidon käytännön ohjaus sopii
Maaseutukeskusten Liiton ja sen kenttäorgani
saation työksi. Maaseutukeskukset voivat osallis
tua samalla hoidettavaksi soveltuvien kohteiden
etsimiseen. Maaseutukeskukset ovatkin jo osoit
taneet valmiutta maisemanhoidon tiedotukseen ja
neuvontaan. Tiedon jakamisella voidaan ihmisiä
kannustaa maisemanhoitotalkoisiin.

Maisemanhoidon tiedottamista ja neuvon
taa tulee kehittää maaseutupiirien, maaseutukes
kusten ja ympäristöhallinnon yhteistyönä. Olisi
toivottavaa että myös kunnat, maakuntien liitot,
metsäkeskukset ja metsälautakunnat sekä maa
seudun, kylätoiminnan, kotiseututyön ja luonnon-
suojelun järjestöt hanklcisivat ja tarjoaisivat tieto
ja maisemanhoidosta. Näin kaikki kansalaiset
voisivat saada asiasta riittävästi tietoa.
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Työryhmän
ehdotukset

1
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Limingan lakeutta. - Ängeslevä, Tyrnävä.



8.1 Maaseudun kulttuurimaisemien
yleinen kehitys

Ratasjärven maisema-alue.
Pello.

M
aaseudun kulttuurimaisemat ovat elävä
todiste kansakuntamme elinehdoista ja
-tavoista, karun luontomme ja vuosisa

taisen työn vuorovaikutuksen tulos. Maaseudun
kulttuurimaisemien hoito ja ylläpitäminen on ol
lut tähän saakka elinkeinonharjoittamisen sivu-
tuote. Kulttuurimaisemien vaalimiseen ei ole
kiinnitetty huomiota ohj attaessa maaseudun elin
keinoelämää ja rakentamista. Tämä on johtanut
siihen, että kulttuurimaiseman perinteinen moni
muotoisuus on alkanut vähitellen heikentyä.

Nyt on ryhdytty toimiin maatalouden ylituo
tannon rajoittamiseksi. Tätä varten maaseutuhal
linto on luonut eri järjestelmiä, kuten velvoiteke
sannoinnin, viljelemättömyyssopimukset ja pelto
jen metsittämisjärjestelmän. Näissä jthjestelmissä
ei kuitenkaan oteta riittävästi huomioon kulttuuri
maisemien arvojen säilyttämistä. Näistä varsinkin
peltojen metsittäminen on kulttuurimaisemille
kohtalokasta. Metsittämistä vieläpä tuetaan varsin
voimakkaasti. Kesannointi ei sinänsä heikennä
maisemakuvaa pysyvästi, mutta joskus se saattaa
haitata elinvoimaisen elinkeinotoiminnan jatku
mista maisemiltaan arvokkailla alueilla. Vaikka
viljelemättömyyssopimuksissa pellot on tarkoitus
säilyttää hoidettuna, on järjestelmä maisemanhoi
don tavoitteiden kannalta ristiriitainen, sillä met
sittäessään peltonsa on viljelijällä mahdollisuus
saada paitsi korotettu palkkio myös erillistä tukea
metsittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

On esitetty, että jopa 750 000 hehtaaria pel
toa tulisi poistaa viljelystä tai suunnata uuteen
tuotantoon. Maatalouden rakennetta on ehdotettu

1 muutettavaksi siten, että jopa 2/3 maatiloista tulisi
lakkauttaa ja että jäljelle jäävien tilojen peltoalan
tulisi olla yli 40 hehtaaria. Näin toirnittaessa suuri
osa maaseudun kulttuurimaisemista menisi rap
piolle varsinkin maan itä- ja pohjoisosissa, ja
muualla jäljelle jäävän kulttuurimaiseman luonne
muuttuisi ratkaisevasti: meille tyypillisen pieni
muotoisen ja vaihtelevan maaseudun tilalle tulisi
vat suuret ja tehokkaat, maisemiltaan yksitoikkoi
setja ympäristöä kenties entistä enemmän kuor
mittavat viljelmät. Samalla huomattavan monet
maatilakeskukset autioituisivat tai muuttuisivat
asuintonteiksi ja loma-asunnoiksi, jolloin suuri osa
niiden nykyisestä rakennuskannasta rappeutuisi.

Maaseudun kehittämishankkeissa maiseman-
hoidon ja ympäristönsuojelun tavoitteet on tämän
vuoksi otettava päätöksenteon tärkeäksi perustaksi.
Peltojen vähentämisen asemesta tulee harkita siir
tymistä kohti vähemmän tehokasta ja ympäristöä
vähemmän kuormittavaa maataloutta. Viljelyn pää
omavaltaisuutta olisi laskettava. Viljelyä on laaja
peräistettävä ja maaseudun elinkeinoja monipuolis
tettava. Tällä tavoin meneteltäessä voitaisiin estää
se kulttuurimaiseman laadun heikentyminen ja ko
ko yhteiskunnan rakenteen raju muutos, joka aiheu
tuisi maatilojen määrän äkillisestä vähenemisestä.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O maaseudun kulttuurimaisemien arvo otetaan
huomioon kaikessa maaseutua koskevassa pää
töksenteossa ja inaaseutuelinkeinojen yhdeksi
keskeiseksi tehtäväksi otetaan kulttuurimaisemien
hoito, jota myös yhteiskunnan tulee tukea.
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Valtioneuvoston periaatepäätös
arvokkaista maisema-alueista

M
aisema-aluetyöryhmä on selvittänyt
maaseudun kulttuurimaisemaa edusta
vat arvokicaat maisema-alueet sekä

useita edustavia perinnemaisema-alueita. Maa
seudun kulttuurimaisemien arvo pemstuu kol
meen asiaan: avoimeen viljelymaisemaan, talon
poikaiseen rakennusperinteeseen ja monimuotoi
seen, kulttuurivaikutteiseen luontoon. Parhaim
millaan kulttuurimaisemassa ilmenee kaikkia näi
tä piirteitä vaihtelevalla ja sopusointuisella taval
la; nyt selvitetyt alueet ovat tästä edustavimpia
esimerkkejä.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen arvok
kaiden maisema-alueiden hoidosta. Periaatepää
töksen tulee veivoittaa valtion maaseutu—ja ym—
päristöhallinto laajaan yhteistyöhön maiseman-
hoidon järjestämiseksi ja turvaamaan kulttuuri
maisemiemine a,-vokkaimmat piirteet.

Maisema-aluetyöryhmän ehdotus valtioneu
voston periaatepäätöksen sisällöksi on:

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS
ARVOKKAISTA MAISEMA-ALUEISTA

Valtioneuvosto on tänään, asian oltua val
mistavasti valtioneuvoston raha-asiainvaliokun
nan käsiteltävänä, tehnyt seuraavan periaatepää
töksen arvokkaista maisema-alueista:

Maaseudun kulttuurimaisemat ovat tärkeä
osa kansallista kulttuuri- ja luonnonperintöäm
me. Ne ovat syntyneet vuosisatoja jatkuneen,
luonnonolojen ehdoilla tehdyn työn tuloksena.

Maaseudun kulttuurimaisemien arvot perus
tuvat ihmisen toiminnan saavutuksiin ja sen luon
toa rikastuttaneeseen vaikutukseen. Perinteinen
maankäyttö on luonut laiduntamisen, niiton ja
viljelyn avulla mnonimnuotoisia maisema—ja liton—
nontyyppejä eli perinnemaisemia. Maiseman
kulttuurihistorialliset arvot perustuvat ihmisen
toiminnan tuloksiin, kuten viljelyksiin, laitumniin,
rakennuksiin, rakennelmiin ja tiestöön. Luonnon-
ympäristön ja kulttuuriymnpäristön sopusointu on
puolestaan luonut kulttuurimaisemien suuret
kauneusarvot.

Maamme arvokkaimmista maisema-alueista
on tehty selvitys (liite). Kulttuurimaisemien mo
nenlaisten arvojen turvaaminen edellyttää aktii

visia maisemanhoidon toimia ensisijaisesti näil
lä, mutta tarvittaessa muillakin a rvokkaiksi tode
tuilla alueilla.

Maisema-alueiden am-vojen säilyttäminen
edellyttää, että maaseudun perinteiset elinkeinot
ja asutus pidetään elinvoimaisina ja että maise
manhoitoa tuetaan. Valtion viranomaisten tulee
toimillaan edistää ,naisemnanhoidon tavoitteita
ja huolehtia, että muilla hankkeilla ei samanai
kaisesti vaaranneta kulttuurimaiseman säi
lymistä.

Perinteisten maankäyttötapojen muovaamnien
luonnonlaitumien ja niitiyjen hoitamista ediste—
tään tarkoitusta varten perustettavalla valtion ra
hoittamalla maisemanhoidon tukijämjestelmällä.
Tukijärjestelmä laaditaan valtion ympäristö- ja
maaseutuviranomaisten yhteistoimin. Maiseman—
hoitoa tuetaan tekemällä hoitosopimuksia joko
maanomistajan tai mnaanomistajan suostuessa
jonkin muun hoitotyöstä vastaavan kanssa. Hoi
tosopimnusten tekeminen ja hoitokorvausten mak
saminen tulee maaseutuhallinnon työksi. Perin—
ne,naisemien seivittämnisestä sekä hoitotoimissa
tarvittavan asiantuntemuksen tarjoamisesta huo
lehtivat ympäristöviranomaiset.

Maisemaltaan arvokkaiden peltojen säily
mistä viljelykäytössä tai muuten avoimina sekä
luonnoltaan ja maisemaltaan arvokkaiden laitu
mien ja niittyjen säilymistä perinteisessä asus
saan edistetään maaseutuelinkeinolainsäädän
töön sekä yksityismetsälainsäädäntöön tehtävin
täsmennyksinja muutoksin sekä muilla toimin.

Rakennuskannan ylläpitämistä ja kunnostus
ta sekä rakennusten ympäristön hoitoa edistetään
erityisesti arvokkailla maisema-alueilla avusta-
maila niitä rakennuskannan kunnostukseenja ra
kennussuojeluun osoitettavin laina- ja avustus-
määrärahoin.

Arvokkaiden maisema-alueiden maankäyttöä
on tarpeen suunnitella seutukaavoituksen, vah—
vistettavien yleiskaavojen ja kuntien rakennusjär
jestysten avulla. Valtio varautuu tukemaan vah
vistettavien yleiskaavojen laadintaa arvokkaille
maisema-alueille.

Maisemanhoidon tavoitteiden saavuttamista
tuetaan tiedottamalla, kouluttamalla ja neuvon
nalla. Valtion ympäristö-ja maaseutuviran
omaisten sekä maaseudun neuvontajämjestöjen
tulee yhteistyössä toistensa kanssa myös näillä
keinoin pyrkiä aktiivisesti saavuttamaan maise
manhoidon tavoitteet.

8.2
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p
erinnemaisemat koostuvat perinteisten
maankäyttötapoj en muovaamista moni
muotoisista luonnontyypeistä ja niillä ole

vista rakennelmista. Uhanalaisimpia perinne-
maisemia ovat laiduntamisen, niiton, lehdestyk
sen ja kaskeamisen synnyttämät perinnebiotoo
pit. kuten niityt, hakamaat, metsälaitumet ja
kaskimetsät.

Perinnemaisemien säilyminen edellyttää
jatkuvaa maisemanhoitoa laiduntamalla, niittä
mälläja niillä olevia rakenteita kunnostamalla.
Koska maisemanhoidon toimet ovat usein varsin
työläitä, eivätkä taloudellisesti kovinkaan kannat
tavia, tulee yhteiskunnan tukea niiden hoitoa. On
huolehdittava, että ainakin arvokkaimmat perin
teisten maankäyttötapojen muovaamat ympäris
tötyypit säilyvät.

Maaseutu- ja ympäristöviranomaisten on pi
kaisesti ryhdyttävä valmistelemaan luvussa 7.3
esiteltyä maisemanhoidon tukijärjestelmää. Jär
jestelmä on rahoitettavissa niistä varoista, jotka
säästyvät maataloustuotannon tuen vähentyessä.
Hoitotuki tulee kohdistaa arvokkailla maisema-
alueilla oleville ja muille arvokkaiksi todetuille
perinnemaisemille.

Maisemanhoitosopimusten tekeminen so
veltuu parhaiten maaseutupiirien työksi. Vaih
toehtoisesti tehtävä soveltuisi myös lääninhalli
tuksille. Lääninhallitusten ja muun ympäristön
suojelun hallinnon luonnonsuojelun asiantunte
muksen käyttö on kuitenkin välttämätöntä pää
tettäessä hoidettavista perinnemaisemista ja tuen
myöntämisen periaatteista.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O maahamme perustetaan inaisemanhoidon tu
kijärjestelmä, jonka avulla tuetaan arvokkaiden
perinnemaisemien hoitoa.

O maisemanhoitoa tuetaan tekemällä hoitosopi
muksia joko maanomistajan tai maanomistajan
suostuessa jonkin muun hoitotyöstä vastaavan
kanssa.

O hoitosopimusten tekeminen osoitetaan maa—
seutuhallinnon työksi.

Maisemanhoidon tukijärjestelmä

Hoidettua perinneinaise
maa Naapurinvaaran mai
seina-alueella. Sotkamo.

O ytnpäristöhallinto ottaa vastuun hoidettavien
alueiden määrittelystä sekä hoitotoimissa tar
peellisen asiantuntemuksen tarjoamisesta.
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8.4 Arvokkaiden maisema-alueiden
maisemanhoito

Avoin viljelymaisema

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun
edustavimpia viljelymaisemia. Niiden arvojen
säilyttäminen edellyttää monia toimia. Keskeisin
tä on säilyttää pellot, laitumet ja niityt edelleen
viljelyssä tai muuten hoidettuina. Tärkeätä on
myös huolehtia viljelymaiseman monimuotoisuu
den säilyttämisestä luvussa 7.4 esitettyjen peri
aatteiden mukaisesti.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O arvokkailla maisema-alueilla olevien peltojen
säilyminen viljelykäytössä turvataan siten, että
alueille ei suunnata viljelyn rajoittamiseen tai
lakkauttamiseen tarkoitettuja toimia.

O maisemallisesti arvokkaiden mutta taloudelli
sesti kannattamnattomnien peltojen, laitumienja
niirtyjen säilyttämistä avoimena tuetaan tarvitta
essa suoraan tai verohelpotusten avulla.

O peltojen, laitumienja niittyjen metsittämistä ei
tueta arvokkailla maisema-alueilla.

Rakennussuojelu ja perinteisten
rakennusten kunnostaminen

Arvokkailla maisema-alueilla op paljon.
maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvo
kasta rakennuskantaa ja rakennelmia. Perintei
sen rakennuskannan ja maisemallisesti arvok
kaiden rakennelmien säilymiseen on kiinnitettä
vä erityistä huomiota ja samalla pidettävä huol
ta, että uusi rakentaminen soveltuu parhaalla
mahdollisella tavalla ympäristöönsä sekä raken
nusten sijoittelun että rakennusten ulkomuodon
puolesta. Vanhan rakennuskannan säilyttäminen
edellyttää, että rakennuskannan hoitoon käyte
tään luvussa 7.4 esitetyllä tavalla luvussa 6.5
yksilöityjä tukimuotoja.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O ympäristömninisteriön ja museoviraston raken
nussuojelun määrärahoja käytetään edistämään
arvokkailla maisema-alueilla olevien kulttuuri
historiallisesti, rakennusta iteellisesti ja maise
mallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden ym
päristön kunnostamistaja ylläpitoa.

O maatilahallituksen käyttämillä, rakennusten
perusparantamiseen tarkoitetuilla määrärahoil

la edistetään arvokkailla maisema-alueilla ole
van arvokkaan rakennuskannan ja niiden ympä
ristön ylläpitoa ja kunnostusta. Määrärahan
myöntäm isperusteita laajennetaan koskemaan
myös maisemallisesti arvokkaiden, mutta vähän
käyttöarvoa omaavien rakennusten ja rakennel
mien kunnostaminen.

O asuntohallitus, sisäasiainministeriö, opetusmi
nisteriöja työministeriö suuntaavat käytössään
olevia määrärahoja maisema-alueilla olevan ra
kennuskannan kunnostamiseen.

Perinnemaisemat

Arvokkailla maisema-alueilla paljon edusta
via perinnemaisemia. Ne ovat kuitenkin alkaneet
kasvaa umpeen käytön vähennyttyä tai loputtua.
Arvokkaiden maisema-alueiden maisemallisten
ja kulttuurihistoriallisten arvojen sekä luonnonar
vojen säilyttämiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, et
tä niillä olevien perinnemaisemien hoidosta huo
lehditaan. Tämä on mahdollista perustettavan maj
semanhoidon tukijärjestelmän turvin. (Kts. 8.3)

Luonnonalueet

Arvokkailla maisema-alueilla on perinne-
maisemien ohella muitakin arvokkaita luonnon
alueita. Maanomistajille on varattava mahdolli
suus varmistaa luonnonarvojen säilyminen perus
tamalla maillaan oleville perinnemaisemille ja
muille luonnonalueille luonnonsuojelualueita lää
ninhallituksen päätöksellä. Luonnonsuojelualuei
den rauhoittamismenettelyä tulee kehittää niin,
että myös alueiden määräaikainen rauhoittaminen
sopimuksin olisi mahdollista.

Ennen kaikkea maisemanähtävyyksien tyyp
pisillä maisema-alueilla olevien luonnonalueiden
säilymisen turvaamiseksi on myös varauduttava
perustamaan luonnonsuojelualueita. Useat maise
manhtävyydet ovat ainakin joiltakin osin jo nyt
lakisääteisiä luonnonsuojelualueita tai niiden rau
hoittaminen on vireillä. Maisemanähtävyyksillä
oleville kaikille valtionmaille suositellaan perus
tettavan lakisääteisiä luonnonsuojelualueita.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O maanomistajat voivat halutessaan rauhoittaa
arvokkailla maisema-alueilla olevia perinnemai
semiaja muita luonnonalueita myös määräaikai
sesti.

151



O luonnonsuojelualueiden perustamista ja hoi
toa varten varataan riittävät varat.

Muu maankäyttö

Maisema-alueiden arvoon vaikuttavat monet
maankäytön toimet. On tiirkeätä, että maisema-
alueiden maisema-arvoja ei vaaranneta, kun

suunnitellaan ja toteutetaan luvussa 6.6 käsitelty
jä maankäyttötapoja.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

metsätaloudessa, maa-ainesten otossa, teiden
ja voimajohtojen rakentamisessa, vesirakentami
sessa ja lomakeskuksien rakentamisessa otetaan
maisema-alueiden erityisarvot huomioon.Vanhakartano, Asikkala.
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Arvokkaiden maisema-alueiden arvot on
otettava huomioon kaikessa maankäytön
suunnittelussa. Arvokkaat maisema-alu

eet ja perinnemaisemat tulee ottaa seutukaavoihin
ohjeellisina aluevarauksina, joiden tavoitteena on
viljelymaiseman säilyttäminen avoimena ja aluei
den kulttuuri- ja luonnonarvojen vaaliminen.

Monilla varsinkin maisemanähtävyyksien
tyyppisillä maisema-alueilla on laajoja luonnon-
alueita. Koska tällaisten maisema-alueiden arvo
perustuu keskeisesti luonnonpiirteiden säilymi
seen, tulee seutukaavoissa selvittää näillä alueilla
tarvittavat SL- ja SU-tasoiset luonnonsuojelu
aluevaraukset.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O arvokkaat maisema-alueet otetaan seutukaa
voihin osa-aluevarauksina ja tarpeen mukaan
niitä tarkentavina maankäyttöaluevarauksina.

Arvokkaiden maisema-alueiden maiseman-
hoidon yksityiskohtaiset tavoitteet ja periaaterat
kaisut voidaan parhaiten selvittää, kun alueelle
laaditaan vahvistettava yleiskaava. Yleiskaavaa
varten on maisema-alueille laadittava riittävän
perusteelliset selvitykset. Ympäristöministeriön
onkin edistettävä yleiskaavojen laadintaa tuke

malla niitä ja kohdistamalla tuki nimenomaan
yleiskaavoilta edellytettävien selvityksien teke
miseen. Ympäristöviranomaisten on lisäksi va
rauduttava antamaan tavoitteita ja ohjeita maise
ma-alueille tehtävien kaavojen laadinnasta.

Myös yksityiskohtaisessa kaavoituksessa ku
ten rakennus- ja asemakaavoituksessa tulee edis
tää maisemanhoidon tavoitteita. Kuntien raken
nusjärjestyksien sisältöä tulee lisäksi kehittää
edistämään maisemanhoidon tavoitteita.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O arvokkaille maisema-alueille laaditaan vah
vistettavat yleiskaavat, joissa selvitetään alueiden
maankäyttökysymykset sekä tehdään tarvittavat
aluevaraukset.

O ympäristöministeriö edistää maisema-aluei
den yleiskaavoitusta sitä tukemalla.

O kun maisema-alueille laaditaan yksityiskohtai
sia kaavoja, ne perustuvat yleiskaavaan ja niissä
otetaan maisemanhoidon tavoitteet huomioon.

85 Maisemanhoito ja kaavoitus

Vanhaa Vaasaa.

O kunnat kehittävät rakennusjärjestyksiään maj
semanhoidon tavoitteiden mukaisesti.
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86 Maisemanhoito ja
maaseutupolitiikka

Kirvesvaaran -

Hakovaaran maisema-alue.
Hakovaara, Ilomantsi.

Arvokkaat kulttuurimaisemat ovat synty
neet ennen kaikkea maaseudun väestön
työn tuloksena. Hoidetut kulttuurimaise

mat ovat tärkeä osa maaseudulla asuvien ja siellä
vapaa-aikaansa viettävien ihmisten elinympäris
tön laatua. Maisemanhoidon edistäminen on vält
tämätöntä myös maaseudun luonnon monimuo

toisuuden ja maaseudun arvokkaan rakennus- ja
muun kulttuuriperinteen säilymiselle.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O maisemanhoito kirjataan yhdeksi maaseutupo
litiikan keskeisistä tavoitteista.
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Maisemanhoidon lainsäädäntö

M
aisema-aluetyöryhmä on todennut maj
semanhoitoa koskevan lainsäädännön
suuret puutteet. Maaseudun kulttuuri

maisemien arvojen ja hoidon turvaaminen edel
lyttää monia parannuksia lainsäädäntöön, sillä
maisemanhoitoa ja -suojelua koskevaa yleistä
lainsäädäntöä ei varsinaisesti ole. Tästä vähäisinä
poikkeuksina ovat ulkomainontaa koskevat sään
nökset, eräät rakennuslain ja saaristolain sään
nökset sekä maa-aineslaki. Maisemansuojelua
ohjaavan yleisen lainsäädännön laatiminen on
kiireellistä (kts. 7.2).

Monien maaseutua koskevien lakien mukaan
toimittaessa voivat kulttuurimaisemien säilymise
dellytykset olla suorastaan vaarassa. Epäkohtia
sisältyy muun muassa yksityismetsälain mukai
sun velvoitteisiin ns. vajaatuottoisten metsämai
den metsittämiseksi, verolainsäädännön mahdol
listamiin epäedullisiin tulkintoihin luonnonlaitu
mien metsäverotuksesta sekä maaseutulainsää
dännön mukaisiin järjestelmiin luopumiseläk
keistä, pellonraivausmaksuistaja peltojen metsi
tyksestä.

Myös muita maisemien tilaan suoraan tai vä
lillisesti vaikuttavia säädöksiä on muutettava si
ten, että ne edistävät kulttuurimaisemien arvojen
säilyttämistä. Tarkennuksia tulee tehdä muun
muassa yksityismetsälakiin, metsähallinnosta
annettuun lakiin, metsänparannuslakiin, raken
nuslakiin, rakennussuojelulakiin, tielakeihin, ve
silakiin, vesihallinnosta annettuun lakiin ja säh
kölakiin, kuten maisemansuojelun kehittämistoi

mikunnan mietinnössä (komiteanmietintö
1985:4) on ehdotettu.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O ympäristöministeriö aloittaa maisemansuoje
lua yleisesti ohjaavan lainsäädännön valmiste
lun.

O maaseutu-, metsä-, rakennus-, vesi- ja tielain
säädäntöä sekä sähkölakia sovelletaan ja tarpeen
mukaan muutetaan siten, että ne nykyistä parem
min edistävät arvokkaiden maisema-alueiden ym
päristöarvojen säilymistä ja etenkin perinnemai
semien hoidon järjestämistä.

Arvokkailla maisema-alueilla olisi kaikkien
maisemalle haitallisten hankkeiden ympäristövai
kutusten arvioinnin oltava pakollista. Mikäli arvi
oinnista tulee lakisääteistä, kaikkia yhteiskunnan
hankkeita koskevaa toimintaa, ympäristövaiku
tusten arvioinnin pitäisi koskea arvokkailla mai
sema-alueilla vaikutuksiltaan vähäisempiäkin
hankkeita kuin muilla alueilla.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O ympäristövaikutuksien arviointia koskevassa
lainsäädännössä hankkeiden maisemalliset vai
kutukset otetaan arvioinnin piiriin.

O arvokkailla maisema-alueilla ympäristövaiku
tukset arvioidaan myös pienemmistä hankkeista
kuin muilla alueilla.

8.7
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Maisemanhoidon
hallinnollinen vastuu

oska maisemien tilaan vaikuttavia hank
keita on miltei kaikilla yhteiskunnan toi-

aloilla, edellyttää maisemanhoidon ke
hittäminen laajaa viranomaisten yhteistyötä. Pää-
vastuu maisemanhoidon kehittämisestä lankeaa
ympäristö- ja maaseutuviranomaisille, joiden
on yhdessä huolehdittava maisemanhoidon kehit
tämisen päälinjoista ja maisemanhoidon tukijär
jestelmän määrittelystä.

Ympäristöministeriön on otettava päävas
tuu maisemanhoidon lainsäädännön yleisestä ke
hittämisestä, maisemanhoidon yleisten tavoittei
den asettamisesta, maisemanhoidon kehittämises
sä tarvittavien selvitysten ja tutkimusten tekemi
sestä sekä kaavoituksen ja rakennussuojelun oh
jaamisesta ja tukemisesta.

Maa- ja metsätalousministeriön on otetta
va vastuu oman hallinnonalansa maisemalainsää
dännön kehittämisestä ja maaseutupolitiikan oh
jaamisesta maisemanhoidon tavoitteiden mukai
seksi, maisemanhoidon rahoittamisesta ja tukijär
jestelmän käytännön toiminnan järjestämisestä
sekä muiden maaseutuviranomaisten ohjaamises
ta maisemanhoidon käytännön toimissa.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

maa-ja metsätalousministeriö ja ympäristö-
ministeriö ottavat yhdessä pikaisesti vastatakseen
maisemanhoidon kehittämisestä käytännön toi
minnaksi, maisemanhoidon ohjaamisesta sekä
sen rahoittamisesta.

Perinnemaisemien inventointi, maisemanhoi
don menetelmien tutkimus hoitokokeiluineen ja
näiden perusteella tehtävä perinnemaisemien hoi
to-ohjeistojen laadinta soveltuvat parhaiten vesi-
ja ympäristöhallituksen sekä vesi- ja ympäris
töpiirien työksi.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

vesi- ja ympäristöhallinto ottaa tehtäväkseen
perinnemaisemien inventoinnitja hoitokokeilut
sekä hoito-ohjeistojen laadinnan.

Maatilahallituksen ja maaseutupiirien tu
lee vastata maisemanhoidon tukijärjestelmän
käytännön toimista: maisemanhoidon sopimusten
tekemisestä maanomistajien kanssa, hoitotoimien
ja tarvittavan rahoituksen ohjaamisesta sekä tie
dotuksesta. Maisemanhoidon tiedotus ja hoidon
neuvonta soveltuu parhaiten tehtäväksi maaseu
tukeskusten kanssa.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O maatilahallitusja maaseutupiirit ottavat hoi
taakseen maisemanhoidon tukijärjestelmän käy
tännön toimet.

Maisemanhoidon edistämiseksi on tärkeätä,
että kunnat laativat vahvistettavia yleiskaavoja
arvokkaille maisema-alueille ja ottavat maise
manhoidon tavoitteet huomioon myös muussa
kaavoituksessa, rakennusj ärjestysten laadinnassa,
rakennus- ja poikkeuslupaharkinnassa ja muissa
suunnitelmissaan. Kuntien ympäristönsuojelutoi
men tulisi lisäksi varautua antamaan lausuntoja
maisemanhoidon tukijärjestelmän piiriin ehdotet
tavien alueiden luonnon- ja maisema-arvoista ja
osallistumaan perinnemaisemien inventointeihin.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O kunnat laativat vahvistettavia yleiskaavoja ar
vokkaille maisema-alueille sekä edistävät maise
manhoidon tavoitteita myös muussa suunnittelus
saan.

Monet muinaisjäännökset sijaitsevat maaseu
dun kulttuurimaisemassa maisemallisesti keskei
sillä paikoilla peltojen yhteydessä ja perinnemai
semilla. Muinaisjäännösten ja niiden ympäristö
jen hoito on tällöin järjestettävissä maisemanhoi
don tukijärjestelmän avulla. Museoviraston tulee
vastata maisemanhoidon tukijärjestelmän piiriin
soveltuvien maisemallisesti arvokkaiden mui
naisjäännösten ja niille sopivien käyttökelpoisten
hoitomenetelmien selvittämisestä. Maakunta
museot soveltuvat myös näiden selvitysten teki
jöiksi. Museoviraston on myös edistettävä omas
sa käytössään olevien rakennussuojelun määrära
hojen kohdentamista arvokkaille maisema-alueil
le.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

museovirasto ja maakuntamuseot selvittävät
maisemanhoidon tukijärjestelmän piirissä hoidet
taviksi soveltuvat muinaisjäännöksetja tekevät
ehdotukset niiden hoitomenetelmistä.

Lääninhallituksien tehtäviksi soveltuvat
maisema-alueiden yleiskaavoituksen edistäminen
ja ohjaus sekä käytännön maisemanhoitotoimissa
tarpeellisen asiantuntemuksen tarjoaminen. Lää
ninhallituksien on lisäksi edistettävä maiseman-
hoidon tavoitteita antaessaan lausuntoja ja teh

8.8
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dessään päätöksiä muun muassa tie- ja rakenta
mishankkeista.

Metsähallituksen ja metsäntutkimuslai
toksen tulee jatkaa maillaan olevien perinnemai
semien inventointia ja niillä tarvittavaa hoitoa
sekä ottaa yleensäkin vastatakseen tarvittavien
hoitotöiden tekemisestä valtion mailla. Erityisen
tärkeätä on kehittää maisemanhoitoa valtion
luonnonsuojelualueilla.

Tielaitoksen on j atkettava maisemallisesti
arvokkaiden perinteisten tieosuuksien, kanavien
ja siltojen säilyttämistä alkuperäisessä asussaan ja
huolehdittava, että uudet tiesuunnitelmat laadi
taan maisemakuvaan sopeutuviksi.

Vanhat rautatieasematja niiden puistot ovat
arvokkaita perinnemaisemia, joiden säilyminen
maassamme on miltei yksinomaan Valtionrauta
teiden vastuulla. On tärkeätä, että laitos edelleen
kin huolehtii rautateihin ja rautatieasemiin liitty
vän mnsaan kulttuuriperinnön säilyttämisestä.

Maisemanhoidon tavoitteet pitää ottaa huo
mioon muillakin hallinnonaloilla. Esimerkiksi
työvoimaviranomaisten tulee jakaa työllisyys-
määrärahoja vesi- ja ympäristöhallinnolle, metsä-

hallinnolle ja kunnille maisemanhoidon töihin.
Asuntohallituksen tulee kohdistaa asuntotuotan
tomäärärahoja erityisesti arvokkailla maisema-
alueilla olevien rakennusten kunnostukseen.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

O lääninhallinnon, metsähallituksen, metsäntut
kimuslaitoksen, tielaitoksen, Valtionrautateiden,
työvoimahallinnon ja asuntohallinnon viran
omaiset edistävät aktiivisesti maisemanhoidon
tavoitteita.

Maisema-aluetyöryhmä kiinnittää lisäksi
huomiota siihen, että maisemanhoidon kehittämi
nen ei yleensä edellytä viranomaisilta uutta työ
voimaa, vaan nykyisen henkilöstön tai virkojen
siirtoa uusiin tehtäviin. On välttämätöntä, että
kaikilla mainituilla viranomaisilla on käytössään
riittävästi henkilöitä, joiden vastuulle maiseman-
hoito on yksiselitteisesti nimetty. Ensisijaista on
osoittaa maaseutuhallinnon kaikille tasoille riittä
vä määrä henkilöstöä vastaamaan maisemanhoi
don toteuttamisesta ja ohjaamisesta.Keimiöniemen kalakenttä.

Muonio.
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.8.9 Maisemanhoidon tutkimus

M
aisema-aluetyöryhmä selvitti esimer
kinomaisesti perinnemaisemia. Osoit
tautui, että tiedot niistä ovat hyvin

puutteelliset. Maisemanhoidon kehittämistarpei
den määrittelemiseksi on välttämätöntä, että
vesi- ja ympäristöhallinnon tekemien tutkimuk
sien avulla saadaan hyvä yleiskäsitys perinne-
maisemien määrästä, tilasta ja niiden hoidon
mahdollisuuksista. Myös lääninhallitukset, seu
tukaavaliitot ja maakuntien liitot, maakuntamu
seot, kunnat, maaseutupiirit ja maaseutukeskuk
set voisivat asiantuntemuksellaan osallistua in
ventointeihin.

Tiedot maisemanhoidon menetelmistä, vai
kutuksistaja kustannuksista ovat vähäiset. Mai
semanhoidon kehittämistä varten tarvitaan tutki
mustietoa eri maisematyypeille soveltuvista hoi
tomenetelmistä. Koska hoitotavat vaihtelevat
hoidettavan maisematyypin, maan eri osien ja
hoidon tavoitteidenkin mukaan, tulee maiseman-
hoidon menetelmiä selvittää useilla esimerkki-
alueilla maan eri osissa. Tutkimuksissa on selvi
tettävä eri hoitotapojen vaikutuksia ja niistä ai
heutuvia kustannuksia niin, että tutkimustulokset
antavat käytännön valmiuksia maisemanhoidon
kehittämiseen. Maisemanhoidon tutkimukset so
veltuvat parhaiten vesi- ja ympäri stöhallituksen

luonnonsuojelun tutkimusyksikön ja vesi- ja ym
päristöpiirien tehtäviksi.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

vesi- ja ympäristöhallitus selvittää maamme
arvokkaat perinnemaisematja aloittaa tutkimus-
hankkeen inaisemanhoidon menetelmistä.

Ympäristöhallinnolla tulee olla riittävät vai
miudet ohjata maisema-alueille laadittavia yleis
kaavoja. Ohjauksen tulee perustua tutkittuun tie
toon eri hankkeiden maisemallisista vaikutuksis
ta. Tutkimusten on annettava myös valmiudet
antaa ohjeita siitä, miten rakentamis- ja muut
hankkeet voidaan sovittaa arvokkaiden maisema-
alueiden maisemakuvaan. Myös maisemavau
noiden korjaamisen mahdollisuudet ja menettely
tavat on selvitettävä. Yleiskaavojen ohjaamista ja
maisemavaunioiden korjaamista varten tarvittava
tutkimus sopii ympäristöministeriön sekä vesi- ja
ympänistöhallituksen työksi.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

ympäristö.ininisteriö ja vesi- ja ympäristöhalli
tus huolehtivat niistä maisemanhoidon tutkimuk
sista, joita tarvitaan yleiskaavaohjeistojen jaa
dintaaja maiseinavaurioiden korjaamista varten.
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8.10 Maisemanhoidon tiedotus ja
neuvonta

Tyrämäki, Taivalkoski.

M
aisemanhoidon tavoitteet tulee ottaa
laajalti yhteiskunnan eri toiminnoissa
huomioon. Vain vähäiseen osaan maj

semanhoidosta on mahdollista käyttää yhteiskun
nan varoja. Tärkeätä on, että kaikilla maanomis
tajilla ja viranomaisilla on käytettävissään tietoja
maisemanhoidon tavoitteista ja käytäntöön sovel
tuvista hoitotavoista. Maisemanhoidon tiedotus ja
neuvonta edellyttävät ympäristö- ja maaseutuvi
ranomaisten yhteisiä toimia. Maaseutu- ja ympä
ristöhallinnon henkilöstöä on myös koulutettava
maisemanhoidon asiantuntijoiksi.

Maisemanhoidon neuvonnassa on tärkeintä
tarjota tietoa suoraan hoitotyötä tekeville maan
omistajille. Tiedotuksen ja neuvonnan järjestämi
sessä onkin yhteistyö maaseudun neuvontajärjes
töjen kanssa keskeistä. Lisäksi tulisi selvittää yh
teistyön mahdollisuudet muiden maisemanhoi
dosta kiinnostuneiden järjestöjen ja organisaatioi
den kanssa. Esimerkiksi kunnat, kuntien keskus-

järjestöt, maakuntien liitot, metsäkeskukset sekä
luonnonsuoj elun, maataloustuottajien, kylätoi
minnanja kotiseututyön järjestöt ovat hyviä yh
teistyötahoja maisemanhoitoa koskevan tietä
myksen saattamiseen kaikille kansalaisille.
Lisäksi eri järjestöjen ja organisaatioiden omaeh
toinen toiminta on hyvin tärkeätä maisemanhoi
toa koskevien tietojen jakamisessa.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, etta

O ympäristö- ja Inaaseutuviranomaiset ottavat
hoitaakseen maisemanhoidon tiedotuksen ja neu
vonnan.

Maisema-aluetyöryhmä pitää
lisäksi tärkeänä, että

O eri järjestötja organisaatiot omaehtoisesti
edistävät maisemanhoitoa koskevien tietojen
jakamista.
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8.11 Maisemanhoidon kustannukset

M
aisemanhoidon järjestäminen aiheut
taa kustannuksia kaikilla niillä hallin
nonaloilla, joille maisemanhoito kuu

luu. Yleensä maisemanhoidon kehittäminen ei
kuitenkaan aiheuta määrärahojen korottamisen
tarvetta vaan edellyttää käytössä olevien määrä
rahojen suuntaamista maisemanhoidon tavoittei
den mukaisesti.

Maisemanhoidon
tukij ärjestelmä

Maisemanhoidon tukijärjestelmän ensisijai
nen tehtävä on huolehtia perinnemaisemien hoi
don turvaamisesta. Hoitotuki suunnataan arvok
kaiden perinnemaisemien kunnostamiseen ja nii
den ylläpitoon laiduntamalla ja niittämällä. Hoi
totukea pitää voida käyttää myös perinnemaise
milla olevien rakennelmien ja rakennusten kun
nostamiseen. Maisemanhoidon tukij ärjestelmän
vuosittaiset kustannukset ovat maisema-aluetyö
ryhmän tekemän arvion mukaan 64 miljoonaa
markkaa (kts. luku 7.6). Maa- ja metsätalousmi
nisteriön tulee osoittaa varat maisemanhoidon tu
kijärjestelmään siirtämällä tarkoitukseen maata
loustuen vähentymisestä säästyviä varoja.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että,

O maa- ja metsätalousministeriö osoittaa maise
manhoidon tukijärjestelmään vuosittain 64 mil
joonaa markkaa maataloustuen vähenlymisestä
säästyviä varoja.

Avoin vilj elymaisema

Arvokkaiden maisema-alueiden kulttuuriar
vojen säilyttäminen edellyttää, että alueet pysy
vät elinvoimaisina ja että alueiden viljelymaise
ma säilyy avoimena ja mieluiten alkuperäisessä
käytössään (kts. 8.4 ja 7.4). Tämän vuoksi on
tarpeen, että maaseutuhallinto ottaa maisema-
alueiden erityiset arvot huomioon päättäessään
tuotannon ohjaukseen liittyvistä toimista. Mai
sema-alueiden avointen viljelymaisemien yllä
pitämisestä mahdollisesti aiheutuvat kustannuk
set tulee hoitaa nykyisistä, tuotannon säätelyyn
käytettävistä määrärahoista.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

. maaseutuhallinto ottaa tuotannon ohjauksessa
maisema-alueiden erityisarvot huomioon ja

suuntaa maataloustuotannon säätelyyn tarkoitet
tuja varoja siten, että maisema-alueiden viljely-
maisema säilyy avoimena ja elinvoimaisena.

Yleiskaavoitus

Vahvistettavien yleiskaavojen laadinta arvok
kaille maisema-alueille edellyttää valtion tukea,
jotta kunnat voisivat kaavojaan varten tehdä riittä
vän perusteelliset selvitykset alueiden maisema-,
luonnon- ja kulttuuriarvoihin liittyvistä asioista.
Yleiskaavatuen käyttö on suunnattava maiseman-
hoidon kannalta keskeisten perusselvitysten ja tut
kimusten tekemiseen. Arvokkaiden maisema-alu
eiden yleiskaavoituksen tukemisesta aiheutuu vuo
sittain arviolta 4,5 miljoonan markan kustan
nukset.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

maisema-alueille laadittavien yleiskaavojen
tukemista varten valtion talousarvioon osoitetaan
vuosittain 4,5 miljoonaa markkaa.

Rakennuskannan korjaus
ja ylläpito

Tehdyn arvion mukaan maisema-alueiden
maatiloilla olevan arvokkaan rakennuskannan riit
tävä ylläpito edellyttää noin 40 miljoonan markan
vuosittaisia kuluja (kts. luku 7.6). Tämän lisäksi
tarvitaan varoja myös maatilojen ulkopuolella ole
van rakennuskannan kunnostamiseen. On tarpeen,
että nämä varat osoitetaan eri hallinnonalojen yh
teistyönä, pääasiassa jo käytettävissä olevista ra
kennussuojelun ja rakennusten korjaukseen tar
koitetuista varoista. Määrärahoja tulee tarpeen
mukaan kuitenkin varautua korottamaan.

Maisema-aluetyöryhmä ehdottaa, että

. maa- ja metsätalousministeriö, ympäristömi
nisteriöja opetusministeriö varaavat riittävästi
käytössään olevia varoja maisema-alueilla ole
van arvokkaan rakennuskannan suojeluun, kor
jaukseenja ylläpitoon, arviolta 40 miljoonaa
markkaa vuosittain. Määrärahoja on tarvittaessa
korotettava esimerkiksi rakennussuojelurahojen
laajenevien käyttöperusteiden mukaisesti.



Raaseporin linna
Snappertunanjoen
Fagervikin maisema-alu
eella. Tammisaari.
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Yleistä
Ihmisen työ on luonut maiseman kulttuuriar

vot. Perinteinen maankäyttö on muovannut luon

nonympäristöä pelloiksi, niityiksi ja laidunmaiksi

ja siten mahdollistanut myös monipuolisen kasvi-

ja eläinlajiston leviämisen ja säilymisen maas
samme. Kulttuurimaisemien säilymisen tärkein

perusta on hoito. Maisemanhoito on sitä tärkeäm

pää mitä enenimän kulttuurimaiseman arvoja ol
laan menettämässä.

Maataloustuotannon määrään ja rakentee

seen on parhaillaan kohdistumassa ennennäke

mättömät muutospaineet. Ylituotannon leikkaa

miseksi olisi tuotantoa leikattava neljännes nyky

tasosta. Joidenkin arvioiden mukaan lähes kol

masosa pelloistamme tulisi poistaa viljelystäja

jopa 2/3 maatiloista lakkauttaa. Jäljelle jäävien ti

lojen peltoalan tulisi olla yli 40 hehtaaria. Näin

toimittaessa alkaisi meille luonteenomaisen pie

nimuotoisen ja vaihtelevan maaseudun tilalle tul

la suuret ja tehokkaat, maisemiltaan yksitoikkoi

set ja ympäristöä kenties entistä enemmän kuor

mittavat viljelmät. Samalla suuri osa varsinkin

maan itä-, pohjois- ja keskiosien kulttuurimaise

mista rappeutuisi.
Ylituotannon rajoittamiseksi on luotu eri jär

jestelmiä, kuten velvoitekesannointi, viljelemät

tömyyssopimukset ja peltojen metsittämisjärjes

telmä. Näissä ei ole otettu riittävästi huomioon

kulttuurimaisemien arvojen turvaamista. Varsin

kin peltojen metsittäminen on kulttuurimaisemil

le kohtalokasta. Kesannointi ei sinänsä heikennä

maisemakuvaa pysyvästi, mutta joskus se saattaa

haitata elinvoimaisen elinkeinonharjoittamisen

jatkamisen mahdollisuuksia. Vaikka viljelemättö

myyssopiinuksissa pellot on tarkoitus säilyttää

hoidettuna, on järjestelmä maisemanhoidon ta
voitteiden kannalta osittain ristiriitainen, sillä

metsittäessään peltonsa on viljelijällä mahdolli

suus saada siitä paitsi korotettu palkkio myös
erillistä tukea metsittämisestä aiheutuviin kustan

nuksiin.
Maisemanhoidon tarve perustuu kansallisen

kulttuuri- ja luonnonperintömme vaalimiseen

sekä ympäristömme yleisen viihtyvyyden säilyt

tämiseen. Maisemanhoidon ja ympäristönsuoje

lun tavoitteet olisi otettava maaseutua koskevan

päätöksenteon tärkeäksi perustaksi. Peltojen vä

hentsen asemesta tulee harkita siirtymistä

kohti vähemmän tehokasta ja ympäristöä vähem

män kuormittavaa maataloutta. Viljelyä olisi laa

japeräistettävä ja maaseudun elinkeinoja moni

puolistettava. Näin voitaisiin estää sitä kulttuuri

maiseman laadun heikentymistäja koko yhteis

kunnan rakenteen rajua muutosta, joka aiheutuisi

maatilojen määrän äkillisestä vähenemisestä.

Maisemanhoito on otettava osaksi maata
louspolitiikkaa, yhdeksi yhteiskunnan tavoitteel

liseksi toimintamuodoksi. Maisemnanhoitoon tu
lee kohdistaa harkittuja toimenpiteitä, jotka pe
rustuvat yhteiskunnan tarkoituksenmukaiseen tu
keen sekä valistukseen ja neuvontaan. Erityisesti
arvokkaiden kulttuurimaisemien hoitoa on ryh

dyttävä tukemaan suuntaamalla siihen maatalous-
tuotannon tukemiseen käytettyjä varoja. Samalla
on huolehdittava myös siitä, että uusi rakentami
nen ja muu maankäyttö sopivat maisemaan.

Kulttuurimaiseman käsitteitä

Maisema jaetaan luonnon- ja kulttuurimaise

maan sen mukaan, ovatko luonnon vai ihmisen

toiminnan tuloksena syntyneet elementit hallitse

via. Luonnonmaisemia ovat alueet, joiden kehi

tykseen ovat vaikuttaneet pääasiassa vain luon
non prosessit.

Kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon
yhteisvaikutuksena syntyneitä kokonaisuuksia.

Kulttuurimaisema jaetaan puolestaan ihmisen ja
luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen myötä
muovautuneeseen maaseudun kulttuurimaise

maan ja kaupunkimaisemaan eli urbaaniin maise
maan.

Inventointia varten maisema-aluetyypit j aet
tim kolmeen ryhmään:

1) Arvokkaat maisemakokonaisuudet,

2) Arvokkaat maisernanähtävyydet ja
3) Perinnemaisemat.

Inventoinnin yhteenvetovaiheessa kaksi en

simmäistä ryhmää päätettiin yhdistää nimikkeek

si arvokkaat maisema-alueet.
Arvokkaat maisemakokonaisuudet ovat alku-

tuotannon tai muiden varhaisten elinkeinojen
muovaamia yhtenäisiä, pinta-alaltaan suurehkoja,
maisernakuvaltaan ehjiä ja sopusointuisia sekä
usein myös vaihtelevia alueita. Ne ovat yleensä

laajoja viljelymaisemia, kuten jokilaaksojen, ran
tojen ja vaarojen viljelyksiä. Myös reunametsätja

vesistötja muut luonnonalueet, samoin kuin histo
rialliset kohteet sekä yksittäiset talot ja kokonaiset
kylät kuuluvat arvokkaisiin maisemakokonai

suuksiin. Ne edustavat kulttuurimaiseman maa
kunnallisesti ja paikallisesti omaleimaisia piirteitä.
Arvokkaille maisemakokonaisuuksille on yhteistä

se, että ne ovat näytteitä parhaiten säilyneistäja
tyypillisimniistä kulttuurimaisemistamme. Ne il
mentävät kulttuurisen identeettimme perustaa.

Arvokkaat maisemanähtävyydet ovat maise
mallisesti ja kulttuurihistoriallisesti edustavia ja
ainutlaatuisia, yleensä hyvin tunnettuja alueita.

Maisemanähtävyydet ovat suureksi osaksi luon

nonalueita, mutta niillä on lähes aina kulttuurihis

toriallinen arvo. Maisemanähtävyyksiä ovat
myös sellaiset alueet, jotka eivät ole kulttuurimai

semiltaan riittävän yhtenäisiä täyttääkseen maise

makokonaisuuden määritelmän. Tällaisista esi
merkkejä ovat museotiet tai muut perinteisinä
säilyneet tieosuudet ja niiden varsilla olevat kult
tuuri- ja luonnonmaisemat sekä perinteisten ja
tunnettujen vesireittien maisemat.

Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai
muiden varhaisten elinkeinojen ja niihin liittyvi

en toimintojen muovaamia maisematyyppejä.

Perinnemaisemat ovat luonnoltaan, kulttuurihis
toriallisesti tai esteettisesti arvokkaita, usein pie
nialaisia alueita. Niiden kulttuurivaikutteiset
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luonnontyypit edustavat maaseudun arvokkainta
ja monimuotoisinta luontoa. Perinneinaisemia on
sekä arvokkaiden maisemakokonaisuuksien alu
eella että niiden ulkopuolella.

Perinnemaisernat voivat olla hyvin erityyppi
siä alueita. Yhteistä niille on niiden uhanalaisuus.
Kun entiset maankäyttömuodot ovat loppumassa,
ovat samalla katoamassa myös niiden luomat
kasviyhdyskunnat ja rakennelmat eli tärkeä histo
riallinen todistusaineisto entisten aikojen oloista
ja ihmisen luonto- ja ympäristösuhteesta.

Perinnemaisemat jaetaan kahteen pääryh
mään: perinnebiotooppeihin ja rakennettuihin pe
rinnemaisemiin. Perinnebiotoopit ovat kulttuuri
vaikutteisia luonnontyyppejä ja niitä ovat muun
muassa kuivat ja kosteat niityt, kedot ja ahot, kas
kimetsät, hakamaat, nunirnet ja lehdesmetsät. Pe
rinnebiotooppien kasvilajisto on sinänsä luon
nonkasveja, mutta ihminen on pitkän ajan kulues
sa ratkaisevasti vaikuttanut lajien runsaussuhtei
sun ja esiintymisen laajuuteen.

Rakennettuja perinnemaisemia ovat muun
muassa historialliset rakennukset ja rakennelmat
lähiympäristöineen, varhaisen teollisuuden ja lii
kenteen luomat maisemat, puutarhakulttuurin
luomat maisemat sekä luontaistalouden kausi
asuinpaikkamaisemat.

Perinnemaisemat ovat maisemanhoidon
avainkohteita. Koska monet perinnemaisematyy
pit ovat jäämässä tai jo jääneet talouskäytön pii
ristä ja alkaneet huolestuttavasti ränsistyä, on nii
den hoidon järjestäminen maisemanhoidon Idi
reellisin tehtävä.

Maisemamaakuntajako

Inventoitujen maisema-alueiden edustavuu
den arvioimista varten työryhmä laati koko maata
koskeva maisemamaakuntajaon. Yhtenäisin pe
rustein tehdyn maisemamaakuntajaon avulla voi
tiin huolehtia siitä, että maan eri osia luonnehti
vat luonnon- ja kulttuuripiirteet otetaan huomi
oon riittävän tarkasti ja tasapuolisesti.

Maisemamaakuntajaon laatimista ohjasi kak
si perustarkastelua. Ensiksi tarkasteltiin maise
makuvaan vaikuttavia olennaisimpia luonnonpiir
teitä, kuten maanpinnan muotoja, maaperää ja
kasvillisuutta sekä eri luonnonelementtien, kuten
maan ja veden alueellista jakautumista. Toiseksi
kiinnitettiin huomiota maaseutumaisemassa vai
litseviin kulttuuripiirteisiin.

Maisemamaakuntajaolle on tunnusomaista
maisemamaakuntien suuri koko. Tämä johtuu
maamme maisemakuvan yleispiirteiden saman
kaltaisuudesta ja maisemien vähittäisestä vaihet
tumisesta. Melko pienet seudut kuvaavat puoles
taan kulttuurimaisemiemme pienipiirteisyyttä ja
mosaiikkimaisuutta.

Maisema-alueiden
inventointien tavoite

Maisema-alueiden inventoinnin käytännön
tavoitteena oli löytää valtakunnallisesti ja maa-

kunnallisesti arvokkaat, maaseudun perinteisiä
maisematyyppejä luonnehtivat kulttuuri- ja luon
nonmaisema-alueet.

Inventoinnissa tähdättiin maakunnallisesti
omaleimaisten ja tyypillisten piirteiden selvittä
miseen. Keskeistä oli löytää luonnoltaan ja kuit
tuuriperinnöltään monipuolisia alueita, jotka ovat
visuaalisesti tai muulla tavalla selvästi hahmottu
via kokonaisuuksia ja joilla on huomattava mer
kitys muun muassa rakennuskannan ja muiden
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden,
uhanalaisten ja harvinaisten eliölajien ja niiden
elinympäristöjen, harvinaistuvien perinnemai
semien sekä hyvin hoidetun viljelyrnaiseman ja
kauniin rnaisemakuvan säilyttämisessä.

Alueiden inventointien yhteydessä selvitet
tim myös minkälaisia hoitotapoja tarvitaan mai
sema-alueiden luonteenomaisten piirteiden säilyt
tämiseksi ja mikä on niiden hoidon tarve ja kii
reellisyys.

Maisema-alueiden inventointien ulkopuolelle
jätettiin ne alueet, jotka edustavat pelkästään al
kuperäistä luontoa. Maassamme on nimittäin teh
ty useita eri luonnontyyppejä koskevia kattavia
selvityksiä, ja niiden perusteella on tehty valtio
neuvoston päätöksellä suojeluohjelmia, kuten
valtakunnalliset soiden, haijujen, lehtojen, ranto
jenja lintuvesien suojeluohjelmat. Nämä turvaa
vat toteuduttuaan monien luonnonmaisemien säi
lymistä.

Inventointeja ei tehty myöskään laajoista taa
jama-alueista: kaupungeista ja suurista asutuskes
kuksista. Inventoinneissa ei myöskään painotettu
maaseudulla olevien, yleensä melko suppeiden
tai erillisten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden
ympäristötyyppien selvittämistä.

Maisemansuojelun kehittämistä varten pitää
käytännön esimerkein pystyä osoittamaan maise
manhoidon epäkohdat, tavoitteet ja mahdollisuu
det. Tarvitaan esimerkkejä alueista, jotka ovat
säilyneet maisemallisesti poikkeuksellisen edus
tavina ja joiden säilyttäminen sellaisena on mah
dollista. Toisaalta näillä alueilla tulee voida myös
osoittaa, että aktiivisilla hoitotoimilla maiseman
tilaa pystytään myös kohentamaan.

Maisema-alueiden
inventointien kulku

Seutukaavaliitot tekivät valtaosan maisema-
alueiden inventoinneista maisema-aluetyöryhmän
laatimien ohjeiden perusteella. Työryhmä täyden
si inventointeja joissakin osissa maata sekä teki
alueiden arvoluokituksen ja lopullisen valinnan.
Seutukaavaliitot inventoivat arvokkaat maisema-
alueet varsin tarkoin. Monissa liitoissa niistä oli
jo ennakolta hyvä yleiskäsitys. Perinnemaisemien
inventointeihin pystyi sen sijaan uhraamaan ai
kaansa vain muutama seutukaavaliitto.

Hoitotapojen ja hoidon kustannusten selvittä
miseksi maisema-aluetyöryhmä teki yksityiskoh
taiset hoitotapaselvitykset neljältä maisema-alu
eelta. Alueet ja niiden sisällä olevat perinnemai
semat inventoitiin erityisen tarkasti ja tarvittavien
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hoitotoimien laatu ja määrä selvitettiin paitsi pe
rinnemaisemien, myös niillä olevien rakennelmi
en osalta. Hoidon kustannuksista tehtiin arvio,
joka perustui sekä inventointitietoihin että maan
omistajien haastatteluihin. Näiden esimerkkisel
vitysten avulla arvioitiin maisemanhoidon toteut
tamisen kustannukset.

Arvokkaat maisema-alueet

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita on 150. Niiden pinta-ala on yhteensä noin
680 000 ha (taulukko 4.4). Tämä on 2 % maam
me kokonaispinta-alasta. Maisema-alueiden pin
ta-alasta peltoa on keskimäärin 40 %, eli noin
270 000 hehtaaria. Tämä on noin 11 % maamme
2,4 miljoonan hehtaarin kokonaispeltoalasta.

Maisema-alueiden pinta-alat jakautuvat lää
neittäin melko tasapainoisesti, kun tarkastellaan
sekä läänin pinta-alaa että siellä olevan viljely-
maan määrää. Maisema-alueita on varsin vähän
Itä- ja Keski-Suomessa, missä peltoakin on kai
ken kaikkiaan niukasti ja yleensä rikkonaisina
kuvioina muun maaston lomassa. Pinta-alaltaan
laajimmat maisema-alueet löytyvät odotetusti te
hokkaimmin viljellyillä seuduilla maan etelä- ja
länsiosissa. Kun valtakunnallisesti arvokkaiden
maisema-alueiden edustavuutta tarkastellaan
maisemamaakuntaj aon mukaan, voidaan saavu
tettua lopputulosta pitää varsin sopusuhtaisena.
Lähes kaikilla maisemamaakuntajaon mukaisilla
seuduilla on valtakunnallisesti arvokas maisema-
alue.

Maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita
on inventoinnin perusteella luetteloitu 171. Niistä
ei ole esitetty karttarajauksia eikä pinta-alatietoja.
Maakunnallisesti arvokkaiden alueiden yhteispin
ta-ala on kuitenkin arviolta samaa luokkaa kuin
valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden yhteis
pinta-ala.

Eri tyyppisiä arvokkaita perinnemaisemia on
149 aluetta. Vaikka perinnemaisemia on yhtä pal
jon kuin valtakunnallisesti arvokkaita maisema-
alueita, on perinnemaisemien edustavuus heikko.
Vain muutamalta seudulta on melko kattavat tie
dot, ja suurin osa maasta on lähes olemattomien
inventointitietojen varassa. Näiden tietojen perus
teella ei vielä voida arvioida perinnemaisemien
esiintymisen laajuutta. Perinnemaisemien inven
tointeja on välttämätöntä täydentää.

Maisemanhoidon järjestämisen
yleiset tavoitteet

Maisemanhoitoa varten on tarpeen kehittää
oma lalcisääteinen järjestelmänsä. Maisemanhoi
toa on edistettävä lainsäädännön, yhteiskunnan
taloudellisen tuen sekä tiedotuksen ja neuvonnan
avulla. Maisemanhoidon tuki ja suunnittelutoimet
tulee suunnata ensisijaisesti arvokkaiksi todetuil
le maisema-alueille.

Maisemanhoitoa on edistettävä viranomais
ten työnä, alkuvaiheessa hyödyntämällä nykyisen
lainsäädännön mahdollisuuksia sekä osoittamalla

valtion talousarviossa tarkoitusta varten riittävät
varat. Samalla on käynnistettävä maisemanhoitoa
koskevan lainsäädännön valmistelu, sillä maise
manhoitoa koskevaa yleistä lainsäädäntöä ei vielä
ole. Maisemanhoidon tukeminen on tarpeen
aloittaa kiireellisesti jo ennen uuden lainsäädän-
nön valmistumista.

Maisemanhoidon päätavoitteiden asettami
sesta on tehtävä valtioneuvoston periaatepäätös.
Siinä on edellytettävä, että maisema-alueiden
avoimet viljelymaisemat säilyisivät viljelyssä ja
että yhteiskunta tarvittaessa tukee viljelyä haioit
taniista ja muuta maisemanhoitoa näillä alueilla.
Periaatepäätöksessä on lisäksi syytä todeta, että
laajasti maisemakuvaa muuttavia hankkeita, ku
ten voimajohtojen ja suurten teiden rakentamista,
tulee arvokkailla maisema-alueilla välttää.

Maisemanhoidon edistäminen
arvokkailla maisema-alueilla

Arvokkaat maisema-alueet ovat maaseudun
edustavimpia viljelymaisemia. Niiden arvojen
säilyttäminen edellyttää monia toimia. Keskeisin
tä on säilyttää pellot, laitumet ja niityt edelleen
viljelyssä tai muuten hoidettuina. Tärkeätä on
myös huolehtia viljelymaiseman monimuotoisuu
den säilyttämisestä.

Arvokkailla maisema-alueilla on huolehditta
va viljelyn jatkumisen edellytyksistä. Jos viljely
on kannattavaa, ei erityisiä toimenpiteitä juuri
tarvita. Viljelyn kannattavuuteen on kuitenkin
kiinnitettävä huomiota myös pitkällä aikavälillä.
Tämän vuoksi arvokkailla maisema-alueilla tulee
pidättyä viljelyn vähentämiseen tähtäävistä toi
mista.

Arvokkailla maisema-alueilla olisi pidättäy
dyttävä myös kaikista niistä toimista, jotka edis
tävät peltojen, niittyjen ja laitumien metsittämis
tä. Varsinkin pelloille istutettavat havupuuviljel
mät laskevat aina kulttuurimaiseman arvoa. Ar
vokkaille maisema-alueille ei tulisi lainkaan
myöntää metsittämistukea. Esimerkiksi viljele
mättörnyyssopimuksista tulisi poistaa mahdolli
suus peltojen metsittämisestä saatavaan korotet
tuun tukeen. Viljelystä pois jääville pelloille olisi
sen sijaan määrättävä hoitovelvoite.

Joillakin maisema-alueilla viljelyn jatkami
nen on kannattavuuden rajoilla. Silloin viljelyn ja
muun maisemanhoidon jatkamista on tuettava.
Valittavana on joko suora taloudellinen tuki tai
välillinen tuki esimerkiksi verohelpotuksin. Mo
lempien käyttö saattaa olla tarpeen. Arvokkaiula
maisema-alueilla on turvattava kulttuurimaise
man muutkin arvot ja huolehdittava, että uusi
maankäyttö suunnitellaan ja toteutetaan perintei
sen maisemakuvan ehdoilla.

Maisema-alueiden maisemakuvan ja luonnon
monimuotoisuus perustuu moniin maisemakuvaa
jäsentäviin ja siihen vaihtelua tuoviin yksittäis
kohteisiin, kuten kivi- ja puuaitoihin, kiviröykki
öihin, vanhoihin teihin, puukujiin, metsäsaarek
keisiin, pensaikkoisiin ja lehtipuustoisiin reuna
vyöhykkeisiin, karjakujiin, avo-ojiin, pientarei
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sun sekä latoihin, myllyihinja muihin rakennel
mun. Näiden säilyttäminen ja kunnostaminen
kuuluu arvokkaiden maisema-alueiden kulttuuri
maiseman vaalimiseen. Tehokas tilotantotapa sa
laojituksineen vähentää luonnon monimuotoisuu
den kannalta arvokkaita reunavyöhykkeitäja
pientareita. Maisema-alueilla tulisikin suosia
luonnolle ja ympäristölle suotuisia tuotantomene
telmiä.

Maatalouspolitiikka ja
maisemanhoito

Maamme kulttuurimaisemien tulevaisuus on
pitkälti maatalouspoliittinen kysymys. Tähän
astisten päätösten yhteydessä ei ole juurikaan
pohdittu niiden vaikutuksia kulttuurimaisemaan.
Maatalouspolitiikan suuntaviivoista päätettäessä
ratkaistaan kuitenkin monet kulttuurimaisemien
yleisilmeeseen vaikuttavat periaatteet. Kulttuuri
maisemien synkistyminen, autioituminenja yksi
puolistuminen ovat ristiriidassa maisemanhoidon
tavoitteiden kanssa. Tällaiseen tulokseen johtavia
päätöksiä ei tulisi tehdä, vaan olisi asetettava ta
voitteeksi kulttuurimaisemien säilyttäminen ja
harkittava minkälaisen maatalouden ja maaseutu-
politiikan harjoittaminen parhaiten turvaa kult
tuurimaiseman arvot.

Kulttuurimaisemien vaaliminen on otettava
maaseutupoliittisten päätösten yhdeksi perustak
si. Moniin maaseutua ja maaseudun elinkeinoja
koskeviin lakeihin pitää tehdä muutokset, joiden
avulla voidaan turvata kulttuurimaisemien mo
nenlaisten arvojen säilyminen.

Maisemanhoidon edistäminen voi onnistua
vain mikäli maisema-alueet säilyvät elinvoimaisi
na ja asuttuina. Tämän vuoksi yksipuoliselle tuo
tantotaloudelle tai paremminkin sen tukemiselle
olisi löydettävä sellaisia vaihtoehtoja, jotka mah
dollistavat luonnon, kulttuurimaisemien ja samal
la ihmisen elinympäristön säilymisen mahdolli
simman monipuolisena.

Maisemanhoitoa koskeva
lainsäädäntö

Maisemanhoidon tavoitteet on otettava huo
mioon erityisesti maaseutulainsäädäntöä uudistet
taessa. Maisemanhoidon tukijärjestelmän edellyt
tämät säädökset on sisällytettävä maaseutuelin
keinolainsäädäntöön, ja koko maaseutulainsää
däntö on tarkistettava vastaamaan myös maise
manhoidon kehittämisen tarpeita. Ympäristönii
nisteriön on samalla ryhdyttävä valmistelemaan
maisemanhoitoa koskevaa yleistä lainsäädäntöä.

Koska maaseutulainsäädäntö on tähän saak
ka laadittu ensisijaisesti huolehtimaan elinkei
nonharjoittamisen ohjauksesta, ei siihen ole sisäl
tynyt maisemanhoitoa edistäviä näkökohtia.
Luonnoltaan ja maisemaltaan arvokasta aluetta ei
useinkaan voida hoitaa oikealla tavalla, sillä mo
nissa tapauksissa peltojen, laitumien ja niittyjen
hoidon ja kunnostuksen mahdollisuuksia on ra
joitettu.

Monien maaseutua koskevien nykyisten laki
en mukaan toimittaessa voivat kulttuurimai
semien säilymisedellytykset olla suorastaan vaa
rassa. Epäkohtia sisältyy muun muassa yksityis
metsälain mukaisiin velvoitteisiin vajaatuottois
ten metsämaiden metsittämisestä. verolainsää

j dännön mahdollistamiin epäedullisiin tulkintoi
hin luonnonlaitumien metsäverotuksesta sekä
maaseutulainsäädännön mukaisiin järjestelmiin
luopumiseläkkeistä. pellonraivausmaksuista ja
peltojen metsityksestä.

Myös muita maisemien tilaan suoraan tai vä
lillisesti vaikuttavia säädöksiä on muutettava si
ten, että ne edistävät kulttuurimaisemien arvojen
säilyttämistä. Tarkennuksia on tehtävä muun mu
assa yksityismetsälakiin, metsähallinnosta annet
tuon lakiin, metsänparannuslakiin, rakennusla
kun, rakennussuojelulakiin, tielakeihin, vesila
kun, vesihallinnosta annettuun lakiin ja sähköla
kun.

Maisemanhoidon
tukijärjestelmä

Perinnemaisemat ovat kulttuurimaiseman
tärkeä osa. Ne ovat maisemallisesti, kulttuurihis
toriallisesti ja luonnon säilyttämisen kannalta tär
keitä alueita. Niillä on lajistollisesti rikkaita luon
nontyyppejä eli perinnebiotooppeja, joilla esi
merkiksi huomattavan monet uhanalaiset lajit
elävät. On tärkeätä, että perinnemaisemia hoide
taan niittämällä. laiduntamallaja muilla perintei
sillä menetelmillä.

Perinnemaisemien hoidon edistämistä varten
on perustettava erityinen maisemanhoidon tukij är
jestelmä. Sen keskeisenä tavoitteena on säilyttää
maaseutuluonnon monimuotoisuus tukemalla pe
rinteisten maankäyttötapojen muovaamien maise
matyyppien hoidon jatkamista. Maisemanhoidon
tukijäijestelmän avulla tuetaan ennen kaikkea niit
tyjen, luonnonlaitumien, hakamaiden ja metsälai
dunten peruskunnostusta sekä niiden vuosittaista
hoitoa. TLlettavina hoitotoimina tulevat kysymyk
seen muun muassa umpeenkasvavien tai metsitty
neiden kasvillisuuskuvioiden raivaaminen, kulot
tammen, alueiden aitaaminen ja laiduntaminen,
eläinten kuljetukset ja valvonta, juottopaikkojen
kunnostaminen, niittyjen siistiminen ja niittämi
nen sekä lehdesniittyjen lehdestäminen.

Tukijärjestelmän avulla on tarpeen tukea
myös perinnemaisemilla olevien, maisemallisesti
arvokkaiden, mutta käyttöarvoltaan vähäisten ra
kennusten ja rakennelmien, kuten puu- ja kiviai
tojen, latojen, aittojenja heinänkorjuun rakentei
den kunnostamista sekä maaseutuluonnon moni
puolisuutta lisäävien ympäristötyyppien eli teiden
ja ojien pientareiden, reunametsiköiden ja pen
saikkojen sekä peltosaarekkeiden hoitoa. Koska
monet kiinteät muinaisjäännökset sijaitsevat pe
rinnemaisemilla, palvelee perinnemaisemien hoi
to samalla myös muinaisjäännösten hoitoa.

Hoitotukea on myönnettävä niille maanomis
tajille, joilla on maillaan arvokkaita perinnemaise
mia. Hoitotuen tarkoituksena on korvata niitä ku
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luja, joita aiheutuu taloudellisesti heikkotuottoisten
tai tuottamattomien perinnemaisemien hoidosta.

Hoitosopimuksen voisivat tehdä maanomis
taja ja maaseutupiiri maanomistajan hakemukses
ta. Maanomistajan valtuuttamana voisi sopimuk
sen tehdä joku muukin hoitotyöstä vastaava, esi
merkiksi yhdistys. Jotta maisemanhoito olisi riit
tävän pitkäjänteistä, tulisi hoitosopimukset tehdä
vähintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Siihen
kirjattaisiin hoitotöiden laatu, määrä ja niiden te
kemisen ajankohta sekä tuen määrä. Maanomis
tajan tulisi samalla sitoutua olemaan muuten vaa
rantamatta hoidettavan alueen luonnonarvoj a,
esimerkiksi pidättymällä torjunta-aineiden ja kei
nolannoitteiden käytöstä sekä teiden, rakennusten
ja ojien tekemisestä.

Maaseudun rakennuskanta ja
rakennussuojelu

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti
ja maisemallisesti arvokkaan rakennuskannan säi
lyttärninenja kunnostaminen on yksi maisema-
alueiden hoidon keskeisistä tavoitteista. Rakennus
ten ylläpidon ohella tulee huolehtia niiden ympä
ristön, kuten pihojen, puutarhojenja talousraken
nusten hoidosta.

On myös pidettävä huolta, että uusi rakenta
minen soveltuu ympäristöönsä sekä rakennusten
sijoittelun että rakennusten ulkomuodon puolesta.
Paikkakunnalla perinteisesti käytetyt rakennusta
vat soveltuvat yleensä parhaiten maisemaan.
Kuntien rakennusvalvonnan tulee huolehtia, että
uudet rakennushankkeet toteutetaan maisemaan
sopivalla tavalla.

Maaseudun rakennuskannan ylläpitoa ediste
tään monilla eri tukimuodoilla. Maatilahallituk
sella, museovirastolla, ympäristöministeriöllä,
asuntohallituksella, opetusministeriöllä, sisäasiain
ministeriöllä, työmimsteriöllä ja kirkkohallituksel
la on käytössään varoja, joita käytetään maaseu
dun kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennus
kannan ja muunkin rakennuskannan kunnostami
seen. Rakennusten ympäristön kunnostaniiseen on
toistaiseksi ollut mahdollista käyttää lähinnä vain
maatilahallituksen ja ympäristöministeriön tukia.

Neuvonnan, rakennussuojelun ja rakennusten
kunnostamiseen tarkoitettujen eri tukimuotojen
avulla olisi huolehdittava siitä, että vanhaa raken
nuskantaa ei purettaisi tarpeettomasti ja että se pi
dettäisiin hyvässä kunnossa. Eri tukimuotoja on
kohdistettava arvokkaille maisema-alueille. Kaik
kia tukimuotoja on laajennettava koskemaan
myös rakennusten ympäristö.

Rakennuslainsäädäntö
maisemanhoidon apukeinona

Maisematoimikunta kiinnitti jo toistakym
mentä vuotta sitten huomiota siihen, että kaupun
kiasutus leviää suunnittelemattomasti ympäröi
viin maalaismaisemiin. Niin kaupunki- kuin maa
seututaajamienkin reunamille on kasvanut maise
maltaan epäyhtenäisiä teollisuus-, palvelu- ja jou

tomaa-alueita. Taajamien reuna-alueilla viljelyk
set jäävät hoitoa vaille ja alkavat vähitellen pen
soittua, kun ne joutuvat pois tuotannosta, ja kun
odotellaan kaavoissa suunnitellun teollisuus- tai
asuntorakentamisen alkamista. Maaseutumaise
mien keskelle on myös rakennettu sinne huonosti
soveltuvia rakennuksia. Rakennuslupia myönnet
täessä on useimmiten unohdettu rakentamisen
maisemalliset vaikutukset.

Maankäytön suunnittelua, kuten kaavoitusta,
on kehitettävä niin, että se alkaa tukea maisema-
alueiden kulttuuri- ja maisema-arvojen säilyttä
mistä. Uudet hankkeet on suunniteltava maise
maan sopiviksi. Esimerkiksi maaseudun elinkei
nojen harjoittamiselle ja maisemalle tärkeitä yh
tenäisiä viljelyalueita ja laitumia ei saisi pirstoa
huolimattomasti suunnitelluilla tie-, voimalinja-,
rakentamis- ja metsittämishankkeilla.

Arvokkaiden maisema-alueiden arvot tulee
ottaa huomioon kaikessa maankäytön suunnitte
lussa. Arvokkaat maisema-alueet ja perinnemai
semat tulee ottaa seutukaavoihin ohjeellisina
aluevarauksina, joiden tavoitteena on viljelymai
seman säilyttäminen avoimena ja alueiden kult
tuuri- ja luonnonarvojen vaaliminen.

Arvokkaan maisema-alueen maisemanhoi
don yksityiskohtaiset tavoitteet ja periaateratkai
sut voidaan parhaiten selvittää, kun kunta laatu
alueelle vahvistettavan yleiskaavan. Yleiskaavaa
varten on maisema-alueille laadittava riittävän
perusteelliset selvitykset. Yleiskaavoissa on edis
tettävä perinteisen maisemakuvan, arvokkaan ra
kennuskannan ja perinnemaisemien säilyttämistä
ja sovitettava maankäytön uusia tarpeita maise
maan sopivalla tavalla sekä huolehdittava, että
muilla hankkeilla ei vaaranneta maiseman säily
mistä. Yleiskaavoissa on määriteltävä maiseman-
hoidon yksityiskohtaiset tavoitteet, ja niissä on
myös mahdollista osoittaa sellaisia alueita, joille
maisemanhoidon tukitoimia on syytä suunnata.

Ympäristöministeriön onkin edistettävä
yleiskaavojen laadintaa tukemalla niitä ja kohdis
tamalla tuki nimenomaan yleiskaavoilta edelly
tettävien selvityksien tekemiseen. Ympäristövi
ranomaisten on lisäksi varauduttava antamaan ta
voitteita ja ohjeita maisema-alueille tehtävien
kaavojen laadinnasta.

Myös yksityiskohtaisessa kaavoituksessa ku
ten rakennus- ja asemakaavoituksessa tulee edis
tää maisemanhoidon tavoitteita. Kuntien raken
nusjärjestyksien sisältöä tulee lisäksi kehittää
edistämään maisemanhoidon tavoitteita.

Luonnonsuojelu ja
maisemanhoito

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon luon
nonalueita. Luonnonalueiden hoito edistää aluei
den maisemakuvan monimuotoisuuden ja luon
nonarvojen säilymistä. Luonnontilaiset vesistöt,
kosteikot, peltojen metsäsaarekkeetja metsien
pensaikkoiset reunavyöhykkeet tulisi säästää.
Kulttuurimaisemaa reunustavat harjuselänteet,
vaarat ja kalliokot olisi jätettävä maa-ainesten
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oton ja voimaperäisten hakkuiden ulkopuolelle.
Uhanalaisten eläinten ja kasvien seurantatoi

mikunnan tuoreen selvityksen mukaan kulttuuri-
alueiden merkitys on selvästi korostunut aiem
paan uhanalaisuustarkasteluun verrattuna. Uhan
alaisten lajien luettelossa on yhteensä 363 kult
tuurialueiden eliölajia, mikä on 161 lajia enem
män kuin vuonna 1985 laaditussa selvityksessä.
21,4 % maamme uhanalaisista lajeista on erilais
ten kulttuuriympäristöjen lajeja. Kulttuuriympä
ristöistä tärkeimpiä ovat erilaiset kuivat ja tuoreet
niityt, kuten ahot ja kedot. Paljon uhanalaisia
eliölajeja on myös hakamailla ja kosteilla niityil
lä. Kulttuuriympäristöissä on erityisen paljon
uhanalaisia hyönteisiä ja putkilokasveja. Uhan
alaisuuden syynä on yleensä perinteisten maan
käyttötapojen päättymisestä aiheutunut kasvilli
suuden umpeenkasvu.

Maaseutuneuvonnassa ja metsätaloussuun
nittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, millä
käytännön toimilla luonnon monimuotoisuus säi
lyy tai millä sitä voi jopa lisätä normaalin maata
loustuotannon ja metsätalouden yhteydessä. Esi
merkiksi pientareiden ja muiden pienialaisten
kasvillisuuskuvioiden säilyttäminen ja niittämi
nen, peltojen metsäsaarekkeiden, rantapensaikko
jen ja lehtipuuston ja pökkelöiden säästäminen,
peltojen ja metsien vähittäiset vaihettumisvyö
hykkeet, avo-ojat sekä torjunta-aineiden ja keino
lannoitteiden käytön vähentäminen voivat edistää
luonnon monimuotoisuutta kaikilla maatiloilla.

Maanomistajille tulee varata mahdollisuus
varmistaa luonnonarvojen säilyminen perusta
malla maillaan oleville perinnemaisemille ja
muille luonnonalueille luonnonsuojelualueita lää
ninhallituksen päätöksellä. Luonnonsuojelualuei
den rauhoittamismenettelyä tulee kehittää niin,
että myös alueiden määräaikainen rauhoittaminen
sopimuksin olisi mahdollista.

Monilla maisemanähtävyyksillä on laajoja
luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelualueiden
perustaminen on vireillä. Niillä on lisäksi laajoja
luonnonalueita, joiden säilymistä ei ole vielä tur
vattu millään keinoilla. Tämän vuoksi seutukaa
voja varten tulisi tehdä yksityiskohtaiset selvityk
set alueista, joiden luonnonarvojen turvaaminen
edellyttää suojelualuevarauksia. Kaikki maisema
nähtävyyksillä sijaitsevat valtionmaat on lisäksi
selvitettävä erikseen ja niillä on aloitettava suoje
lupäätösten valmistelu.

Seutukaavoissa osoitettaville suojelualueva
rauksille on aikanaan varauduttava perustamaan
luonnonsuojelualueita. Näiden toteuttamista var
ten tulee valtion talousarvioon luonnonsuojelun
ostomäärärahoihin osoittaa riittävät varat.

Maatalouden ympäristönsuojelu

Viime aikoina on kiinnitetty yhä enemmän
huomiota maatalouden ympäristövaikutuksiin.
Peltoviljelystä ja kotieläintuotannosta kulkeutuu
vesistöihin ravinteita, jotka aiheuttavat vesien re
hevöitymistäja pilaantumista. Maatalouden fos
fori- ja typpikuormitus on joidenkin arvioiden

mukaan lähes puolet vesien ravinnekuormituk
sesta. Nykyisin harjoitetusta maataloudesta seu
raa myös muita ympäristöhaittoja, kuten maape
rän tiivistymistä ja tehokkaiden viljelymenetelmi
en aiheuttamaa eläin- ja kasvilajiston yksipuolis
tumista. Maatalouden hajakuormituksen vähentä
minen edellyttää maatalouden tuotantotekniikan
muutoksia sekä suojavyöhykkeitä.

Arvokkailla maisema-alueilla on kuitenkin
huolehdittava siitä, että vesistöjen rannoille jätet
tävillä suojavyöhykkeillä ei suljeta näkymiä. Ar
vokkaat viljelymaisemat on säilytettävä avoimena
ja rantaan asti ulottuvien perinnemaisemien, kuten
rantalaitumien ja -niittyjen, hoitoa on voitava jat
kaa. J05 pellon ja rannan väliin jätetään suojavyö
hyke, on sitä hoidettava laiduntamalla tai niittä
mällä, jos umpeenkasvu uhkaa maisemakuvaa.

Sekä vesiensuojelun että maisemanhoidon
tavoitteita voidaan yhdessä edistää keinolannot
teiden käyttöä vähentämällä, avoimina hoidetta
via rantaniittyjä ja muita suojavyöhykkeitä suosi
maIla sekä viljelytekniikkaa kehittämällä.

Koska maataloustuotanto on tarpeen pudot
taa kysyntää vastaavaksi, tapahtuisi se sekä mai
semanhoidon että ympäristönsuojelun näkökul
mista parhaiten, jos tuotannon keskittämisen ase
mesta tuotannon tehokkuutta laskettaisiin vähen
tämällä keinolannoitteiden ja torjunta-aineiden
käyttöä. Tämä vähentäisi ympäristön kuormitusta
ja edistäisi samalla puhtaan ravinnon tuottamista.

Muinaisjäännösten
maisemanhoito

Arvokkailla maisema-alueilla on paljon mui
naisjäännöksiä. Muinaisjäännökset ovat myös
muualla kulttuurimaiseman arvokkaita yksityis
kohtia, sillä ne sijaitsevat usein vanhoilla laidun
mailla, peltosaarekkeissaja muilla maisemallisesti
keskeisillä paikoilla. Vaikka kaikki muinaisjään
nökset ovat sellaisinaan rauhoitettuja muinais
muistolain mukaan, ei se vielä riitä turvaamaan
niiden arvon säilymistä. Pääosa muinaisjäännök
sistä vaatisi aktiivista hoitoa eli kasvillisuuden ja
puuston raivausta tai harventamista, jotta ne yli
päänsä näkyisivät maisemassa.

Muinaisjäännösalueiden hoitoon soveltuvat
usein perinnemaisemien hoidon periaatteet. Hoi
don aloittaminen edellyttää huolellista suunnitte
lua, jotta muinaisjäännöksiin liittyviä rakenteita
ei vaurioiteta väärillä menetelmillä. Hoitotyöt so
pivat useimmiten maanomistajan tehtäväksi.

Muinaisjäännösten hoito on mahdollista jär
jestää maisemanhoidon tukijärjestelmän yhtey
dessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että museo
virasto selvittää maisemallisesti arvokkaimmat,
hoidettavaksi soveltuvat alueet ja määrittelee alu
eiden hoidon tavoitteet.

Maisema-alueiden tilaan vaikut
tavat muut hankkeet

Maisema-alueiden elinvoimaisuuden säilyt
täminen edellyttää myös muidenkin kuin maata-
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louden elinkeinojen tukemista. Elinkeinoraken
netta olisi monipuolistettava niin, että maisema-
alueiden säilyminen asuttuina ja vireinä on mah
dollista. On esimerkiksi selvitettävä tyhjilleen
jääneiden rakennusten kunnostamis- ja käyttö-
mahdollisuuksia matkailu- ja palveluelinkeinoja
varten.

Kylätoiminta on monin paikoin ottanut tehtä
väkseen laajentaa maaseudun elinkeinorakennet
ta. Kylätoimikunnilla on suora mahdollisuus vai
kuttaa kylien tekemällä asuinympäristöä viihtyi
säksi, houkuttelemalla maataloutta tukevaa asu
tusta ja elinkeinotoimintaa sekä järjestämällä tal
koita maiseman hoitamiseksi ja ympäristön kun
nostamiseksi. Kylätoiminnassa asukkailla on
mahdollista myös osallistua maisemanhoidon toi
mien käytännön suunnitteluun esimerkiksi kaa
voituksen yhteydessä.

Monien elinkeinojen toiminnot vaikuttavat
maisemiin. Erityisesti kaikki rakentaminen ja
kasvillisuuden käsittely näkyvät maisemassa.
Maisema on yleensä jätetty ottamatta huomioon,
koska hankkeita on tyydytty arvioimaan vain ta
loudellisin perustein tai koska hyvään suunnitte
luun ei muuten ole ollut valmiuksia. On tarpeen,
että arvokkailla maisema-alueilla viranomaiset ja
hankkeiden toteuttajat alkavat huolehtia maise
mavaikutuksista. Usein ei ole kysymys edes sa
nottavista kansantaloudellisista uhrauksista, sillä
harkitulla suunnittelulla voidaan maisema ottaa
yleensä riittävän hyvin huomioon.

Arvokkailla maisema-alueilla olisi kaikkien
maisemalle haitallisten hankkeiden ympiiristövai
kutusten arvioinnin oltava pakollista. Mikäli ym
päristövaikutusten arvioinnista tulee lakisääteistä,
kaikkia yhteiskunnan hankkeita koskevaa toimin
taa, pitäisi sen koskea maisema-alueilla vaikutuk
siltaanvähäisempiäkin hankkeita kuin muualla.

Metsien käsittelyssä on maisemanhoidon ta
voitteiden saatava erityinen paino arvokkailla
maisema-alueilla ja niiden reunavyöhykkeillä.
Hakkuut ja metsänparannustoimet olisi aina suun
niteltava siten, että maisemakuva ei niistä kärsi.
Esimerkiksi laajat avohakkuut, maanpinnan
muokkaus, metsäteiden rakentaminen ja metsäoji
tus heikentävät yleensä maisemakuvaa. Tärkeintä
olisi, että metsiä ei hoidettaisi kaavamaisesti ja
raskailla menetelmillä, vaan toimenpiteet suunni
teltaisiin ja toteutettaisiin harkiten ja kunkin alu
een maisemakuvaan parhaiten sopivalla tavalla.

Maa-ainesten ottamista tulee arvokkailla
maisema-alueilla tarkastella erityisen kriittisesti.
Kaunista maisemakuvaa turmelevia lupia ei lain
mukaan saa myöntää. Uuden maa-ainesten oton
ohella ongelmallisia ovat vanhat, ennen maa-ai
neslakia aloitetut tai jo päättyneet hankkeet.
Vanhat sorakuopat näkyvät maisemassa häiritse
västi pahimmillaan vuosikymmeniä ennenkuin ne
vähitellen kasvavat umpeen. Kuntien tulisi huo
lehtia niiden maisemoinnista.

Maisema-alueiden tiestö, eli raitit, kylätiet,
paikallistiet ja tilustiet sekä niihin liittyvät sillat,
maisemapuut, kivi- ja puuaidat ovat yleensä tär
keä osa perinteistä maisemakuvaa ja kulttuurihis

toriaa. Arvokkailla maisema-alueilla tulee kaikki
tiehankkeet suunnitella niin, että perinteisen kult
tuurimaiseman ilmettä ei vaurioiteta. Teiden oi
komista ja vanhojen sorateiden päällystämistä
sekä kevyen liikenteen väylien kaavamaista ra
kentamista on yleensä syytä välttää. Monen maa
seututaajaman viehättävät puukujat ja rakennuk
sia reunustavat istutukset ovat jääneet tarpeetto
man leveän ja suoraviivaisen kevyen liikenteen
väylän alle.

Maisemassa risteilevät erilaiset voimajohdot
ja niiden kannatinpylväät ovat yleensä maisema-
häiriöitä. Erityisen rumia ovat maisemakuvaa
hallitsevat suuret johtolinjat ja niiden maiseman
reunavyöhykkeitä rikkovat leveät johtokadut.
Arvokkaiden maisema-alueiden halki ei tulisi ra
kentaa uusia suuria voimajohtolinjoja, vaan alu
eet tulisi kiertää.

Vesirakentamisessa ja vesistöj ärjestelyissä ei
ole kiinnitetty riittävää huomiota niiden luonnolle
ja maisemalle aiheuttamiin vaikutuksiin. Vaihte
levat vesistöt - purot, joet, lammet ja järvet ja nii
den rantapensaikot - tuovat maisemaan vaihtele
vuutta. Esimerkiksi purojen ja jokien oikaisut ja
perkaukset ovat yleensä maisemalle ja luonnolle
haitallisia eivätkä siis ole suositeltavia. Tulva-
suojelua ja peruskuivatusta varten tehdyt vesistö
järjestelyt eivät ole enää ajankohtaisia maatalou
den tuotannon turvaamisen perusteella, joten nii
hin käytetyt varat tulisi mieluummin ohjata mai
semanhoitotöihin.

Laskettelurinteiden ja niihin liittyvien tai
erillisten lomakeskusten rakentaminen aiheuttaa
suuria maisemallisia muutoksia. Laskettelurinteet
näkyvät maisemassa kesät talvet pysyvinä maise
mavaurioina. Maisemanhoidon tavoitteiden mu
kaista olisi, että arvokkaille maisema-alueille ja
niiden näkymäalueille ei rakennettaisi laskettelu
rinteitä eikä suuria lomakeskuksia erilaisine ra
kennelmineen. Jos arvokkaiden maisema-aluei
den matkailua halutaan edistää, tulisi matkailua
tukevat mutta perinteistä maisemakuvaa muutta
vat toiminnot sijoittaa arvokkaiden maisema-alu
eiden ulkopuolelle. Maisema-alueiden kulttuuri
maisemien ainutlaatuiset piirteet jäävät näin par
haiten matkailijoiden ihasteltaviksi eikä matkai
luelinkeino söisi omia edellytyksiään.

Maisemanhoidon
hallinnollinen vastuu

Koska maisemien tilaan vaikuttavia hankkei
ta on miltei kaikilla yhteiskunnan toimialoilla,
edellyttää maisemanhoidon kehittäminen laajaa
viranomaisten yhteistyötä. Päävastuu maiseman-
hoidon kehittämisestä lankeaa ympäristö- ja maa
seutuviranomaisille, joiden on yhdessä huolehdit
tava maisemanhoidon kehittämisen päälinjoista,
maisemanhoidon tukij ärjestelmän perustamisesta
ja alan lainsäädännön kehittämisestä.

Ympäristöministeriön tulisi ottaa päävastuu
yleisen maisemanhoidon koordinaattorina ja
edistää maisemanhoidon tavoitteiden toteutumis
ta kaikilla hallinnonaloilla. Maa- ja metsätalous-
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ministeriön tulee ottaa vastuu oman hallinnon-
alansa maisemalainsäädännön kehittämisestä ja
maaseutupolitiikan ohjaamisesta maisemanhoi
don tavoitteiden mukaiseksi, maisemanhoidon ra
hoittamisesta ja tukijärjestelmän käytännön toi
minnan järjestämisestä sekä muiden maaseutu-
viranomaisten ohj aamisesta maisemanhoidon
käytännön toimissa.

Perinnemaisemien inventointi ja maiseman-
hoidon kokeilut soveltuvat vesi- ja ympäristöhal
linnon työksi. Lääninhallitusten on tarpeen mu
kaan ohjattava käytännön maisemanhoitoa sekä
kuntien yleiskaavojen laadintaa ja muita maan-
käytön hankkeita. Maaseutupiirien tulee vastata
maisemanhoidon tukijärjestelmän käytännön toi
mista. Kuntien on laadittava vahvistettavia yleis
kaavoja maisema-alueille ja niiden on otettava
maisemanhoidon tavoitteet huomioon, kun ne
suunnittelevat ja toteuttavat maankäyttöä.

Maisemanhoidon edist’seksi on tärkeätä,
että myös museovirasto ja maakuntamuseot, met
sähallitus, metsäntutkimuslaitos, tielaitos, Val
tionrautatiet, työvoimaviranomaiset ja asuntohal
litus edistävät maisemanhoidon tavoitteita. Myös
maaseudun neuvontajärjestöjen ja metsälautakun
tien olisi otettava maisemanhoidon tavoitteet
huomioon.

Maisemanhoidon kehittäminen ei yleensä
edellytä viranomaisilta uutta työvoimaa, vaan ny
kyisen henkilöstön tai virkojen siirtoa uusiin teh
täviin. On välttämätöntä, että kaikilla edellä mai
nituilla viranomaisilla on käytössään riittävästi
henkilöitä, joiden vastuulle maisemanhoito on
yksiselitteisesti nimetty. Ensisijaista on osoittaa
maaseutuhallinnon kaikille tasoille riittävä määrä
henkilöstöä vastaamaan maisemanhoidon toteut
tamisesta ja ohjaamisesta.

Maisema-alueiden hoidon
kustannukset

Perinnemaisemien hoitoon, maisemanhoidon
tukijärjestelmää varten on varattava rahaa 64 mil
joonaa markkaa vuodessa. Maisema-alueilla ole
van viljelymaan säilyttämisestä avoimena aiheu
tuu kustannuksia, jotka tulee selvittää erikseen
maataloustuotannon tasapainottamisen yhteydes
sä. Näistä aiheutuvat kustannukset tulee irrottaa
nykyisistä, tuotannon säätelyyn ja tukemiseen
käytettävistä määrärahoista.

Kuntien yleiskaavojen tukemiseen tarvittai
siin vuosittain 4,5 miljoonaa markkaa. Maisema-
alueilla olevien rakennusten korjaus- ja ylläpito-
kustannuksia tulisi tukea vuosittain 40 miljoonalla
markalla lähinnä maatilahallituksen käytössä ole
vista määrärahoista. Tämän lisäksi kulttuurihisto
riallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan ra
kennuskannan säilyttämisestä aiheutuu rakennus-
suojelun määrärahojen korottamisen tarvetta. Tar
kemmat selvitykset näistä määrärahoista jäävät
ympäristöministeriön ja museoviraston huoleksi.

Vaikka maisemanhoidon järjestäminen ai
heuttaa kustannuksia kaikilla niillä hallinnon-
aloilla, joille maisemanhoito kuuluu, ei maise

manhoito kuitenkaan yleensä aiheuta määräraho
jen korottamisen tarvetta vaan edellyttää käytössä
olevien määrärahojen suuntaamista maiseman-
hoidon tavoitteiden mukaisesti.

Maisemanhoidon neuvonta
ja tiedotus

Arvokkailla maisema-alueilla yhdistyvät mo
nenlaiset luonnon- ja kulttuuriarvot. Useimmiten
niistä huolehtiminen maisemanhoidon avulla ei
vaadi kohtuuttomia uhrauksia vaan on helposti
järjestettävissä, mikäli asiaa kohtaan tunnetaan
kiinnostusta ja hoidon perustana olevat tiedot ja
taidot ovat tallella. Yleensä riittää, että maan-
omistajat ja kylien asukkaat voivat ottaa arkipäi
vän toimissaan maiseman huomioon. Neuvonnan
ja valistuksen avulla maanomistajia olisi tämän
vuoksi innostettava ympäristönsä hoitoon. Tär
keätä on, että kaikilla maanomistajilla ja viran
omaisilla on käytettävissään riittävät tiedot mai
semanhoidon tavoitteista ja käytäntöön soveltu
vista hoitotavoista. Tiedotus ja neuvonta edellyt
tävät ympäristö- ja maaseutuviranomaisten yhtei
siä toimia. Maaseutu- ja ympäristöhallinnon hen
kilöstöä on myös koulutettava maisemanhoidon
asiantuntijoiksi.

Tiedotuksen ja neuvonnan järjestärnisessä on
yhteistyö maaseudun neuvontajärjestöjen kanssa
keskeistä. Lisäksi tulisi selvittää yhteistyön mah
dollisuudet muiden maisemanhoidosta kiinnostu
neiden järjestöjen ja organisaatioiden kanssa. Esi
merkiksi kunnat, kuntien keskusjärjestöt, maa
kuntien liitot, metsäkeskukset sekä luonnonsuoje
lun, maataloustuottajien, kylätoiminnan ja koti
seututyön järjestöt ovat hyviä yhteistyötahoja.

Maisemanhoidon tutkimus

Maisema-aluetyöryhmä selvitti esimerkin
omaisesti perinnemaisemia. Osoittautui, että tie
dot niistä ovat hyvin puutteelliset. Maisemanhoi
don kehittämiseksi on välttämätöntä, että vesi- ja
ympäristöhallinnossa tehtävien tutkimuksien
avulla saadaan hyvä yleiskäsitys perinnemaise
mien määrästä, tilasta ja niiden hoidon mahdolli
suuksista.

Tiedot maisemanhoidon menetelmistä, vailw
tuksistaja kustannuksista ovat vähäiset. Mai
semanhoidon kehittämistä varten tarvitaan tutki
mustietoa eri maisematyypeille soveltuvista hoito
menetelmistä. Tutkimuksissa on selvitettävä eri
hoitotapojen vaikutuksia ja niistä aiheutuvia kus
tannuksia niin, että tutkimustulokset antavat käy
tännön valmiuksia maisemanhoidon kehittämiseen.

Ympäristöhallinnolla tulee olla riittävät val
miudet ohjata maisema-alueille laadittavia yleis
kaavoja. Ohjauksen on perustuttava riittävään tut
kimustietoon eri hankkeiden maisemallisista vai
kutuksista. On saatava myös valmius antaa ohjeita
siitä, miten rakentamis- ja muut hankkeet voidaan
sovittaa arvokkaiden maisema-alueiden maisema
kuvaan. Myös maisemavaurioiden korjaamisen
mahdollisuudet ja menettelytavat on selvitettävä.
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Maisema-aluetyöryhmän
ehdotukset

Maisemanhoidon kehittäminen edellyttää
monia kiireellisiä toimia. Maisema-aluetyöryhmä
ehdottaa, että:

Maaseudun kulttuurimaisemien
yleinen kehitys

maaseudun kulttuurimaisemien arvo otetaan
huomioon kaikessa maaseutua koskevassa pää
töksenteossa ja maaseutuelinkeinojen yhdeksi
keskeiseksi tehtäväksi otetaan kulttuurimaisemien
hoito, jota myös yhteiskunnan tulee tukea.

Valtioneuvoston periaatepäätös

valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen arvok
kaiden maisema-alueiden hoidosta. Periaate
päätöksen tulee velvoittaa valtion maaseutu- ja
ympäristöhallinto laajaan yhteistyöhön mnaise
mnanhoidon järjestämiseksi ja turvaamaan kult
tuurimaisemiemme arvokkaimmat piirteet.

Maisemanhoidon tukijärjestelmä

O maahamme perustetaan maisemanhoidon
tukijärjestelmä, jonka avulla tuetaan arvokkaiden
perinnemnaisemien hoitoa.
O maisemanhoitoa tuetaan tekemällä hoitoso
pimuksia joko maanomistajan tai maanomistajan
suostuessa jonkin muun hoitoryöstä vastaavan
kanssa.
O hoitosopimusten tekeminen osoitetaan maa
seutuhallinnon työksi.
O ympäristöhallinto ottaa vastuun hoidettavien
alueiden määrittelystä sekä hoitotoimissa tar
peellisen asiantuntemuksen tarjoamisesta.

Arvokkaiden maisema-alueiden
maisemanhoito

O arvokkailla maisema-alueilla olevien pelto
jen säilyminen viljelykäytössä turvataan siten,
että alueille ei suunnata viljelyn rajoittamiseen
tai lakkauttamiseen tarkoitettuja toimia.
O maisemallisesti arvokkaiden mutta taloudel
lisesti kannattamnattomien peltojen, laitumien ja
niittyjen säilyttämistä avoimena tuetaan tarvitta
essa suoraan tai verohelpotusten avulla.
O peltojen, laitumienja niittyjen metsittämistä
ei tueta arvokkailla maisema-alueilla.
O ympäristöministeriön ja museoviraston ra
kennussuojelun määrärahoja käytetään edistä
mään arvokkailla maisema-alueilla olevien kult
tuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai
semallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden
ympäristön kunnostamistaja ylläpitoa.
O maatilahallituksen rakennusten perusparan
tamniseen tarkoitetuilla määrärahoilla edistetään
arvokkailla maisema-alueilla olevan arvokkaan
rakennuskannan ja niiden ympäristön ylläpitoa
ja kunnostusta. Määrärahan myöntämisperustei
ta laajennetaan koskemaan myös maisemallisesti
arvokkaiden, mutta vähän käyttöarvoa omaavien
rakennusten ja rakennelmien kunnostamista.
O asuntohallitus, sisäasiainministeriö, opetus-

mninisteriöja lyöministeriö suuntaavat käytös
sään olevia määrärahoja maisema-alueilla ole
van rakennuskannan kunnostamiseen.
O mnaanomistajat voivat halutessaan rauhoittaa
arvokkailla maisema-alueilla olevia perinnemai
semiaja muita luonnonalueita myös mnääräaikai
sesti.
O luonnonsuojelualueiden perustamista ja hoi
toa varten varataan riittävät varat.
O mnetsätaloudessa, maa-ainesten otossa, tei
den ja voimajohtojen rakentamisessa, vesiraken
tamisessa ja lomakeskuksien rakentamisessa ote
taan maisema-alueiden erityisarvot huomioon.

Maisemanhoito ja kaavoitus

O arvokkaat maisema-alueet otetaan seutukaa
voihin osa-aluevarauksina ja tarpeen mukaan
niitä tarkentavina maankäyttöaluevarauksina.
O arvokkaille maisema-alueille laaditaan vah
vistettavat yleiskaavat, joissa selvitetään alueiden
maankäyttökysymykset sekä tehdään tarvittavat
aluevaraukset.
O ympäristöministeriö edistää maisema-ahtei
den yleiskaavoitusta sitä tukemalla.
O kun maisema-alueille laaditaan yks ityiskoh
taisia kaavoja, ne perustuvat yleiskaavaanja niis
sä otetaan maisemanhoidon tavoitteet huomioon.
O kunnat kehittävät rakennusjärjestyksiään
mnaisemanhoidon tavoitteiden mukaisesti.

Maisemanhoito ja maaseutupolitiikka

O maisemanhoito kirjataan yhdeksi maaseutu-
politiikan keskeisistä tavoitteista.

Maisemanhoidon lainsäädäntö

O ympäristöministeriö aloittaa maisemansuoje
lua yleisesti ohjaavan lainsäädännön valmistelun.
O maaseutu-, metsä-, rakennus-, vesi- ja tie-
lainsäädäntöä sekä sähkölakia sovelletaan ja tar
peen mukaan muutetaan siten, että ne nykyistä
paremmin edistävät arvokkaiden maisema-aluei
den ympäristöarvojen säilymistä ja etenkin perin
nemaisemnien hoidon järjestämistä.

O ympäristövaikutuksien arviointia koskevassa
lainsäädännössä hankkeiden maisemalliset vai
kutukset otetaan arvioinnin piiriin.
O arvokkailla maisema-alueilla ympäristövai
kutukset arvioidaan myös pienemmistä hankkeis
ta kuin muilla alueilla.

Maisemanhoidon hallinnollinen vastuu

O maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristö-
ministeriö ottavat yhdessä pikaisesti vastatakseen
maisemanhoidon kehittämisestä käytännön toi
minnaksi, mnaisemanhoidon ohjaamisesta sekä
sen rahoittamisesta.
O vesi- ja ympäristöhallinto ottaa tehtäväkseen
perinnemaisemien inventoinnitja hoitokokeilut
sekä hoito-ohjeistojen laadinnan.
O maatilahallitusja maaseutupiirit ottavat
hoitaakseen maisemanhoidon tukijärjestelmän
käytännön toimet.
O kunnat laativat vahvistettavia yleiskaavoja
arvokkaille maisema-alueille sekä edistävät mai
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seinanhoidon tavoitteita myös nutussa suunnitte
lussaan.
O museovirasto ja inaakuntamuseot selvittävät
maisemanhoidon tukijärjestelinän piirissä hoidet
taviksi soveltuvat muinaisjäännöksetja tekevät
ehdotukset niiden hoitomeneteinustä.
O lääninhallinnon, metsähallituksen, metsän
tutkimuslaitoksen, tielaitoksen, Valtionrautatei
den, lyövoimahallinnon ja asuntohallinnon viran-
oma iset edistävät aktiivisesti maisemanhoidon
tavoitteita.

Maisemanhoidon tutkimus

O vesi- ja yinpäristöhallitus selvittää niaanune
arvokkaat perinnemaiseinatja aloittaa tutkimus
hankkeen maisemanhoidon menetelmistä.
O ympäristöministeriöja vesi-ja ympäristöhal
litus huolehtivat niistä nmaiseinanhoidon tutkimuk—
sista, joita tarvitaan yleiskaavaohjeistojen laadin
taa ja mnaisemavaurioiden koijaamista varten.

Maisemanhoidon tiedotus ja neuvonta

O ympäristö- ja maaseutuviranomnaiset ottavat
hoitaakseen maisemanhoidon tiedotuksen ja neu
vonnan.

O eri jäljestötja organisaatiot omaehtoisesti
edistäisivät maisemanhoitoa koskevien tietojen
jakamista.

Maisemanhoidon kustannukset

O maa- ja metsätalousministeriö osoittaa mai
semanhoidon tukijärjestel.rnään vuosittain 64 mnil
joonaa markkaa maataloustuen vähentymisestä
säästyviä varoja.
O maaseutuhallinto ottaa tuotannon ohjaukses
sa maisema-alueiden erityisarvot huomioon ja
suuntaa inaataloustuotannon säätelyvn tarkoitet
tuja varoja siten, että maisema-alueiden viljely
maisema säilyy avoimena ja elinvoimaisena.
O maisema-alueille laadittavien yleiskaavojen
tukemista varten valtion talousarvioon osoitetaan
vuosittain 4,5 miljoonaa markkaa.
O maa- ja metsätalousministeriö, ympäristömi
nisteriöja opetusministeriö varaavat käytössään
olevista varoista arvokkailla maisema-alueilla
olevan arvokkaan rakennuskannan suojeluun,
korjaukseen ja ylläpitoon vuosittain noin 40 mil
joonaa markkaa. Määrärahoja on tarvittaessa
korotettava esimerkiksi rakennussuojelurahojen
laajenevien käyttöperusteiden mukaisesti.
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Allmänt
Människans arbete har skapat landskapets

ku1turvirden. Den traditionella markanvändnin
gen har format naturmiljön till åkrar, ängar och
betesmarker och sålunda också gjort det möjligt
för en mångsidig fiora och fauna att spridas och
bevaras i vårt land. Den viktigaste förutsättningen
för att ett kulturlandskap skall bevaras lir vård.
Landskapsvården biir desto viktigare ju mer kul
turlandskapets värden håller på att gå förlorade.

Som aldrig förr har krav ställts på förändring
av jordbruksproduktionens volym och struktur.
För att eliminera överproduktionen borde pro
duktionen skäras ned med en fjärdedel. Enligt
vissa uppskattningar borde nära en tredjedel av
åkrarna tas ur produktion och hela två tredjedelar
av gårdama upphöra med sin verksamhet. De
återstående jordbruken borde ha en åkerareal på
över 40 hektar vart. Om man gick till väga på
detta sätt skulle vå.r typiska småskaliga och om
växlande landsbygd efterträdas av stora och ef
fektiva, landskapsmässigt enformiga odiingar
som kanske skulle belasta miljön mer än de tidi
gare. Samtidigt skulle en stor del av kulturland
skapen förfalla, särskilt i de östliga, nordliga och
mellersta delarna av landet.

För att begränsa överproduktionen har det
skapats olika system såsom trädesskyldighet, av
tal om nedläggning av lantbruksproduktion på
åker och åkerbeskogningssystem. Härvid har
man inte tillräckligt fäst vikt vid att trygga kultur
landskapets värden. Beskogning av åkrar är sär
skilt ödesdigert för kulturlandskapet. Att lägga
åker i träda försvagar inte i sig landskapsbilden
på ett bestående sätt, men kan ibland skada möj
lighetema att fortsätta en livskraftig näringsutöv
ning. Trots att det enligt avtalen om nedläggning
av lantbmksproduktion är meningen att bevara
åkrarna i skött skick är systemet delvis motsägel
sefulit mot bakgrunden av målen för landskaps.
vården, för närjordbrukaren beskogar sin åker
har han möjlighet att få dels tilläggspremie, dels
specialstöd för beskogningskostnadema.

Landskapsvård behövs för att vi vili slå vakt
kring vår nationella kultur- och naturarv och he
vara den ailmänna trivseln i vår miljö. Målen för
landskapsvård och miljövård bör utgöra en vik
tig grund för beslut gällande landsbygden. Ett
mindre effektivt och mindre milj öbelastande
jordbruk bör tas i betraktande som ett altemativ
till minskad åkerareal. Jordbruket bör göras mera
extensivt och näringarna på landsbygden diffe
rentieras. Detta kunde hindra den försvagning av
kulturlandskapets kvalitet och den skarpa förän
dring av hela samhällsstrukturen som en plötslig
minskning av antalet brukade lägenheter skulle
leda till.

Landskapsvården bör införlivas med jord
brukspolitiken och de målinriktade samhällsfunk
tionema. Landskapsvården bör skötas genom väl
övervägda åtgärder, baserade på ett ändamålsen
ligt samhällsstöd, på upplysning och information.
Särskilt måste vården av värdefulla kulturland

skap få stöd. För detta ändamål bör medel ur
jordbrukssubventionema avdelas. Samtidigt gäl
ler det att se till att nybyggen och annan markan
vändning passar in i landskapet.

Kulturlandskapet:
några begrepp

Landskapet delas in i natur- och kulturland
skap beroende på om de förhärskande elementen
har uppkommit naturligt eller genom människans
aktivitet. Naturlandskap är områden vilkas ut
veckling huvudsaldigen påverkats av naturpro
cesser.

Kulturlandskapen är heiheter som uppkom
mit i samverkan mellan människan och naturen.
Kulturlandskapen åter indelas dels i rurala kultur
landskap, som formats under långvarig samver
kan mellan människan och naturen, dels i urbana
landskap.

För inventeringen delades landskapsområ
destypema in i tre grupper:

1) Värdefulla landskapshelheter,
2) Värdefulla landskapssevärdheter och
3) Mindre kulturmiljöer.

När inventeringen sammanfattades beslutade
man sammanföra de två förstnämnda grupperna
under kategorin värdefulla landskapsområden.

Värdefulla landskapshelheter är områden
formade genom primärproduktionen eller andra
tidiga näringar. De är enhetliga, rätt stora till
arealen, hela och harmoniska i fråga om land
skapsbilden och ofta också omväxlande. De är
ofta vidsträcktajordbrukslandskap, som till
exempel odlingar i älvdalar, vid stränder och på
backsluttningar. Också kantskogar, vattendrag
och andra naturområden, liksom också historiska
objekt samt enstaka hus och hela byar hör till de
värdefulla landskapshelheterna. De representerar
kulturlandskapets regionalt eller lokalt karakteris
tiska drag. Gemensamt för de värdefulla land
skapshelheterna är att de är prov på våra bäst he
varade och mest typiska kulturlandskap. De är ut
tryck för grunden för vår kulturella identitet.

Värdefulla landskapssevärdheter är land
skapsmässigt och kulturhistoriskt representativa
och unika, i allmänhet välkända områden.
Landskapssevärdheterna är till stor del naturom
råden, men de har nästan alltid kulturhistoriskt
värde. Landskapssevärdheter är också områden
som i fråga om sina kulturlandskap inte är till
räckligt enhetliga för att tillfredsställa definitio
nen på landskapshelhet. Exempel på sådana är
museivägar eller andra vägavsnitt bevarade i tra
ditionellt skick, kultur- och naturlandskap vid
dessa vägar jämte landskap vid traditionella och
kända vattenleder.

De mindre kulturmiljöema är landskapstyper
som formats av primärproduktion eller andra tidi
ga näringar med tillhörande funktioner. Kultur
miljöema är värdefulla från natursynpunkt eller
av kulturhistoriska eller estetiska skäl, och är ofta
små till arealen. Deras kulturpåverkade natur-
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typer representerar landsbygdens värdefullaste
och variationsrikaste natur. Kulturmiljöer finns
både inom och utanför värdefulla landskapshel
heter.

Kulturmiljöerna kan vara områden av mycket
olika typ. Gemensamt för dem är deras hotade si
tuation. När de tidigare sätten att använda jord
och mark håller på att försvinna, försvinner samti
digt de växtsamhällen och konstruktioner som de
gett upphov till, det vili säga viktigt historiskt be
vismaterial om gångna tiders förhållanden och
människans relation till natur och miljö.

Kulturmiljöerna delas in i två huvudgrupper:
kulturskapade biotoper eller vårdbiotoper och be
byggda kulturmiljöer. Vårdbiotoper är kulturpå
verkade naturtyper, bland annat torra och fuktiga
ängar, svedjeskogar, hagmarker, hedar och löv
ängar. Floran i vårdbiotopema består i sig av na
turväxter, men människan har under en lång tid
på ett avgörande sätt påverkat de kvantitativa för
hållandena mellan arterna och omfattningen av
deras förekomst. Bebyggda kulturmiljöer är
bland annat historiska byggnader och konstruk
tioner jämte deras närmaste omgivning, landskap
formade av tidig industri och samfärdsel, land
skap danade av trädgårdskulturen samt landskap
där det har förekommit säsongbosättning på na
turhushållningens tid.

Vårdbiotoperna står i nyckelställning inom
landskapsvården. Då många typer av vårdbioto
per tas eller redan har tagits ur ekonomiskt bruk
och böijat förfalla på ett oroväckande sätt, är det
landskapsvårdens mest brådskande uppgift att se
till att de tas om hand.

Uppdelningen i
landskapsprovinser

För att värdera hur representativa de invente
rade landskapsområdena är gjorde arbetsgruppen
en riksomfattande indelning i landskapsprovin
ser. Med hjälp av provinsindeiningen som utför
des på enhetliga grunder kunde man försäkra sig
om att de natur- och kulturdrag som är utmärkan
de för landets olika delar beaktas tillräckligt nog
grant och att indeiningen är väl avvägd.

Indelningen i landskapsprovinser gj ordes
med ledning av två grundläggande klasser av ob
servationer. För det första studerades de viktigas
te av de naturliga karakteristika som inverkar på
landskapsbilden, till exempel jordytans former,
jordmånen och växtligheten sarnt den lokala för
delningen av olika naturelement, som till exem
pel mark och vatten. För det andra fästes upp
märksamhet på de kulturdrag som landsbygds
landskapet uppvisade.

Kännetecknande för uppdelningen i land
skapsprovinser är provinsernas stora areal. Denna
beror på att landskapsbildens ailmänna drag i vårt
land är relativt likartade. Regionernas mindre
storlek avspeglar åter småskaligheten och det
mosaikartade i våra kulturlandskap.

Målet för inventeringarna av
landskapsområden

Det praktiska rnålet för inventeringen av
landskapsområdena var att finna nationellt och
regionalt värdefulla kultur- och naturlandskaps
områden karakteristiska för landsbygdens tradi
tionella landskapstyper.

Vid inventeringen riktade man in sig på att
reda ut regionalt särpräglade och typiska drag.
Det var viktigt att finna områden som är varia
tionsrika till naturen och kulturtraditionen. Så
dana områden är i ailmänhet helheter som klart
kan gestaltas visuellt eller på annat sätt. De är
också av stor betydelse då det gäller att bevara
byggnadsbeståndet och andra kulturhistoriskt
värdefulla objekt, hotade och sälisynta arter och
deras livsmiljöer, vårdbiotoper, välskötta odlings
landskap, vackra landskapsbilder nmi

Vid inventeringen utreddes också vilka vård
former det är som behövs för att bevara landskaps
områdenas säregna drag och hur nödvändig och
brådskande vården är.

Utanför inventeringen lämnades de områden
som enbart representerar den ursprungliga natu
ren. 1 Finland har det nämligen företagits fiera
täckande utredningar rörande olika naturtyper
och på basis av dem har skyddsprogram upp
gjorts genom beslut av statsrådet. Hit hör riksom
fattande skyddsprogram för kärr, åsar, lundar,
stränder och fågelsjöar. 1 och med att dessa prog- 1
ram genomförs tryggas många naturlandskap.

Det gjordes inte heller inventeringar av stora
tätorter: städer och andra stora bostadscentra.
Inventeringama lade inte heller vikt vid klarlägg
ning av rätt små eller avgränsade kulturhistoriskt
värdefulla miljötyper på landsbygden.

För att utveckla landskapsvårdet bör man
med praktiska exempel kunna peka på missför
hållanden, mål och möjligheter inom landskaps
vården. Det behövs exempel på områden som
landskapsmässigt har förblivit exceptionellt rep
resentativa och kan bevaras som sådana. På såda
na områden gäller det emellertid att påvisa att
landskapets skick också kan förbättras genom ak
tiva vårdåtgärder.

Förloppet av inventeringen av
landskapsområden

Regionplaneförbunden utförde största delen
av inventeringen av landskapsområdena enligt
anvisningar från arbetsgruppen för landskapsom
råden. Arbetsgruppen kompletterade inventerin
garna i vissa delar av landet och utförde en rang
indelning av områdena och ett slutligt urval.
Regionplaneförbunden inventerade de värdefulla
landskapsområdena mycket noggrant. Många
förbund hade redan i förväg en bra allmän upp
fattning om dem. Däremot kunde bara några få
regionplaneförbund offra tid på att inventera
vårdbiotoper.

För att klarlägga vårdmetoder och kostnader
na för vård gjorde arbetsgruppen upp detaljerade
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utredningar över vårdformer för fyra landskaps
områden. Dessa områden och vårdbiotoperna
inom dem inventerades särskilt noggrant och ar
ten och mängden av nödvändiga vårdåtgärder
kiarlades både för vårdbiotoperna och de byggna
der och andra konstruktioner som befinner sig
inom dem. Kostnadema för vården uppskattades
på basis av inventeringsresuitaten och intervjuer
med markägarna. Med ledning av dessa exempel
utredningar kunde man uppskatta vårdkostnader
na för vården.

Värdefulla landskapsområden

Det finns 150 nationelit värdefuila land
skapsområden. Deras areal utgör sammanlagt ca
680 000 ha (tabeil 4.4). Detta är 2 % av iandets
totala areal. Av iandskapsområdenas areal är i
snitt 40 % åker. Detta viii säga cirka 270 000
hektar, vilket är cirka 11 % av landets total
åkerareal på 2,4 miljoner hektar.

Landskapsområdenas areal fördelas länsvis
riitt järnnt då man betraktar både Iänets areal och
mängden odlingsmark. Landskapsområdena är
relativt avgränsade i Östra och Mellersta Finland,
som också är fattiga på åkrar. Dessa iigger i ali
mänhet insprängda i splittrade mönster i den öv
riga terrängen. De till arealen största landskaps
områdena finns som väntat i de mest intensivt od
iade traktema i Iandets södra och västra delai-. Då
man undersöker hur representativa de nationelit
värdefulla landskapsornrådena är i förhållande till
provinsindeiningen kan siutresultatet anses vara
mycket proportionerligt. Nästan varje region i
provinsindeiningen har ett nationeHt värdefulk
landskapsområde.

Antalet regionait värdefulla landskapsområ
den listade enligt inventeringen är 171. De är inte
avgränsade på kaila och därför saknas också upp
gifter om områdenas areal. Den totala arealen av
de regionait värdefulla områdena är emellertid
ungefärligen i klass med den totaia arealen av de
nationelit värdefulla områdena.

Antalet värdefuHa kuiturmiijöer av olika typ
är 149. Kulturmiljöerna är visserligen lika många
som de nationelit värdefulla iandskapsområdena,
men de är svagt representerade. Bara från ett fåtal
regioner finns det någoriunda täckande uppgifter,
och från största delen av iandet finns det just inga
inventeringsuppgifter alls. På basis av denna in
formation kan man ännu inte uppskatta hur om

fattande förekomsten av kulturmiljöer och spe
ciellt vårdbiotoperna är. Det är nödvändigt att
komplettera inventeringen av vårdbiotoper.

Alimänna mål för organisering
av landskapsvården

Ett särskilt lagfäst system bör utvecklas för
iandskapsvården. Denna bör främjas genom Iag
stiftning, ekonomiskt stöd från samhällets sida
samt information och rådgivning. Landskapsvård
bör i första hand planeras och stödas i de land
skapsområden som konstaterats vara värdefulia.

Landskapsvården bör främjas som en del av
myndigheternas verksamhet, i första skedet ge
nom att de möjligheter som den nuvarande lag
stiftningen erbjuder utnyttjas och genom att till
räckiiga medel anvisas för ändamålet i statsbud
geten. Samtidigt bör lagstiftning för iandskaps
vården beredas, då det ännu inte finns någon ali
män lagstiftning för den. Det är nödvändigt att i
brådskande ordning sätta in stöd för iandskaps
vården redan innan den nya lagstiftningen är fär
dig.

Huvudmålen för landskapsvården bör upp
ställas genom principbesiut av statsrådet. Detta
bör förutsätta att de öppnajordbrukslandskapen i
landskapsområdena hålis i produktion och att
samhäilet vid behov stöder jordbruk och annan
landskapsvård på dessa områden. 1 principbeslu
tet är det dessutom skäl att slå fast att projekt som
i hög grad förändrar landskapsbilden, som att dra
kraftledningar elier bygga stora vägar. bör undvi
kas på värdefuiia landskapsområden.

Främjandet av landskapsvården
på värdefulla lanskapsområden

De värdefulla landskapsområdena är de mest
representativa jordbrukslandskapen på landsbyg
den. Att bevara deras värde kräver ett fiertal åt
gärder. Viktigast är att åkrar, betesmarker och
ängar förhiir i produktion eller vårdas på annat
sätt. Det är också viktigt att bevara odlingslands
kapets variationsrikedom.

Inom värdefulla landskapsområden bör för
utsättningama för fortsatt jordbruk ägnas omsorg.
Om jordbruket Iönsamt behövs det knappast
speciaiåtgärder. Jordbrukets lönsamhet bör emel
lertid uppmärksammas också på iång sikt. Därför
bör åtgärder som syftar till att minska jordbruket
undvikas på värdefulla landskapsområden.

1 värdefulla landskapsornråden bör man ock
så avhålla sig från alla åtgärder som medverkar
till att åkrar, ängar och betesmarker biir beskoga
de. Särskilt barrträdsplantering på åkrarna sänker
alltid kulturlandskapets värde. För värdefulla
landskapsområden bör inga som helst beskog
ningsstöd beviljas. Till exempei möjligheten till
tilläggspremie för beskogning av åkrar bör slopas
i avtal om nedläggning av lantbruksproduktion
på åker. Däremot bör vårdskyldighet stadgas för
åkrar som tas ur produktion.

Inom vissa landskapsområden är det nätt och
jämt lönsamt att fortsätta med jordbruket. Då bör
fortsatt jordbruk och övrig landskapsvård stödas.
Valet står mellan direkt ekonomiskt stöd och in
direkt stöd till exernpel i form av skattelättnader.
Det kan vara nödvändigt att använda bägge. 1
värdefulla landskapsområden bör också kultur
landskapets övriga värden tryggas och nyanvänd
ning av mark bör pianeras och genomföras på
den av gammalt kända iandskapsbiidens vilikor.

Variationsrikedomen i landskapsområdenas
limdskapsbild och natur bygger på många detaljer
som strukturerar landskapsbilden och ger den
omväxling, till exempel stenmurar och gärdsgår
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dar, stenrösen, gamia vägar, alider, skogsdungar,
buskage, randzoner med lövträdsbestånd, fästi
gar, öppna diken, åkerrenar samt lador, kvamar
och andra byggnader. Att bevara och iståndsätta
dessa hör till vården av värdefulla landskapsom
råden. Eifektiva produktionsmetoder med täck
dikning minskar de randzoner och åkerrenar som
är värdefulla med tanke på naturens variationsri
kedom. Inom landskapsornrådena bör produk
tionsmetoder som är gynnsamma för naturen och
miljön prioriteras.

Jordbrukspolitiken och
landskapsvården

Frågan om framtiden för landets kulturland
skap är i hög grad en jordbrukspolitisk. 1 sam
band med de beslut som fattats hittilis har deras
effekt på kulturlandskapen knappast dryftats. Då
man besluter om riktiinjerna för jordbrukspoliti
ken avgörs emellertid många principer som på
verkar kulturlandsskapet. Att kulturlandskapen
blev dystra, öde och ensidiga skulle stå i konflikt
med målen för landskapsvården. Beslut med så
dana följder bör inte fattas, utan bevarade kultur
landskap bör ställas upp som mål och en debatt
bör tas om vilken sorts jordbruk och landsbygds
politik det är som böst tryggar kulturlandskapets
värden.

Att vårda kulturlandskapen måste tas som en
av grunderna för landsbygdspolitiska beslut.
Många lagar rörande landsbygden och dess nä
ringar bör revideras i syfte att trygga att kultur
landskapens mångahanda värden bevaras.

Landskapsvården kan främjas bara om land
skapsområdena förblir livskraftiga och bebodda.
Mot en ensidig produktionsekonomi eller rättare,
stöd för en sådan, bör därför alternativ tas fram
som gör det rnöjligt att bevara maximal varia
tionsrikedom i naturen, kulturlandskapen och
därmed också i människans livsmiljö.

Lagstiftning rörande
landskapsvård

Målen för landskapsvården bör särskilt beak
tas då landsbygdslagstiftningen revideras. De
stadganden som ett stödsystem för landskapsvår
den förutsätter bör skrivas in i lagstiftningen om
landsbygdsnäringama, och hela landsbygdslag
stiftningen bör ses över så att den motsvarar ut
vecklingsbehoven också inom landskapsvården.
Miljöministeriet bör samtidigt inleda beredning
en av en allmän lagstiftning rörande landskaps
vården.

Landsbygdslagstiftningen hittills har upp
gjorts främst med tanke på förvaltningen av när
ingarna och har därför inte innehållit synpunkter
som främjar landskapsvården. Områden som är
värdefulla på grund av natur och landskap kan
ofta inte vårdas på rätt sätt, för i många fail har
möjligheterna att vårda och iståndsätta åkrar, he
tesmarker och ängar begränsats.

Förfaranden enhigt många av de nuvarande

lagarna rörande landsbygden kan direkt äventyra
förutsättningarna för att bevara kulturlandskapet.
Brister finns bl.a. i förpiiktelserna enligt lagen
om enskiida skogar att beskoga lågproduktiv
skogsmark, möjligheter i skattelagstiftningen till
ofördelaktiga toikningar av skogsbeskattningen
av naturliga betesmarker och arrangemang enligt
landsbygdslagstiftningen rörande avträdelsepen
sioner, åkerröjningsavgifter och beskogning av
åkrar.

Också andra stadganden som direkt eller in
direkt påverkar landskapens skick bör ändras så
att de bidrar till att bevara kulturlandskapets vär
den. Preciseringar behövs bl.a. i lagen om enskil
da skogar, forstförvaltningslagstiftningen, skogs
förbättringslagen, byggnadslagen, byggnads
skyddslagen, väglagarna, vattenlagen, lagen om
vatten- och miljöförvaltningen och ellagen.

Stödsystem för landskapsvård

Vårdbiotoperna är en viktig del av kultur
landskapet. De är viktiga landskapsmässigt, kul
turhistoriskt och med tanke på bevarandet av na
turen. Vårdbiotopema har en stor artrikedom,
bland annat anmärkningsvärt många hotade arter.
Det är viktigt att vårdbiotopema sköts genom
slåtter, avbetning och andra traditionella metoder.

För att vården av vårdbiotoper skall kunna
främjas bör ett särskilt stödsystem för landskaps
vård inrättas. Dess huvudsakliga mål är att bevara
landsbygdsnaturens variationsrikedom genom att
stöda fortsatt vård av de landskapstyper som for
mats genom traditionella markanvändningsmeto
der. Genom stödsystemet fräinjas i första hand
iståndsättning och årlig vård av ängar, naturbe
tesmarker, hagmarker och skogsbetesmarker.
Stödande vårdformer som kommer i fråga är
bland annat röjning av igenväxande eller igen
vuxna områden, löpbränning, ingärdning och av
betning av områden, transport och övervakning
av djur, iståndsättning av vattningsplatser, slåtter
av ängar och hamling på lövängar.

Stödsystemet bör också röra byggnaderna
och konstruktionerna mcd högt landskapsmässigt
värde men lågt bruksvärde som finns i vårdbioto
pema. Som exempel kan nämnas iståndsättning
av gärdsgårdar och stenmurar, lador, visthus och
konstruktioner för höbärgning. Stöd behövs ock
så för vård av miljötyper som ökar landskapsna
turens variationsrikedom, det vill säga väg- och
dikesrenar, kantskogar, buskage och avsides lig
gande åkrar. Då många fasta fornminnen ligger i
vårdbiotoper, tjänar vården av vårdbiotopema
också fornminnesvården.

Vårdstöd bör beviljas markägare som har
värdefulla vårdbiotoper på sin mark. Avsikten
mcd vårdstödet är att ersätta kostnaderna för vård
av vårdbiotoper med låg eller ingen avkastning.

Ett vårdavtal kan enligt arbetsgruppens för
slag uppgöras av markägaren och landsbygdsdis
triktet på ansökan av markägaren. Med fullmakt
av markägaren kan också någon annan som är
ansvarig för vårdarbetet, till exempel en förening,
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ingå avtal. För att Iandskapsvården skall bii till
räckligt Iångsiktig bör vårdavtalen ingås för
minst fein år åt gången. 1 dem antecknas arten
och omfattningen av vårdarbetena, den tidpunkt
då arbetena skall utföras samt stödets storlek.
Markägaren bör samtidigt förbinda sig att inte i
övrigt riskera naturvärden på området. Ägaren
bör till exempel avhålla sig från att använda be
kämpningsmedel och konstgödsel och från att
bygga vägar, hus och diken.

Byggnadsbestånd och bygg
nadsskydd på landsbygden
Att bevara och underhålla kulturhistoriskt,

arkitektoniskt och landskapsmässigt värdefullt
byggnadsbestånd lir ett av de viktiga målen för
vården av landskapsområden. Utom att själva
byggnadema bör underhållas bör deras omgiv
ning vårdas. Det gäller gårdstun, trädgårdar och
ekonomibyggnader.

Det gäller också att se till att nybyggnader
passar in i miljön både då det gäller placeringen
av husen och byggnadernas utseende. De bygg
nadssätt som traditionellt använts på orten lämpar
sig i ailmänhet bäst för landskapet. Kommunernas
byggnadsinspektörer bör se till att nya byggnads
projekt utförs på ett sätt som passar in i land
skapet.

Underhållet av landsbygdens byggnadsbe
stånd främjas genom många olika stödformer.
Jordbruksstyrelsen, museiverket, miljöministe
riet, bostadsstyrelsen, undervisningsministeriet,
inrikesministeriet, arbetskraftsministeriet och
kyrkostyrelsen förfogar över medel som används
för underhåll av kulturhistoriskt värdefullt bygg
nadsbestånd och vissa andra byggnader på lands
bygden. För underhåll av byggnadernas miljö har
man än så länge närmast varit hänvisad enbart till
stöd från jordbruksstyrelsen och miljöministeriet.

Rådgivning, byggnadsskydd och olika stöd
former för byggnadsunderhåll bör garantera att
gammalt byggnadsbestånd inte rivs i onödan och
att det hålls i gott skick. Olika stödformer bör sät
tas in i värdefulla landskapsområden. Alla stöd
former bör byggas ut så att de också omfattar
byggnadernas omgivning.

Byggnadslagstiftningen som
hjälpmedel vid landskapsvård

Landskapskommissionen fäste redan för över
tio år sedan uppmärksamhet på att stadsbebyg
gelsen breder ut sig planlöst över de omgivande
landsbygdslandskapen. Vid tätortsutkanterna
både i städer och på landsbygden har det vuxit
upp landskapsmässigt oenhetliga industri- och
serviceområden och oanvända områden. Vid ut
kanterna av tätorterna faller odiingarna för fäfot.
De blir så småningom buskage då de tas ur pro
duktion och det pianerade industri- eller bostads
bygget ännu inte har startat. Mitt i landsbygds
landskap har byggnader uppförts som passar illa
in. Då byggnadstillstånd har beviljats har byggets

konsekvenser för landskapet oftast glömts.
Planering av markdispositionen, såsom plan

läggning, bör utvecklas så att den börjar bidra till
att landskapsområdenas kultur- och landskaps
värden bevaras. Nya projekt bör planeras så att
de passar in i landskapet. Så till exempel bör en
hetliga jordbruksområden och betesmarker som
är viktiga för landsbygdsnäringama inte få vårds
löst styckas upp genom planerade väg-, kraftled
nings-, byggnads- och beskogningsprojekt.

De värdefulla landskapsområdena bör beak
tas vid all planering av markanvändningen. Dessa
områdena jämte vårdbiotoperna bör tas med i re
gionplanerna som riktgivande områdesreservering
ar. Målet är att bevara jordbrukslandskapet öppet
och vårda områdenas kultur- och naturvärden.

De detaljerade målen och principiella lösning
arna för vården av ett värdefullt landskapsområde
kan bäst tas fram om kommunen gör upp en
fastställd generalplan för området. För general
pianen behövs tillräckligt motiverade utredningar
av landskapsområdena. Generalplanema bör
främja bevarandet av traditionella landskapsbil
der, värdefulla byggnadsbestånd och vårdbioto
per och anpassa de nya jorddispositionsbehoven
till landskapet. De bör också förhindra att beva
randet av landskapet inte hotas genom andra pro
jekt. Generalplanerna bör slå fast de detaljerade
målen för landskapsvården och de kan också
peka på områden som det är skäl för landskaps
vården att rikta stödåtgärder till.

Miljöministeriet bör främja generalplanering
genom att ge den stöd som särskilt tillfaller arbe
tet på de utredningar som generalplanerna kräver.
Miljömyndighetema bör dessutom bereda sig på
att uppställa mål och ge direktiv för planer röran
de landskapsområdena.

Också vid detaljerad planering, som till
exempel byggnads- och stadsplanering, bör land
skapsvårdens mål främjas. Dessutom bör innehål
let i kommunemas byggnadsordning utvecklas så
att det främjar målen för landskapsvården.

Naturskydd och landskapsvård

Värdefulla landskapsområden har många na
turområden. Vård av naturområdena bidrar till att
bevara landskapsbildens variationsrikedom och
naturvärden. Landskapsdrag i naturtillstånd så
som vattendrag, våtmarker, skogsdungar på åk
rarna och skogarnas buskbeklädda randzoner bör
sparas. Åsar, kullar och berg som omger kultur
landskapet bör lämnas orörda då man anlägger
marktäkter och utför intensiv skogsavverkning.

Enligt en färsk utredning av kommissionen
för övervakning av hotade djur och växter har he
tydelsen av kulturområdena tydligt börjat betonas
mer än i tidigare studier av hotade arter. För
teckningen över hotade arter upptar sammanlagt
363 arter på kulturområdena, vilket är 161 arter
mer än i den utredning som företogs år 1985.
21,4 procent av vårt lands hotade arter finns i
vårdbiotoper av olika art. De viktigaste vårdbio
topema är olika torra och friska ängar. Många



hotade arter finns också i hagmarker och på fukti
ga ängar. 1 vårdbiotoper finns det särskilt mycket
hotade insekter och kärlväxter. Orsaken till att de
är hotade är i ailmänhet igenväxningen efter att
man frångått den traditionella hävden.

Vid landsbygdsrådgivning och skogsbniks
planering bör uppmärksamhet fästas på praktiska
åtgärder inom normaltjord- och skogsbruk som
kan bevara eller till och med öka naturens varia
tionsrikedom. Naturens mångfald kan främjas på
alla jordbruk till exempel genom att man bevarar
och slår åkerrenar och andra små växtlighetsfor
mationer, sparar skogsdungar på åkrarna, strand
buskage, lövträd och stubbar, behåller övergångs
zonerna på åkrar och i skogar, lämnar öppna di-
ken kvar samt minskar på användningen av he
kämpningsmedel och konstgödsel.

Markägare bör ges möjlighet att säkerställa
att naturvärdena bevaras i stöd av länsstyrelse
beslut enligt vilka de kan inrätta naturskyddsom
råden för vårdbiotoper och andra naturområden
som ligger på deras ägor. Förfarandet vid fridlys
ning av naturskyddsområdena bör utvecklas ge
nom ett avtalssystem som möjliggör fridlysning
också på viss tid.

Många landskapssevärdheter har stora na
turskyddsområden. De har dessutom stora natur
områden vilkas bevarande inte har skyddats på
något sätt. För regionplaneringen bör därför de
taljerade utredningar göras upp över de områden
där skyddet av naturvärdena kräver skyddsom
rådesreserveringar. Alla statsområden inom
landskapssevärdheter bör dessutom granskas skilt
för sig och förberedelser för fridlysningsbeslut
bör inledas.

Inom de skyddsområdesreserveringar som
märks ut i regionplanerna bör naturskyddsområ
den grundas i sinom tid. För ändamålet bör till
räckliga medel upptas i statsbudgeten för anskaff
ning av naturskyddsområden.

Miljöskydd inom jordbruket

På sista tiden har allt större vikt fästs vid
jordbrukets miljökonsekvenser. Från åkerbniket
och husdjursproduktionen kommer det ut när
ingsämnen i vattendragen, som blir eutrofierade.
Fosfor- och kvävebelastningen från jordbruket är
enligt vissa skattningar nästan hälften av den nä
ringsbelastning som vattendragen utsätts för.
Dagens jordbruk leder också till andra miljöska
dor. iordmånen packas samman och fioran och
faunan blir ensidiga på grund av de effektiva
jordbruksmetoderna. Minskad miljöbelastning
genom jordbruket förutsätter förändringar av
jordbrukets produktionsteknik och tillräckliga
skyddszoner.

På värdefulla landskapsområden bör man
dock undvika sådana skyddszoner, som skymmer
vyema vid stränderna. Värdefulla odlingsland
skap bör förbli öppna och det bör gå att fortsätta
med vården av vårdbiotoper som nk ända ner till
stranden, såsom vissa betesmarker. En skyddszon
mellan åker och strand bör skötas genom avbet

ning eller slåtter om landskapsbilden hotar att
växa igen.

Man kan främja både vattenskydd och land
skapsvård på en gång genom att använda mindre
konstgödsel, gynna strandängar och andra
skyddszoner som hålls öppna och utvecklajord
brukstekniken.

Det är nödvändigt att dra ned på jordbruks
produktionen så att den motsvarar efterfrågan.
Både från landskapsvårds- och miljöskyddssyn
punkt sker detta bäst om man i stället för att kon
centrera produktionen minskar dess intensitet ge
nom snålare användning av konstgödsel och be
kämpningsmedel. Detta nedbringar belastningen
på miljön och främjar samtidigt produktionen av
rena näringsmedel.

Landskapsvård av
fornlämningar

På värdefulla landskapsområden finns det
många fomlämningar. Också på andra ställen är
fomlämningama värdefulla inslag i kulturland
skapet genom att de ofta befinner sig på gamia
betesmarker, åkerholmar och andra från land
skapssynpunkt viktiga platser. Att alla fornläm
ningar i och för sig är fredade enligt lagen om
fomminnen räcker inte till för att trygga att deras
värde bevaras. Största delen av fomlämningarna
kräver aktiv vård. Bland annat bör växtlighet och
träd röjas bort eller gallras för att fomlämningar
na över huvud taget skall synas i landskapet.

Principema för vården av vårdbiotoper är
ofta lämpliga för vård av områden med fomläm
ningar. Inledningen av vården kräver noggrann
planering så att strukturer som hör till fornläm
ningama inte skadas genom felaktiga metoder.
Oftast är det lämpligast om vårdarbetena utförs
av markägaren.

Det är möjligt att arrangera fomlämningsvår
den inom stödsystemet för landskapsvård. Detta
förutsätter emellertid att museiverket granskar de
landskapsmässigt mest värdefulla områden som
lämpar sig för vård och anger målen för vården
av områdena.

Övrig verksamhet som
påverkar landskapsområdena

Att hålla landskapsområdena livsdugliga för
utsätter också stöd åt andra än jordbruksnäring
arna. Näringsstrukturen bör göras mångsidig så
att landskapsområdena kan förbli bebodda och
livskraftiga. Att reparera tomma byggnader och
använda dem t.ex. för turist- och serviceändamål
är en möjlighet som bör studeras.

Byverksamhet arhetar i många håll på att
bygga ut näringsstmkturen på landsbygden.
Byaråd har en direkt möjlighet att öka trivseln i
boendemiljön, locka bosättning och näringar som
stöderjordbruket och arrangera gemensamma fri
villiga arbetsinsatser för att vårda landskapet och
underhålla miljön. Genom byverksamhet kan in
vånama också delta i den praktiska planeringen
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av landskapsvården, till exempel i samband med
markplanering.

Näringarna har många funktioner som påver
kar landskapen. Särskilt synliga i landskapet är
alit byggande och ali behandling av växtligheten.
Landskapet har i alimänhet ännu inte beaktats.
Man har antingen nöjt sig med att bedöma pro
jekt enbart på ekonomiska grunder eller så har
beredskap för en hra planering över huvud taget
saknats. Det är nödvändigt att myndighetema och
de som genomför projekten börjar måna om
landskapskonsekvensema då det gäller värdefulla
landskapsområden. Ofta är det inte ens fråga om
nämnvärda nationalekonomiska uppoffringar, då
landskapet i allmänhet kan beaktas tillräckligt väl
genom övervägd planering.

Då det gäller värdefulla landskapsområden
bör miljökonsekvensbedömning vara obligatorisk
för alla större åtgärder som kan medföra miljöris
ker. Om miljökonsekvensbedömningen blir lag
fäst och kommer att gälla för alla projekti sam
hället bör den på landskapsområdena gälla också
för åtgärder med miijökonsekvenser som är min
dre än de som annars tas i betraktande.

Vid skogsbehandling bör målen för land
skapsvå.rden tilimätas särskilt stor betydelse på
värdefulla landskapsområden och i deras randzo
ner. Avverkning och skogsförbättring bör ailtid
pianeras så att landskapsbilden inte biir lidande.
Stora kalhyggen, bearbetning av jordytan, an
läggning av skogsvägar och skogsdikning försva
gar i allmänhet iandskapsbilden. Det viktigaste
vore att skogen inte sköttes schematiskt och med
tunga metoder utan genom åtgärder som pianeras
och genomförs övervägt på det sätt som bäst pas
sar landskapsbilden på varje enskiit område.

Särskilt kritiskt bör man förhålla sig till
marktäkt på värdefulla landskapsområden.
Tillstånd som förstör en vacker landskapsbild får
enligt lag inte beviijas. Problematisk är inte bara
ny marktäkt utan också äldre, som har påbörjats
eller redan avslutats innan lagen om marktäkt
trädde i kraft. Gamla grustag stör i värsta fali
landskapsbilden i årtionden innan de småningom
gror igen. Kommunema bör se till att man skrider
till landskapsvårdande åtgärder.

Landskapsområdens vägnät, det vilI säga by
vägar, lokalvägar och ägovägarjämte anslutande
broar, karakteristiska träd, stenmurar och gärds
gårdar är i allmänhet en viktig del av den traditio
nella landskapsbiiden och av kuiturhistorisk bety
deise. På värdefulla landskapsområden bör alla
vägar planeras så att det traditionella kulturland
skapets utseende inte tar skada. Det är i allmän
het skäl att undvika att räta ut vägar, belägga
gamla grusvägar och schematiskt anlägga leder
för lätt trafik. Många charmerande alider eller
planteringar intiil byggnader i tätorter på lands
bygden har försvunnit under onödigt breda och
raka leder för den lätta trafiken.

Kraftledningar förstör ofta det landskap de
korsar. Deras stoipar är störande eiement. Särskilt
fula är de dominerande stora högspänningsled
ningarna med breda ledningsgator som bryter

landskapets randzoner. Nya, stora kraftledningar
bör inte byggas tvärs igenom värdefulla land
skapsområden, utan områdena bör kringgås.

Vattenbyggnad och vattenregleringar har fö
retagits utan tillräcklig hänsyn till konsekvenser
för natur och landskap. Omväxlande vattensys
tem - bäckar, åar och älvar, träsk och sjöar samt
deras strandvegetation - ger landskapet omväx
ling. Uträtning och rensning av bäckar, åar och
älvar är i ailmänhet skadliga för landskapet och
naturen och alltså inte att rekommendera.
Vattenreglering för översvämningsskydd och
dränering är inte iängre aktuella för att trygga
jordbruksproduktionen. De medel som använts
för dem bör hellre anvisas för landskapsvård.

Anläggning av sialombackar och semester
centra i anknytning till dem eller skilt för sig för
orsakar stora förändringar i landskapet.
Slalombackarna är bestående landskapsskador
som syns både sommar och vinter. Det är ofören
iigt med målen för landskapsvården att slalom
backar eller stora semestercentra med tilihörande
anläggningar byggs på värdefulla landskapsom
råden eller på områden som syns från dem. Om
man vill främja turism på värdefulla landskaps
områden bör aktiviteter som främjar turismen
men stör landskapsbilden förläggas utanför
landskapsområdena i fråga. De unika dragen i
landskapsområdets kulturlandskap kan då bäst
bevaras och turismen tär inte på sina egna förut
sättningar.

Det administrativa ansvaret för
landskapsvården

Projekt som påverkar landskapets skick på
går inom nästan alla områden av samhällets verk
samhet. En utveclding av landskapsvården kräver
därför ett omfattande samarbete mellan myndig
hetema. Huvudansvaret för att iandskapsvården
utvecklas faller på miljö- och landsbygdsmyndig
hetema, som tillsamrnans bör dra upp huvudlin
jerna för utveck]ing av landskapsvården, inrätta
ett stödsystem för landskapsvården och främja
lagstiftningen inom området.

Miljöministeriet bör ta huvudansvaret som
samordnare av den alimänna landskapsvården
och främja målen för landskapsvården inom alla
förvaltningsgrenar. Jord- och skogsbruksministe
tiet bör bära ansvaret för att iagstiftningen inom
dess egen förvaltningsgren utvecklas och för att
jordbrukspolitiken sköts i överensstämmelse med
målen för landskapsvården. Ministeriet bör också
bära ansvaret för finansieringen av landskapsvår
den och för organisering av de praktiska åtgärder
som behövs för att stödssystemet skall fungera.
Vidare bör det handleda övriga landsbygdsmyn
digheter i praktisk landskapsvård.

Inventering av vårdbiotoper och experiment
med landskapsvård lämpar sig för vatten- och
miljöstyrelsen. Länsstyrelsema bör vid behov ge
handledning i praktisk landskapsvård, kommunal
generalplanering och andra jorddispositionspro
jekt. Landsbygdsdistrikten bör svara för de prak
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tiska funktionema inom stödsystemet för land
skapsvården. Koinmunema bör göra upp general
pianer för landskapsområdena för fastställelse
och beakta målen för landskapsvården då de pia
nerar och genomför markanvändning.

För att främja landskapsvården är det viktigt
att dess mål också beaktas av museiverket och
landskapsmuseerna, forststyrelsen, skogsforsk
ningsinstituten, vägverket, Statens jämvägar, ar
betskraftsmyndigheterna och bostadsstyrelsen.
Också rådgivningsorganisationerna på landsbyg
den och skogsnämnderna bör beakta målen för
landskapsvården.

Utvecklingen av landskapsvården kräver i
ailmänhet inte att myndigheterna måste anställa
ny arbetskraft, utan nuvarande personal eller
tjänster kan överföras till nya uppgifter. Det är
nödvändigt att alla de ovannämnda rnyndigheter
na förfogar över tillräcklig personal med entydigt
ansvar för landskapsvården. Det är av första
rangsbetydelse att landsbygdsförvaltningen på
alla nivåer anvisas tillräcklig personal som svarar
för genomförandet och handledningen av land
skapsvården.

Kostnaderna för vården av
landskapsområden

För vården av vårdbiotoper, till stödsystemet
för landskapsvården bör 64 milj oner mark om
ret reserveras. Att hålla odlingsmarken på land
skapsområdena öppen medför kostnader. Dessa
bör utredas skilt för sig vid balanseringen av
jordbruksproduktionen, varvid de bryts ut från
nuvarande anslag för styming och subventione
ring av produktionen.

För stöd av kommunernas generalpianer he
hövs åriigen 4,5 miljoner mark. Reparations- och
underhållskostnadema för byggnader på land
skapsområden bör årligen stödas med 40 miljo
ner mark, närmast ur de anslag som jordbrukssty
relsen har till sitt förfogande. Dessutom orsakar
underhållet av det kulturhistoriskt och arkitekto
niskt värdefulla byggnadsbeståndet ett behov att
höja ansiagen för byggnadsskydd. Det åligger
miljöministeriet och museiverket att ge närmare
utredningar över dessa anslag.

Fastän arrangemangen för landskapsvården
medför kostnader inom alla de förvaltningsområ
den som landskapsvården hör till, leder land
skapsvården i alimänhet inte till ett behov av höj
da anslag, utan förutsätter att existerande anslag
disponeras i överensstämmelse med målen för
landskapsvården.

Rådgivning och information om
landskapsvården

Inom värdefulla landskapsområden kombi
neras mångsidiga natur- och kulturvärden. Oftast
kan de tas om hand med hjälp av landskapsvår
den utan orimiiga uppoffringar. Saken är Iätt att
ordna om det finns intresse för den och om det
vetande och kunnande som vården bygger på

finns kvar. 1 ailmänhet räcker det till om markä
gare och bybor kan beakta landskapet i sin dagii
ga verksamhet. Genom rådgivning och informati
on bör markägarna därför intresseras för vård av
sin miljö. Det är viktigt att alla markägare och
myndigheter har tillräcklig kunskap om land
skapsvårdens mål och praktiskt tiilämpiiga vård
fonner. Rådgivning och information förutsätter
samverkan mellan milj ö- och landskapsmyndig
heterna. Landsbygds- och miljöförvaltningsper
sonalen bör också utbildas till landskapsvårds
expertis.

Då rådgivning och information organiseras
är det viktigt att samarbeta med landsbygdens
rådgivningsorganisationer. Möjlighetema till sam
arbete med andra föreningar och organisationer
med intresse för landskapsvård bör också utredas.
Kommunerna, kommunernas centraiorganisatio
ner, landskapsförbunden, skogscentralerna och
de olika naturskydds-, jordbruksproducent-, by
och hembygdsorganisationerna är exempel på bra
samarbetspartner.

Forskning på landskapsvårdens
område

Arbetsgruppen för landskapsområden utred
de vissa vårdbiotoper som exempel. Kunskapen
om dessa visade sig vara mycket bristfällig. Vid
utvecklingen av landskapsvården är det nödvän
digt att genom studier utförda av vatten- och mii
jöförvaltningen förvärva en bra allmänuppfatt
ning om vårdbiotopemas antal och tillstånd och
möjligheterna att vårda dem.

Man vet föga om landskapsv.rdens metoder,
effekter och kostnader. För att utveckla land
skapsvården behövs det forskningsresultat röran
de vårdmetoder som lämpar sig för olika land
skapstyper. Forskningen bör klarlägga effekterna
av olika vårdformer och de kostnader de medför
så att rönen ger praktisk beredskap att utveckla
landskapsvården.

Miljöförvaltningen bör ha tillräcklig hand
ledningsberedskap vid generalplanering av land
skapsområden. Handledningen bör bygga på till
räcklig forskning rörande de konsekvenser som
olika åtgärder har på landskapet.
Miljöförvaltningen bör också vara redo att hand
leda då byggnads- och andra projekt skall fogas
in i den landskapsbild som värdefulla landskaps
omi-åden erbjuder. Också möjligheterna och me
todema för att reparera landskapsskador bör klar
läggas.
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Förslag av arbetsgruppen för
landskapsområden

Utvecklingen av landskapsvården kräver
många brådskande åtgärder. Arbetsgruppen för
landskapsoniråden föreslår att:

Ailmän utveckling av landsbygdens kul
turlandskap

O värdet av landsbygdens kulturiandskap beak
tas i alla beslut gällande landsbygden. Vrden av
landsbygden tas upp som en viktig uppgftför
landsbygdens näringar. Vården bör också stödas
av samhället.

Principbeslut av statsrådet

O statsrådetfattai- ettprincipbeslut onz vården
av värdefuila landskapsområden. Principbeskitet
börförpiiktiga statens landsbvgds- och iniljö
myndigheter till ett omfattande samarbeteför att
arrangera landskapsvården och tlygga de värde
fiillaste dragen i våra kuiturlandskap.

Stödsystem för landskapsvården

O ett stödsystemför landskapsvården grundas i
landet. Med dess hjälp stöds vården av värdeful
la vårdbiotoper.
O landskapsvården stöds genom att vårdavtal
görs upp antingen med markägaren ellei; ined
samrycke av markägaren, med någon annan som
svararför vårdarbete.
O uppgörandet av vårdavtal uppdras åt lands
bygdsförvaltningen.
O miljöförvaitningen ansvararför definiering
en av de områden som bör vårdas och erbjuder
den sakkännedoin soin är nödvändig för vårdåt
gärderna.

Landskapsvård av vardefulla
landskapsområden

O att åkrar på värdefuila landskapsområden
håils i produktion tryggas genom att dessa oinrå
den inte görs tillföremåiför åtgärder som syftar
till begränsning eller nedläggning av åkerbruk.
O att landskapsmässigt värdefulla men ekono
,njskt olönsamma åkrar, betesmarker och ängar
bevaras öppna tryggas vid behov antingen direkt
elier genoin skattelättnader.
O beskogning av åker, betesmark och äng på
värdefiulla landskapsområden beviljas inte stöd.
O medel ur iniljöministeriets och museiverkets
anslag för byggnadsslcydd används för attfrämja
reparation och underhåll av kulturhistoriskt, ar
kitektoniskt och landskapsinässigt värdefidla
byggnader, som befinner sig på värdefulla land
skapsområden. Också byggnadernas olngivning
sätts i stånd.
O med medel urjordbruksstyrelsens byggnads
reparationsanslagfrämjas underhåll och repara
lion av värdefullt byggiiadsbeståndjämte niiljö
beläget på värdefulla landskapsområden.
Grunderna för beviljande av anslag breddas så
att de också omfattar underhåli av byggnader

och konstruktioner som har landskapsmässigt
värde men ringa bruksvärde.
O bostadsstyrelsen, inrikesministeriet, uiider
visnings;ninisteriet och arbetskraftsministeriet
riktar medel som deföifogar över till underhåll
av byggnadsbeståndet på landskapsoinrådena.
O markägarna kanfreda vårdbiotoper och öv
riga naturområden på värdefiilla landskapsom
råden också för viss tid om de sä önska,
O tillräckliga medel resemeras för att inrätta
och vårda naturskvddsområden.
O landskapsområdenas särskilda värden bör
beaktas då det gälier skogsbruk, marktäkter, väg
och krajtiedningsbyggen, vattenbyggnad och
uppförande av semesterbyar.

Landskapsvård och planering

O landskapsområdena tas upp i regionpianer
na som delområdesreservationer och vid behov
görs områdesreservationer som precisering.
O för värdeftulla landskapsområden uppgörs
förfastställelse generalpianer, i vilka jorddispo
sitionsfrågorpå områdena kiarläggs och nöd
vändiga områdesreservationerföretas.
O iniljöministerietfräinjar generalplaneringen
av landskapsområdena genom stöd.
O detaljerade pianerför landskapsområdena
bygger på en generalplan och beaktar målen för
landskapsvården.
O koinmunerna utvecklar sina bvggnadsordnin—
gar i enlighet med ,nålen för landskapsvården.

Landskapsvård och Iandsbygdspolitik

O landskapsvård skrivs iii som ett viktigt inål
för landsbygdspolitiken.

Lagstiftning om landskapsvård
O miljöministeriet inlederförberedelserför
lagstftning som blir allmänt riktgivande för
landskapsskyddet.
O iandsbygds-, skogs-, byggnads-, vatten- och
väglagstftningen och eilagen tillämpas och revi
deras vid behov sä att de bättrefrämjar bevaran
det av miljövärdena i värdeftulla landskapsområ
den och i synnerhet vårdarrangemangenför
vårdbiotoper.
O lagstftningen rörande miljökonsekvensbe
dörnning upptas också de landskapsmässiga kon
sekvenserna av projekten.
O värdefitlla landskapsområden gäller be
dömningen av miljökonsekvenser också projekt
sam är mindre än de som skall bedömas på an
dra områden.

Administrativt ansvar för
landskapsvården

O jord- och skogsbruksministeriet och miljömi
nisteriet tar tillsa,nmans i brådskande ordning
ansvaretför att utveckla landskapsvården till
praktisk aktivitet, ge anvisningarför den och ord
na ;ned dessfinansiering.
O vatten- och miljöförvaltningen åtar sig att iii

ventera vårdbiotoperna, utföra vårdexperiment
och uppgöra vårddirektiv.
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O jordbrukssryrelsen och landskapsdistrikten
åtar sig att sköta de praktiska åtgärdernaför
stödsystemetför landskapsvård.
O kommunerna uppgörförfastställelse gene
ralpianerför värdeftula landskapsornråden samt
främjar niålen för landskapsvården också i sin
övriga planering.
O niuseiverket och landskapsmuseerna klarläg
ger vilkafornlämningar det är som läinpar sig
för vård inom stödsystemetför landskapsvård
och gör uppförslag till vårdmetoder.
O länsförvaltningen, skogsstyreisen, skogs
forskningsinstitutet, vägverket, Statens järnvägar,
arbetskraftsförvaitningen och bostadsförvaltnin
genfrämjar aktivt ,nålen för landskapsvården.

Forskning rörande Iandskapsvården

O vatten- och miljösiyrelsen klarlägger landets
värdefulla vårdbiotoper och inleder ettforsknings
projekt rörande metodemaför landskapsvård.
O miljöministeriet och vatten- och miljöstyrel
sen utför undersökningar som underlägg för ge
neralplaneringsregler och reparation av land
skapsskador.

O olikaföreningar och organisationerfrämjar
frivilligt distributionen av information om land
skapsvård.

Kostnaderna för Iandskapsvården

O jord- och skogsbruksministeriet anvisarför
stödsystemetför landskapsvården 64 miljoner
mark årligen av de mnedel somn sparas iii genomn
minskatjordbruksstöd.
O landsbygdsförvaltningen beaktar vid
styrningen av produktionen landskapsområdenas
särskilda värden och allokerar medel avsedda
för reglering av jordbruksproduktionen så, att ett
öppet och livskraftigtjordbruksiandskap bibe
hålls i landskapsområdena.
O för stöd av de generalpianer som skall göras
upp över landskapsområdena anvisas årligen 4,5
miljoner mark i statsbudgeten.
O jord- och skogsbruksministeriet, miljöminis
teriet och undervisningsministeriet reseri’erar av
de medel de har till sittfömfogande ca 40 mniljo
ner markför skydd, reparationer och underhåll
av värdeftillt bostadsbestånd på värdefulla land
skapsområden. Anslagen bör vid behov höjas till
exempel i enlighet med breddade grunderför an
vändning av mnedel för byggnadsskydd.Rådgivning och information rörande

landskapsvården

mniljö- och iandsbygdsmyndigheterna åtar sig
rådgivningen och infonnationen på landskaps
vårdens område.
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Maisema-alueiden inventointien
yksityiskohtaisetperiaatteet

Maisema-aluetyöryhmä asetti maisema-alu
eiden inventoinneille yksityiskohtaiset tavoitteet
ja laati ohjeet, joiden mukaan inventoinnit tuli
tehdä.

Maisema-alueiden inventointien tavoitteena
oli löytää valtalcunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat, maaseudun perinteisiä maisematyyp
pejä luonnehtivat kulttuuri— ja luonnonmaisema
alueet. Inventointeja varten seutukaavaliitoille
asetettiin tavoitteeksi löytää sellaiset edustavat
maisema-alueet, jotka ovat visuaalisia tai muulla
tavalla selvästi hahmottuvia kokonaisuuksia ja
joilla on huomattavia arvoja muun muassa raken
nuskannan ja muiden kulttuurihistoriallisesti ar
vokkaiden kohteiden, uhanalaisten ja harvinais
ten eliölajien ja etenkin niiden elinympäristöjen,
eli harvinaistuvien perinnebiotooppien sekä hy
vin hoidetun viljelymaiseman ja kauniin maise
makuvan perusteella (vrt, luvut 3.1 ja 3.2).

Koska inventoinnissa tähdättiin maakunnalli
sesti omaleimaisten ja tyypillisten piirteiden kai
toittamiseen, pidettiin inventointien tärkeänä läh
tökohtana kunkin alueen historiallisia ja luonnon-
tieteellisiä taustatietoja. Inventointien tuloksena
saatavan aluevalikoiman tuli täyttää inventointia
varten laaditun maisemamaakuntajaon edellyttä
mä edustavuus (kts. luku 2ja kartta 2.1, s. 17).

Monipuolisen aluevalikoiman löytämisen ja
inventoinnin jäsentämisen vuoksi inventoitavat
maisema-alueet jaettiin luvussa 3.2 esiteltyyn
kolmeen pääryhmään: arvokkaisiin maisemako
konaisuuksiin, maisemanähtävyyksiin ja perinne-
maisemiin. Kunkin aluetyypin inventoinnille ase
tettiin myös hieman erityyppiset tavoitteet.

Arvokkaiden maisemakokonaisuuksien ja
maisemanähtävyyksien inventointi tuli tehdä ai
nakin maisema-aluetyöryhmän esittämän alusta-
van luettelon mukaisilla alueilla. Tämän lisäksi
inventoinneissa oli mahdollista kartoittaa myös
seutukaavaliittojen tiedostoista ja inventoijien
omien havaintojen perusteella löytyneitä alueita.
Perinnemaisemia ryhdyttiin inventoimaan etsi
mällä työryhmän tekemän luokittelun mukaisia
alueita (taulukko 3.1) ja tarkistamalla perinne
maisemakyselyyn ilmoitettuja kohteita.

Inventoinuin yhteydessä tuli pääpiirteittäin
selvitellä myös minkälaisia hoitotapoja tarvittai
siin maisema-alueilla olevien arvojen säilyttämi
seksi ja mikä on kunkin alueen hoidon tarve ja
kiireellisyys. Inventointityön vaativuuden takia
hoitotapojen yksityiskohtaiseen selvittelyyn ei
edellytetty paneuduttavan kaikilla alueilla.

Inventointia varten laaditun maisemamaa
kuntajaon tarkoituksena oli luonnehtia maamme
maisemamaakuntien ja seutujen maisematekijöi
den ominaiset piirteet. Inventoinnin edustavuu
desta tuli huolehtia maisemamaakuntajaon avulla

siten, että kutakin seutua edustavia alueita otettai
siin mukaan iventointiin. Tyypillisten maisemien
ohella myös harvinaiset, muusta seudusta selvästi
poikkeavat alueet tuli ottaa inventoinnissa huo
mioon.

Taustatiedot inventoitavilta alueilta

Ennen inventointeihin ryhtymistä suositeltiin
riittävien taustatietojen kokoamista. Tarpeen oli
vat muun muassa hyvät perustiedot maakunnan
kulttuurihistoriasta (sisältäen asutushistorian ja
elinkeinohistorian), maankäytöstä, esihistoriasta
sekä luonnonmaantieteestä, kasvillisuudesta, kas
vistosta ja eläimistöstä. Inventoitavien alueiden
kulttuurihistoriallisen, biologisen ja luonnon-
maantieteellisen edustavuuden katsottiin tulevan
parhaiten turvatuksi, mikäli jo ennakolta olisi kä
sitys siitä, mitä maakunnasta pitäisi löytyä. Mai
semamaakuntajaon laatiminen tuki tätä tavoitetta.
Inventointityön katsottiin olevan myös sitä heI
pompaaja syvällisempää, mitä paremmin aihee
seen voitiin jo ennakolta paneutua. Hyödyllisinä
pidettiin muun muassa seutukaavaliittojen aiem
min tekemiä, aihetta sivuavia selvityksiä.

Koska inventointi oli pitkälle karttatyötä,
kiinnitettiin perusteelliseen karttatyöskentelyyn
erityistä huomiota. Perus- ja erikoiskartoista sekä
ilmakuvista on nimittäin mahdollista selvittää in
ventoitavan alueen luonnonolot ja maanicäyttö
varsin pitkälle. Karttatyö on tarpeen myös laadit
taessa inventoinnin maastotyösuunnitelma.
Kartoille on hyvä koota kerättyjä taustatietoja,
suunnitella inventointireittejä ja hahmotella ra
jauksia.

Inventoijat joutuivat työssään vaativan tehtä
vän eteen, sillä maisema-alueiden inventointi
vaatii monen eri alan asiantuntemusta, ja inven
toinneista joutui useimmiten käytännössä vastaa
maan yksi ainoa henkilö. Inventoijan tuli ottaa
myös oman erikoisalansa ulkopuolelle jäävistä
asioista selko paitsi kirjallisuudesta, myös haas
tattelemalla muiden alojen asiantuntijoita.

Maisema-alueiden inventoinnin ja
alueiden arvioinnin perusteet

Kaikki maisema-alueet tuli inventoida maas
tossa, tarkoituksena kerätä uusia tietoja ja tarkis
taa vanhoja. Koska maastotyöskentely vaatii mo
nipuolista keskittymistä moniin asioihin yhtäai
kaisesti yksityiskohdat huomioon ottaen ja koko
naisuus mielessä pitäen, oli alueelta tarpeen olla
tiedossa mahdollisimman hyvät taustatiedot jo
ennalta. Inventoinnissa käytettiin maastolomaket
ta, johon myös lopulliset aluekuvaukset tehtiin.
Käytössä oli kaksi jokseenkin samansisältöistä
lomaketta, joista toinen oli tarkoitettu maisema
kokonaisuuksien ja maisemanähtävyyksien ja toi-

Liite 1
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nen perinnemaisemien inventointiin.
Maisemakokonaisuuksi lia ja maisemanähtä

vyyksillä tuli arvioida mahdollisimman perus

teellisesti kaikkia jäljempänä esitettäviä maise

ma-alueen arviointiin liittyviä tekijöitä, kuitenkin

keskittyen kullakin alueella oleviin olennaisim

piin piirteisiin. Inventoinnin perusteella tuli alu

een luonteesta ja edustavuudesta saada mahdolli

simman hyvä kuva. Perinnemaisemien inventoin

nissa tuli kiinnittää erityistä huomiota tarkastelun

kohteena olevan perinnemaisematyypin luon

teenomaisten piirteiden ja arvokkaiden yksityis

kohtien kuvaamiseen.
Inventoitavalla maisema-alueella oli annet

tujen ohjeiden mukaan kiinnitettävä päähuomio

kolmeen erityyppiseen, mutta toisiaan tukevaan

asiakokonaisuuteen: 1. luonnonpiirteisiin, 2.
kulttuuripiirteisiin ja 3. maisemakuvaan.
Näiden ohella oli arvioitava alueeseen kohdistu

via uhkatekijöitä, perinteisen maisemakuvan säi

lymismahdollisuuksia ja alueella tarvittavia hoi

totapoja sekä tehdä muita harrastus-, virkistys-,

tutkimus- ja opetustoimintaan ja mahdollisesti

tuotanto- ja talouselämän intresseihin liittyviä

huomioita (4. Muut inventointitiedot).

Inventoinnin yksityiskohtainen sisältö

Inventointiohjeissa selostettiin maisema-alu

een inventoinnin vaiheet seuraavasti:

1. Maisema-alueen inventointi aloitetaan tar

kastelemalla tärkeimpiä luonnonpiirteitä: topo

grafiaa, kallioperää, geologisia ja geomorfologi

sia muodostumia, vesistöjäja rantoja, ilmastote

kijöitä, eri kasvillisuustyyppejä ja muita luonnon-

alueita, kuten metsiä, soita, kosteikkoja ja perin

nebiotooppeja sekä alueella tavattavaa eläin- ja

kasvilajistoa, huomattavia yksittäiskohteita kuten

suuria puita ja siirtolohkareita. Myös alueella ole

vat rauhoitetut kohteet selvitetään.
Maisemakokonaisuudelta tai -nähtävyydeltä

tehdään luonnehdinta topografiasta eli maaston

muodoista. Kallioperää, geologisiaja geomorfo

logisia muodostumia (haijut, reunamuodostumat,

kallioalueet) sekä vesistöjä ja niiden rantoja tar

kastellaan sen mukaan kuin niitä alueella esiintyy

ja jos niillä on merkitystä maisemakuvalle. Kas

villisuustyyppeihin ja lajistoon kiinnitetään eri
tyistä huomiota, sillä ne ovat luonnonpiirteisiin

liittyvien arvojen tärkeitä indikaattoreita. Varsin

kin perinnebiotoopit eli niityt, hakamaat, ahotja

kedotja niiden laajuus, nykyinen tai aiempi käyt

töja niillä tavattava lajisto ilmentävät hyvin alu

een kulttuurimaiseman perinteisyyttä ja säilynei

syyttä.
Perinnemaisema-alueiden inventoinnissa

kiinnitetään luonnonpiirteisiin huomiota edellä

esitetyllä tavalla, mutta erilailla painottaen: kas
villisuustyyppejä, lajistoa ja yksittäiskohteita ko

rostetaan - muista osatekijöistä on tarpeen vain

lyhyt luonnehdinta. Kulttuurinsuosijalajistoon tu

lee kiinnittää erityistä huomiota. Inventointia var

ten on laadittu luettelo maan eri osissa esiintyvis

tä uhanalaisista, harvinaisistaja tyypillisistä kuit

tuurinsuosijalajeista. Luettelon kasvilajiston pe
rusteella voidaan arvioida perinnemaiseman ar
voa: monipuolisuutta ja säilyneisyyttä.

Luonnonpiirteet arvioidaan kiinnittämällä

huomiota niiden edustavuuteen, harvinaisuu
teen, monipuolisuuteen ja alkuperäisyyteen.
Vastapainoksi tarkastellaan luonnonympäristölle

aiheutuneita vaurioita. Maisema-alueen arvo on
sitä suurempi mitä enemmän siellä on edustavia

luonnontyyppejä eli maisemamaakunnalle tyypil

listä, hyvin säilynyttä luontoa. Arvokasta on toi
saalta myös harvinainen ja omaleimainen luonto,
eli harvinaiset luonnontyypitja uhanalaisetja

harvinaiset lajit. Luonnonarvoja lisää sekä alueen
lajiston ja elinympäristöjen monipuolisuus (di
versiteetti) että niiden luonnontilaisuus eli alku
peräisyys. Erityisen tärkeätä on tietää kuinka hy
vin perinteinen kulttuurinsuosijalajisto ja perin
nebiotoopit ovat säilyneet.

Luonnonarvoj a heikentävät luonnonelemen

teille aiheutuneet vauriot, kuten sorakuopat ar
vokkailla harjualueilla, lajistollisesti arvokkaiden
kosteikkojen tai rantaniittyjen kuivatus tai pato
aminen, ketojen ja niittyjen umpeenkasvu ja met

sittäminen, soiden ojitus, vesistöjärjestelyt ym.

2. Seuraavaksi tutkitaan alueen kulttuuri-
piirteitä, kulttuurihistoriaa ja maankäyttöä,
toisin sanoen asutusta, rakennuskantaa ja yksittäi

siä rakennuksia, tiestöäja muun liikenteen luo-

mia rakennelmia, eri elinkeinojaja niihin liitty
vää maankäyttöä. erityisesti alkutuotantoon liitty

vien toimintojen osalta sekä muinaisjäännöksiä.

Maisema-alueiden kulttuuripiirteitä kuvailta

essaja arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota sii
hen, miten ihminen on toimillaan vaikuttanut

maiseman muovautumiseen eri ajanjaksoinaja

siihen, mitä eri aikakausistaja toiminnoista on
nykyään nähtävissä. Alueen kulttuuriarvojen

määrittelyssä tällainen historiallinen perspektiivi

on välttämätön. Alueen nykytilaaja kulttuurihis
toriaa vertaamalla voidaan saada hyvä yleiskäsi

tys sen nykyisestä edustavuudesta.
Huomattava osa alueiden kulttuuripiirteiden

arvioinnista tarkoittaa käytännössä nykyisen

maankäytön tarkastelua, onhan kysymys perin

teisten maankäyttötapojen muovaamista alueis
ta. Inventoinnissa tarkastellaan sekä perinteisiä

että uusia maankäyttötapoja ja niiden yhteenso

pivuutta.
Maisema-alueen kulttuuiipiirteitä tarkastelta

essa voidaan erottaa osatekijöitä, jotka liittyvät

sekä kulttuurihistoriaan että maankäyttöön. Ahi

eiden arvioinnissa välttämättömimpiä ovat tiedot

asutuksesta, rakennuskannasta ja alkutuotannon

elinkeinoihin liittyvästä maankäytöstä. Kulttuuri-
maisemasta saatavaa hyvää yleiskuvaa varten
ovat tarpeen myös tiedot tiestöstä ja liikenneväy

listä, erilaisista tekomuodoista ja muinaisjään

nöksistä.
Maisema-alueen edustavuuden tarkastelussa

on tärkeätä kiinnittää huomiota asutuksen sijain

tim ja ryhmittelyyn. Olennaista on, onko vielä

nykyäänkin nähtävissä vanhoja kylätyyppejä ja
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asutuksen perinteistä rakennetta, kuten ryhmä-,
raitti- ja vaarakyliä tai perinteisillä, luonnonolo
jen mukaan valituilla paikoilla (kuten rannalla,
mäellä tai viljelymaata reunustavilla rinteillä tai
pellolta kohoavilla kumpareilla) sijaitsevaa asu
tusta ja onko alueella säilynyt alkuperäisesti ryh
mittyneitä pihapiirejä.

Asutuksen tarkasteluun kuuluvat myöskin
havainnot rakennuskannastaja yksittäisistä ra
kennuksista ja rakennelmista. Rakennuskannan
arvioinnin apuna on monin paikoin mahdollista
käyttää museoviraston, seutukaavaliittojen ja
kuntien tekemiä kulttuurihistoriallisesti arvokkai
den rakennusten inventointeja. Vanhan rakennus
kannan ohella tarkastellaan myös uutta rakennus-
kantaa ja sen sopeutuvuutta perinteiseen maise
makuvaan.

Kulttuurimaiseman tärkeä elementti on tiestö
ja muut liikenneväylät. Vanha tiestö sopeutuu
yleensä hyvin maisemaan, ja usein sitä voidaan
km pitää jonkinlaisena maisema-alueen runkona,
jonka ympärille asutuksen ja elinkeinotoiminnan
rakenteet ryhmittyvät. Joissakin tapauksissa
myös vesistöt ovat tällaisia maiseman selkäran
koja. Myös uuden tiestön vaikutus kulttuurimai
semassa on huomattava, olivatpa tiet sitten huo
nosti tai hyvin suunniteltuja.

Kulttuurimaiseman perusluonteen selvittämi
seksi on välttämätöntä saada hyvä kuva alueella
olevasta maankäytöstä. Tärkeitä ovat tiedot vilje
lymaiseman nykyisestä tilasta. Kartoista käy kyl
lä ilmi peltoalueen laajuus, mutta niistä ei selviä
kuinka elinvoimaista maatalous on, mikä on pel
toviljelyn ja karjanhoidon osuus tai onko karja
ulkona ja onko vielä jäljellä vanhan maatalouden
muovaamia niitty- ja laidunalueita jne. Tiedot pi
hoista, puutarhoista, puistoista, puukujista ja
muista maisemakuvaa rikastuttavista elementeis
tä ovat myös tärkeitä.

Mikäli maisema-alueella harjoitetaan muita
kuin alkutuotannon elinkeinoja, ovat tiedot niiden
maankäytöstä tarpeen. Esimerkiksi metsätalous ja
vaikkapa kalastuksenkin harjoittaminen voivat
muokata maisemakuvaa huomattavasti. Padot,
pengerryksetja voimalinjat ovat esimerkkejä
maisemakuvaan vaikuttavista tekomuodoista.

Maisema-alueen historiallisten ulottuvuuksi
en ymmärtämiseksi tiedot muinaismuistoista ja
-jäännöksistä ovat tärkeitä. Esimerkiksi linnavuo
rilla ja vanhoilla asuinpaikoilla sekä kalmistoilla
on niiden kulttuuriarvojen ohella usein huomatta
va maisemallinen merkitys.

Maisema-alueen kulttuuripiirteitä arvioidaan
käyttämällä samantapaisia kriteerejä kuin luon
nonpiirteitä arvioitaessa. Tarkoituksena on saada
kunkin alueen kulttuurihistoriallisesta arvosta
vertailukelpoinen tarkastelu. Se tehdään kuvaa-
maila kulttuuripiirteiden edustavuutta, harvi
naisuutta, monipuolisuutta, säilyneisyyttä eli
alkuperäisyyttä sekä vastapainoksi myös maise
mahäiriöitä.

Kulttuuripiirteiden edustavuustarkastelun
lähtökohtana ovat tiedot alueen kulttuurihistorias
ta, eli käsitys siitä mitkä toiminnot eri ajanjaksoi

na ovat muokanneet maisemaa. Edustavia ovat
maakuntaa tai tiettyä aikakautta kuvaavat tyypil
liset piirteet, esimerkiksi jotakin aikakautta edus
tavat rakennusryhmät, tyypilliset kylämuodot tai

kylien ja asutuksen sijainti, jonkin viljelytavan
muovaamat maisematyypit (esimerkiksi kaskivil
jely) jne.

Alueen kulttuuriarvoa nostaa sen harvinai
suus tai harvinaiset esimerkit aiemmin yleisistä
kohteista. Esimerkiksi miltei poikkeuksetta kaik
ki 1600-ja 1700-luvulta ja yleensä myös 1800-
luvultakin säilyneet rakennukset ovat harvinaisia.
Harvinaisia ovat usein myös esimerkit vanhoista
maankäyttötavoista, kuten niittytaloudesta.

Monipuolisuus on alueen arvoa lisäävä teki
jä. Se voi ilmetä historiallisena kerrostuneisuute
na, jatkuvana sarjana eri aikalcausien rakennus
tyylejä tai maankäyttötapoja. Monipuolisuutta il
mentävät myös vanhaan rakennuskantaan sopivat
uudet rakennukset ja rakennuskanta; esimerkiksi
maisemaan hyvin soveltuvat uudet maatilakes
kukset korottavat alueen arvoa.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohtei
den arvo on usein mitattavissa niiden säilyneisyy
dessä eli alkuperäisyydessä. Mitä alkuperäisem
mässä asussaan vanha rakennus tai ympäristö on
säilytetty, sitä arvokkaampi se yleensä on.

Joissakin tapauksissa kulttuurimaiseman ar
von määrittelyssä käytetään edellisiä täydentäviä
lisäkriteerejä. Korvaamattomia itseisarvoja voi
vat olla muun muassa huomattavat taiteelliset ar
vot rakennuskannassa tai yksittäisissä rakennuk
sissa. Esimerkiksi rakennustaiteellisesti arvok
kailla, ainutkertaisilla kohteilla on korkea itseis
arvo.

Symboliarvot juontavat juurensa huomatta
vista tapahtumista tai historiallisista henkilöistä;
joskus ne voivat jopa näkyä maisemassa. Esimer
kiksi kansakunnan merkkihenkilöiden kotiseu
duillaja ratkaisevilla taistelupaikoilla on usein
huomattavia symboliarvoja. Identiteettiarvot
ovat alueen väestölle tärkeitä sosiaalisia, histo
riallisia ja kansatieteellisiä piirteitä, jotka voivat
ilmetä kulttuuriperinteessä tai luonnonpiirteissä.
Esimerkiksi pohjalainen latomen omaa muun
ohella korkean identiteettiarvon.

Alueen arvoa kohottaa sen nykyinen toimi
vuus. Mikäli uudet ja vanhat maankäyttöön tai
muuhun toimintaan liittyvät menetelmät nivelty
vät joustavasti yhteen tai mikäli elinvoimaisella
alueella on käytössä perinteisiä menetelmiä, ko
rostuu alueen elinkeinohistoriallinen tai kansatie
teellinen arvo.

Vastapainona edellä luetelluille kulttuuriar
voja kuvaaville kriteereille ovat maisemahäiriöt.
Maisemahäiriöitä voivat olla muun muassa huo
nosti perinteiseen rakennuskantaan sopivat uudet
rakennukset, romahtaneet tai pahoin rappeutuneet
rakennukset ja rakennelmat, huonosti sijoitetut tai
muuten epäonnistuneet tiet ja voimajohdot jne.
Maisemahäiriöitä arvioitaessa erotellaan alueen
korjattavissa olevat ja peruuttamattomasti turmel
tuneet osat. Tällä on merkitystä alueen tulevaa
käyttöä ja hoitoa suunniteltaessa.
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3. Kolmanneksi maisema-alueen inventoin
nissa tarkastellaan itse maisemakuvaa, siis mai
seman visuaalisia ominaisuuksia, eli luonnonpiir
teiden ja kulttuuritekijöiden yhteisvaikutuksena
syntynyttä maiseman kokonaiskuvaa. Näitä pit
kälti estetiikkaan liittyvien tekijöiden yksiselit
teistä ja vertailukelpoista määrittelyä ja kuvailua
pidetään hankalana. Maiseman visuaaliset omi
naisuudet kytkeytyvät nimittäin hyvin vaihtelevin
tavoin luonnon- tai kulttuuripiirteisiin ja niiden
arvottaminen riippuu ratkaisevasti maiseman tar
kastelijasta itsestään.

Maisemakuvaa arvioitaessa kiinnitetään
yleensä huomio ensisijaisesti sen antamaan koko
naisvaikutelmaan, johon ratkaisevasti vaikuttaa
eri maisemaelementtien sopusointuisuus. Mai
seman alueellisten erityispiirteiden kuvaajana ja
vertailtaessa alueita keskenään on maiseman ko
konaisvaikutelmalla ratkaiseva merkitys. Maise
makuvan edustavuus perustuu siis pitkälti maise
man peruspiirteiden luonnehtimaan kokonaisku
vaan.

Maiseman kokonaiskuva huononee, mikäli
alueella on huonosti sinne sopivia (tai usein: huo
nosti sovitettuja) toimia tai maankäyttöä, joka on
ristiriidassa perinteisten käyttömuotojen kanssa.
Esimerkiksi lentokenttä, voimalinjat, liikenne
väylät, avolouhokset tai huonosti sijoitetut raken
nukset voivat murtaa olemassa olevat rajavyö
hykkeet ja rikkoa yhtenäisen kasvillisuusvyöhyk
keen tai maastonmuotoja niin että maisemakuva
heikkenee ratkaisevasti.

Maisema-alueen visuaalisia ominaisuuksia
eli maisemakuvaa voidaan tarkastella käyttämällä
kahta lähestymistapaa. Toisaalta voidaan kuvailla
maiseman fyysisiä rakenteita, kuten topografian
piirteitä ja sen vaihtelua, reunavyöhykkeitä ja eri
tekijöiden kuten veden, avoimen maan ja metsien
jalcauturnista alueella. Toinen mahdollisuus on
kiinnittää huomio niihin mielikuviin, joita tarkas
teltava maisema herättää.

Maisemakuvassa näkyvät fyysiset tekijät ku
vaillaan inventoinnissa pääosin luonnonpiirteiden
kuvailun yhteydessä. Tästä huolimatta on tarpeel
lista, että maisemakuvaan vaikuttavat tärkeimmät
fyysiset elementit arvioidaan erikseen, sillä sen
avulla voidaan saada paremmin selko siitä, min
käluonteisesta alueesta on kysymys.

Joidenkin maisematyyppien vaikuttavuus voi
osittain perustua tarkastelijan ennakkokäsityksien
yhdistyessä siihen vaikutelmaan, minkä maise
masta saa. Näin voidaan osittain selittää suurpiir
teisten ja fyysisiltä ominaisuuksiltaan verraten
yksipuolisten maisemien kuten viljelylakeuden,
tunturipaljakan tai avoimen rannikon osakseen
saamaa arvostusta. Tämän vuoksi maisemakuvaa
tulee tarkastella myös niiden vaikutelmien perus
teella, mitkä inventoija maisemakuvasta saa.
Äärinimilleen yksinkertaistettuna tämä merkitsee
mielipidettä siitä, näyttääkö maisema tarkasteli
jan mielestä rumalta ja tylsältä vai kauniilta ja
vaikuttavalta. Visuaalisten piirteiden ja esteettis
ten ominaisuuksien kuvailu ja arviointi onkin
usein varsin subjektiivista.

Maisemakuvan visuaalisia ominaisuuksia
kuvailtaessa on kiinnitettävä siis huomiota sekä
fyysisiin elementteihin että maisemasta saataviin
mielikuviin. Inventoijan itsensä tehtävä on harki
ta, mitkä maisemakuvan piirteet on tarpeen ku
vailla ja minkälaiseksi näiden piirteiden merkitys
arvioidaan.

Joitakin maisemakuvan ominaisuuksien arvi
ointiin soveltuvia yleisiä tekijöitä on sentään löy
dettävissä. Näitä ovat: maisemakuvan eheys ja
yhtenäisyys, maisemakuvan vaihtelevuus eli
monipuolisuus, maisemakuvan intensiteetti eli
vaikuttavuus sekä huomattavat yksittäiset
maisemaelementit ja maisemaa jäsentävät
osatekijät.

Maisemasta saatavaa kokonaiskuvaa luon
nehtii parhaiten maiseman eheys ja yhtenäisyys.
Eheys merkitsee alueen maisemaelementtien si
säistä ja keskinäistä sopusointuisuutta, ja yhtenäi
syys eri maisemaelementtien harmonista yhteen
sopivuutta ja niiden vakiintuneisuutta. Maisema-
kuvan yhtenäisyys on tärkeä piirre, kun aluetta
verrataan muihin alueisiin, sillä yhtenäisyys on
lähellä edustavuuden ja tyypillisyyden arvokri
teerejä. On kuitenkin huomattava, että pelkkä yh
tenäisyys ilman maisemapiirteiden vaihtelua ja
vaikuttavuutta saattaa vaikuttaa lattealta, eli mer
kitä maisemakuvan yksitoikkoisuutta.

Maisemakuvan vaihtelevuus eli monipuoli
suus on seurausta maisemassa näkyvien luonnon-
ja kulttuuripiirteiden monimuotoisuudesta. Eko
loginen ja kulttuuripiirteiden monimuotoisuus il
menee yleensä myös esteettisenä monimuotoi—
suutena, varsinkin verraten avoimissa maisemis
sa. Toisaalta mitä vaihtelevampaa maisema on,
sitä työläämpää on sen tarkastelu ja sitä vaikeam
pi sitä on hahmottaa. Liiallinen vaihtelevuus ai
heuttaa maisemakuvan sekavuutta.

Jos maisemassa on runsaasti visuaalisia yksi
tyiskohtia, ne on helpompi hahmottaa, mikäli ne
ovat järjestäytyneet jollakin yhtenäisellä tavalla.
Maisemaa jäsentävät tekijät yhdistävät vaihtele
vat tai samankaltaiset, mutta erilliset elementit
laajemmiksi kokonaisuuksiksi tai muuten helpot
tavat maiseman hahmottuvuutta. Maiseman visu
aalista jäsentyneisyyttä edistävät muun muassa:

- toistuvuus, jolloin esimerkiksi erilaiset puut
ja pensaat ovat ryhmittyneet metsiköiksi tai pelto-
maan metsäsaarekkeiksi tai vaikkapa puukujaksi,

- vastakohtaisuus, jolloin väri, muoto tai ra
kenne vaihtelevat siten että yksityiskohdat erottu
vat selvästi toisistaan, esimerkiksi avomaalla ole
vat lammikot tai ladot aiheuttavat vastakohtaisen
vaikutelman, ja

- vyöhykkeisyys, esimerkkinä maankohoa
misrannikon sukkession tai joenvarren tulvavyö
hykkeiden aiheuttama kasvillisuuden vyöhykkei
syys.

Intensiteetti eli vaikuttavuus kuvastaa maise
man dramaattisia eli elämyksellisiä ja mieleen
painuvia piirteitä. Vaikuttavuus voi aiheutua eri
elementtien, kuten veden ja maan vastakohtai
suuksista (kontrastivaikutus), voimakkaista pin
nanmuodoista tai jopa vuodenaikojen vaihtelusta.
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Voimakas kontrastivaikutus syntyy vertikaalisten
(pystysuorien) ja horisontaalisten (vaakasuorien)
muotojen välille, esimerkkinä vedestä kohoava
kalliopahta tai kosken päättyminen suvantoon.
Joskus vaikuttavuus voi perustua kahden saman
muotoisen, mutta sisällöltään erilaisen elementin
toisiaan vahvistavaan vaikutukseen, esimerkiksi
tasankomaan kohdatessa meren.

Maisemakuvan yleisilmeeseen vaikuttavat
edellisten ohella myös erilaiset huomattavat yk
sittäiset maisemaelementit ja maisemaa jäsentä
vät osatekijät. Tällaisia ovat muun muassa lineaa
rirakenteet eli linja- tai rajamuodostumat, joita
ovat aidat, tielinjat, puukujat, ojat, kanavat, ranta
viivat, metsänrajat jne. Maiseman tunnusmerk
keinä tärkeitä ovat myös maamerkitja muut yk
sittäiskohteet.

Maisemavauriot ovat maisemassa näkyviä
ja sitä selvästi rumentavia vaurioita ja ne vaikut
tavat heikentävästi maisemakuvan visuaalisiin
ominaisuuksiin. Vaurioita aiheuttavat muun mu
assa voimalinjat, tiet, soranottoalueet ja kalliolou
hokset, huonosti maisemaan soveltuva rakennus-
kanta ja rikkoutunut metsänraja.

Maisemakuvan vauriot ja luonnonpiirteiden
ja kulttuuripiirteiden maisernahäiriöt ovat usein
yhteneviä, mutta maisemakuvan vauriot näkyvät
korostetusti maisemassa, kun taas luonnon- ja
kulttuuripiirteiden maisemahäiriöt saattavat olla
myös piilossa. Esimerkiksi väärin entisöidyt ar
vokkaat rakennukset, uhanalaisten lajien tuhotut
esiintymät ja alueen käyttötavan muutos voivat
laskea kulttuuri- tai luonnonarvoja, mutteivät
välttämättä näy maisemassa. Maisemakuvan vau
riot eivät toisaalta aina merkitse luonnon- tai
kulttuuriarvojen sanottavaa vähenemistä, mutta
ne voivat silti olla maisemakuvaa suurestikin ru
mentavia, kuten huonosti suunnitellun hakkuun
aiheuttama metsänrajan rikkoutuminen taikka uu
den tie- tai voimalinjan huono sijoittaminen.

4. Muut inventointitiedot. Luonnonpiirteiden,
kulttuuripiirteiden ja maankäytön sekä maisema-
kuvan kuvailulla ja arvioinnilla saadaan riittävät
tiedot valtakunnallisesti ja maakunnallisesti ar
vokkaiden maisema-alueiden löytämistä varten.
Tämän ohella inventoinnissa on syytä selvittää
myös joitakin muita inventointia ja hoidon arvi
ointia täydentäviä asioita.

Inventointien yksi tavoite on selvittää maise
ma-alueelle sopivia hoitotapoja ja niistä aiheutu
via kustannuksia. Tämän vuoksi on tarpeen edes
pääpiirteissään pohtia alueiden hoitotarpeita ja
käytettäväksi soveltuvia hoitotapoja sekä tehdä
ehdotuksia alueiden käyttösuosituksiksi.

Kultakin maisema-alueelta on toivottavaa
saada lyhyt luonnehdinta sopiviksi arvioiduista
hoitotavoista. Perinnemaisemilla tarvittavat hoi
totavat olisi sen sijaan arvioitava yksityiskohtai
semmin, sillä suppeilla perinnemaisemilla asian
selvittäminen on yksinkertaisempaa, ja ne ovat
muutenkin tavoitteiltaan hoidon järjestämistä
edellyttäviä kohteita. Koska maisema-alueiden
keskeinen suunnittelutavoite on hoidon kehittä

minen, on tarvittavista hoitotoimista ja niiden laa
juudesta sekä mahdollisista kustannusvaikutuk
sista hyvä saada riittävä käsitys jo inventointivai
heessa. Hoidon tarpeen ja tapojen sekä maankäy
tön suositusten selvittäminen täydentää käsitystä
alueen nykytilasta.

Maisema-alueen säilymisedellytyksiä arvioi
daan kiinnittämällä huomiota alueen kaavalliseen
tilanteeseen ja aluetta koskeviin muihin päätök
siin. Säilymisedellytyksien tarkasteluun liittyy
myös selvitys aluetta koskevista uhkatekijöistä,
jotka saattavat olla esimerkiksi laajoja lomakylä
ja laskettelurinne- tai muita rakennushankkeita tai
muita maisemakuvaa suuresti uhkaavia hankkeita.

Alueen säilymisedellytysten tarkastelun yh
teydessä selvitetään myös alueen asukkaiden suh
tautumista kotimaisemiinsa ja heidän innokkuut
taan maisemien hoitamiseen ja perinteiden vaali
miseen. Kiinnostavia ovat myös tiedot alueella
toimivista kylätoimikunnista, kotiseutuyhdistyk
sistä tai muista maisemien hoidosta kiinnostuneis
ta yhteisöistä. Säilymisedellytyksien ei kuitenkaan
tule vaikuttaa alueen muuhun arvioimiseen.

Mikäli maisema-alueella on harjoitettu tutki
musta tai sitä on käytetty opetustarkoituksiin, se
voi vaikuttaa kohottavasti alueen arvoon. Mah
dollista tulevaa tutkimus-ja opetuskäyttöäja nii
den mahdollisuuksia arvioitaessa on syytä ottaa
huomioon muun muassa, että tiivis, monipuoli
nen alue on parempi kuin laaja ja hajanainen.

Inventoinnin lisätietoina luonnehditaan alu
een virkistyskäyttöä, retkeilyä, matkailua ja har
rastustoimintaa sekä niiden järjestämisen mah
dollisuuksia, samoin kuin tuotanto- ja talouselä
män mahdollisia intressejä. Inventointitietojen
täydentämiseksi ja havainnollistamiseksi aluei
den valokuvaus on suositeltavaa, muttei välttä
mätöntä.

Maisema-alueiden sanallisen kuvailun rin
nalla tärkeätä on perusteellinen karttatyö: aluei
den tarkastelu karttojen avulla ja kartoille tehtä
vät muistiinpanot. Arvokkaiden maisemakoko
naisuuksien ja maisemanähtävyyksien rajaukset
tulevat kätevimmin esitetyksi peruskarttojen
pienennöksillä (1: 50000), joskin peruskartta
(1: 20 000) maastotyön työvälineenä on käyttö
kelpoisin. Kailcki maisemakokonaisuuksilta in
ventoidut perinnemaisemat merkitään kartoille.
Perinnemaisemat rajataan aina peruskartoille.
Perinnemaisemilla olevia rakennusryhmiå voi ha
vainnollistaa tekemällä yksityiskohtaisia asema
piirroksia. Inventoinnissa käytettävien karttojen
ja tulostuskarttojen havainnollistamista varten on
laadittu yhtenäiset inventoinnissa käytettävät
karttamerkit.

Raj attaessa maisema-aluetta kartalle voidaan
tukena käyttää yksinkertaista maisema-analyysiä
ja etsiä maisema-alueen rungon selvittämiseksi
alueella olevat näkymäalueet. Maisemakokonai
suutta maastossa rajattaessa menetellään tällöin
siten, että teiltä ja alueen eri kohdista, esimerkiksi
näköalapisteiltä tarkastelemalla, haetaan näkymä-
alueiden rajat, jolloin saadaan hahmotetuiksi nä
kyvän maiseman tilat. Tavallisesti maisemakoko
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naisuus on niin laaja, että se käsittää joukon usei
ta erillisiä näkymiä.

Näkymäalueiden tarkasteleminen maisemaa
analysoitaessa kertoo paljon maiseman perus-
luonteesta, mutta maisemakokonaisuuden lopulli
nen rajaus voidaan vain harvoin tehdä pelkästään
näkymäalueiden mukaisesti. Näkymäalueiden
selvittäminen auttaa kuitenkin pitämään huolta
maisema-alueen rajauksen yhtenäisyydestä.
Nähtävissä oleva maiseman osa on kuitenkin jos
kus äärimmäisen suppea (metsäkylän raitti) tai
laaja (vaaralcylä) ja se muuttuu helposti eri toi
menpiteiden, kuten hakkuiden takia.

Tämän vuoksi kartta- ja maastotyöskentelyn
perusteella on määriteltävä myös muita sopivia
tapoja maisema-alueen rajaamiseksi. Lähtökoh
daksi tulee tällöin asettaa ns. toiminnallinen ko
konaisuus, joka sulkee sisäänsä alueella olevat
elementit ja siellä tapahtuvat erilaatuiset toimin
not. Maisemakokonaisuuden rajaukseenhari on
luontevaa liittää esimerkiksi kylän perinteisiin
toimiin liittyvät läheiset alueet (venevalkamat ja
kala-aitat lähinäkymineen, laidunalueet jne.),
vaikka ne eivät teiltä tai näköalapaikoilta silmään
osuisikaan.

Lopullinen maisema-alueen rajaus on
useimmiten jonkinlainen kompromissi näkymä-
alueiden ja ns. toiminnallisten alueiden välillä.
On yritettävä huolehtia siitä, että maisema-alu
een käyttöön liittyvät perinteiset toiminnot tule
vat mukaan aluerajaukseen. Lisäksi alueen tär
keimmät näkymät tulee rajauksia piirrettäessä
ottaa huomioon kohtuulliselle etäisyydelle saak
ka, vaikka kaikki näkymään mahtuva ei kylän
tai muun ydinalueen perustoimintoihin suora
naisesti kuuluisikaan. Maisemanähtävyyksien
rajaamisessa korostetaan näkymien tarkastelua.
Aluerajauksien tekeminen mahdollisimman yh
tenäisellä tavalla helpottaa alueiden välistä ver
tailuaja varsinkin saman maisemamaakunnan
alue-ehdotusten keskinäistä vertailua.

Perinnemaisemat voidaan rajata hieman toi
sin kuin maisemakokonaisuudet ja maisemanäh
tävyydet. Mikäli kyse on yhtä ainoata perinne
maisematyyppiä edustavasta kohteesta, esimer
kiksi kalliokedosta tai laidunniitystä, sen rajaami
nen biotooppina on melko helppoa. Rajaamisessa
tulee kuitenkin ottaa huomioon myös kohteen
edustavuuden ja sen sekä lähiympäristön säilymi
sen turvaaminen. Laajaa rajaustarkastelua edel
lyttävät esimerkiksi mosaiikkityyppiset, useita
aluetyyppejä edustavat kohteet, hyvin laajat yh
den aluetyypin kohteet (esim. kaskimetsät) sekä
kohteet, joiden lähimaiseman säilyttäminen on
tärkeätä (esim. kämppämaisemat lähiympäristöi
neen tai laidunhakaa välittömästi ympäröivät pel
tokuviot).

Aluekuvauksien laatiminen ja
alueiden arviointi

Kun inventoinnit on saatu tehdyiksi maastos
sa, laaditaan lopulliset aluekuvaukset ja -rajauk
set sekä tehdään niiden avulla alueiden arviointi
ja arvoluokitus. Nämä vaiheet tulostetaan inven
tointilomakkeille ja niiden liitteenä oleville kar
takkeille.

Tässä yhteenvetovaiheessa kerätään inven
tointien valmistelun yhteydessä ja maastossa han
kitut tiedot yhtenäiseen muotoon alueittain; täl
löin voidaan päästä myös vertailemaan eri aluei
den arvoja ja edustavuutta keskenään. Hankitut
tiedot tulee olennaisilta osiltaan siirtää kartoille
vertailujen helpottamiseksi.

Lopulliset aluekuvaukset laaditaan inven
tointilomakkeille. Aluekuvauksissa yhdistetään
alueilta kootut kirjallisuuteen ja muihin lähteisiin
perustuvat tiedot sekä maastokäynneillä kootut
havainnot. Aluekuvauksissa selostetaan luonnon
piirteet, kulttuuripiirteet ja maankäyttö sekä mai
semakuva ja niihin liittyvät arvot. Näiden perus
teella tehdään lisäksi suppea yhteenvedonomai
nen yleiskuvaus ja alueen arvon ja edustavuuden
arviointi.

Joissakin tapauksissa saattaa olla tarpeen ja
kaa maisemakokonaisuus osa-alueisiin ja tehdä
niiltä erilliset kuvaukset. Tämä käy päinsä, mikäli
maisema-alueesta voidaan erottaa erillisiä, yhte
näisiä tai muuten selvästi hahmottuvia osa-alueita.
Lisäksi maisemakokonaisuudelta inventoiduista
perinnemaisemista tehdään omat kuvaukset.

Aluekuvausten laatimisessa on keskeistä, että
kaikissa niissä toistuvat samat, tärkeimmät asiat,
jotta vertailujen tekeminen alueiden välillä on
mahdollista. Aluekuvauksiin laaditaan maisema-
alueen arvosta ja edustavuudesta lyhyt sanallinen
luonnehdinta edellisessä luvussa selostettujen kri
teerien perusteella. Edustavuuden arvioinnin läh
tökohtana käytetään maisemamaakuntajakoa.

Kullakin maisemamaakuntaj aon mukaiselta
seudulta on pyrittävä löytämään maiseman tär
keimpiä piirteitä kuvaavia tyypillisiä, hyvin säily
neitä ja monipuolisia alueita. Huomiota on kiin
nitettävä sekä luonnonpiirteiden ja kulttuuripiir
teiden että näistä koostuvan maisemakuvan edus
tavuuteen. Lisäksi seudulla olevat poikkeukselli
sen tyyppiset ja muuten harvinaiset alueet ja mui
ta itseisarvoja edustavat alueet on mahdollista
ottaa ehdolle arvokkaiden maisema-alueiden va
likoimaan. Tavoitteena on, että kultakin seudulta
olisi ainakin yksi näyte lopullisessa maisemako
konaisuuksien aluevalikoimassa ja edustavia
näytteitä eri tyyppisistä perinnemaisemista.
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Maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet lääneittäin

Uudenmaan lääni

1
Maisemakokonaisuudet:

1 Lindövikenin kulttuurimaisemat: Tenhola

2 Vassbölen kulttuurimaisema; Inkoo

3 Lohjanjärven kulttuurimaisemat:
Lohjan kunta. Karjalohja

4 Haarjärven - Myllykylän - Karstun
kulttuurimaisema; Sammatti

Vanjoen laakson kulttuurimaisema: Vihti

Järvenpään kylämaisema; Karkkila

Porkkalanniemen kulttuurimaisemat:
Kirkkonummi

8 Espoonkartanon kulttuurimaisema; Espoo

9 Röylän - Pakankylän - Bodomin
kulttuurimaisemat; Espoo

Sotungin kulttuurimaisema; Vantaa

Kytäjän kulttuurimaisema; Hyvinkää

Tuusulanjärven kulttuurimaisemat; Tuusula

10

11

12

13

14

Palojoen kulttuurimaisemat; Nurmijärvi

Vantaanjokilaakson kulttuurimaisema;
Vantaa, Nurmijärvi

15 Sipoonjoen kulttuurimaisema; Sipoo

16 Mustijoen kulttuurimaisema; Porvoon mlk,
Pornainen, Mäntsälä

17 Ilolanjoen kulttuurimaisema; Porvoon mlk

18 Vessölandetin kulttuurimaisema;
Porvoon mlk

19 Sarvisalon kulttuurimaisema; Pernaja

20 Tesjoen kulttuurimaisema; Lapinjärvi,

Ruotsinpyhtää

21 Artjärven kulttuurimaisemat; Artjärvi

Maisemanähtävyydet:

22 Svartholman linna; Loviisa

Kymen lääni

Maisemakokonaisuudet:

23 Myllykylän - Siltakylän kulttuurimaisemat:
Pyhtää

24 Kuorsalon kulttuurimaisema; Vehkalahti

25 Kannusjärven kulttuurimaisema; Vehkalahti

26 Kattilaisen - Klamilan kulttuurimaisemat;
Virolahti

27 Suur-Miehikkälän kulttuurimaisema;
Miehikkälä

28 Elimäen kulttuurimaisema; Elimäki

29 Sääskjärven kulttuurimaisema; Jitti

30 Vuolenkosken kulttuurimaisemat; litti

31 Kimolan kanava ja kulttuurimaisema: Jaala

32 Selänpään kulttuurimaisemat: Valkeala

33 Peltoi; Taipalsaari

34 Kyläniemen kulttuurimaisemat; Taipalsaari

35 Revonranta - Kivijärvi; Rautjärvi

36 Silamusjärven eteläpää; Rautjärvi

37 Kaukola - Siikalahti; Parikkala

38 Kumrnun kulttuurimaisemat; Uukuniemi

Maisemanähtavyydet:

39 Tallimäki - Virojoki -maisematie;
Vehkalahti, Virolahti

40 Hiidenvuori; litti

41 Kauria - Karkaus -maisematie;
Suomenniemi

42 Torsanvuori; Rautjärvi

Turun ja Porin lääni

Maisemakokonaisuudet:

43 Hiittisen kulttuurimaisema; Dragsfjärd

44 Storlandetin kulttuurimaisemat; Nauvo

45 Ålönin kulttuurimaisema; Parainen

46 Iniön kulttuurimaisemat: Iniö

47 Vehmassalmen kulttuurimaisema; Vehmaa,
Taivassalo

48 Långsjön - Åvikin kulttuurimaisema;
Somero

49 Loimijoen kulttuurimaisemat; Loimaa,
Ypäjä, Jokioinen

50 Nousiaisen kulttuurimaisemat; Nousiainen

51 Sirppujoen kulttuurimaisemat; Kalanti

52 Eurajokilaakson kulttuurimaisema;
Eurajoki, Kiukainen

53 Kaasmarkun - Leineperin kulttuuri
maisemat; Ulvila, Kullaa

54 Mouhijärven kirkon seudun ja länsipuolen
sekä Tuppurilanjärven ympäristön
kulttuurimaisemat; Mouhijärvi

55 Kallionkielen - Tevaniemien - Riitialan
kulttuurimaisema; Ikaalinen

56 Karvianjokilaakso; Kankaanpää, Honkajoki

57 Pyhämaan kulttuurimaisemat; Pyhäranta

58 Unajan - Voiluodon kulttuurimaisemat;
Rauman mlk

Liite 2
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59 Luvian saariston vanhojen kalastajatilojen
kulttuurimaisemat; Luvia

60 Kasalan kulttuurimaisemat; Merikarvia

61 Trollssin kulttuurimaisema; Merikarvia

Maisemanähtävyydet:

62 Jaakkolankylän - Poltinkosken maisematie;

Parkano, Ikaalinen

Hämeen lääni

Maisemakokonaisuudet:

63 Toifon kylän kulttuurimaisema; Tammela

64 Turkhaudan kulttuurimaisema; Hausjärvi,
Janakkala

65 Hausjärven kirkonkylän kulttuurimaisema;
Hausjärvi

66 Suolijärven kulttuurimaisema; Tuulos

67 Saarikylien kulttuurimaisema; Kangasala

68 Liuksialan kulttuurimaisemat; Kangasala

69 Vesilahden kulttuurimaisemat; Vesilahti

70 Viitapohjan kulttuurimaisemat; Tampere

71 Pitkäjärven kulttuurimaisema; Orivesi

72 Lyytikkälän - Hirsilän kulttuurimaisema;
Orivesi

73 Talviainen - Ristijärvi; Längelmäki

74 Vaskiveden kulttuurimaisemat; Virrat

75 Korpikylän - Tennilän kulttuurimaisemat;
Hollola, Kärkölä

76 Vesivehmaan kulttuurimaisema; Asikkala

Maisemanähtävyydet:

77 Syrjänharju; Pälkäne

78 Vehoniemenharju; Kangasala

79 Haralanharju; Kangasala

80 Peräkunnan tie; Kuru, Ruovesi

81 Mustajärvi - Innala -maisematie; Ruovesi,
Vilppula

82 Arrakoski - Harmoinen -maisematie;
Padasjoki

83 Vesivehmaa - Kalkkinen -maisematie;
Asikkala

Mikkelin lääni

Maisemakokonaisuudet:

84 Väisälänsaari; Hirvensalmi

85 Tuukkalan - Porrassalmen kulttuuri
maisema; Mikkelin mlk

86 Karjulanmäki; Sulkava

87 Vehmaan kylä ja kartano; Juva

Maisemanähtävyydet:

88 Kammiovuori; Sysmä

89 Vilkaharju; Sulkava

Keski- Suomen lääni

Maisemakokonaisuudet:

90 Pääjärven kulttuurimaisema; Karstula

91 Alhojärven kulttuurimaisema; Jämsä

92 Jämsänjoen kulttuurimaisemat; Jämsänkoski

93 Kovalanmäen kulttuurimaisema; Hankasalmi

94 Kymönkosken reitin kulttuurimaisema;
Viitasaari

95 Toulatkylä; Viitasaari

Maisemanähtävyydet:

96 Vaarunvuori; Korpilahti

Kuopion lääni

Maisemakokonaisuudet:

97 Kutumäki - Pörölänmäki; Suonenjoki

98 Kinahmi; Nilsiä

99 Koskenjoki; Kiuruvesi

Maisemanähtävyydet:

100 Puijo; Kuopio

101 Koljonvirta; Iisalmi

Pohjois-Karjalan lääni

Maisemakokonaisuudet:

102 Petravaara; Tohmajärvi

103 Hyypiä - Raatevaara; Kiihtelysvaara

104 Koveron kulttuurimaisemat; Tuupovaara

105 Saarivaara; Tuupovaara

106 Sarvinki;Eno

107 Hattuvaara; Ilomantsi

108 Mutalahti; Ilomantsi

109 Maukkula; Ilomantsi

110 Hatunkylä - Hattuvaara; Lieksa

Maisemanähtävyydet:

111 Vornan maisematie, Eno, Lieksa

112 Kontiovaaran - Ulkkasärkkien maisematie,
Lieksa

Vaasan lääni

Maisemakokonaisuudet:

113 Isojokilaakson kulttuurimaisema; Isojoki,
Karijoki, Kristiinankaupunki
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114 Skaftung; Kristiinankaupunki

115 Sideby; Kristiinankaupunki

116 Närpiönjokilaakso; Närpiö

117 Harrströminjoen laakson kulttuurimaisema;
Korsnäs

118 Bergön kulttuurimaisemat; Maalahti

119 Raippaluodon - Vallgrundien
kulttuurimaisema; Korsholm

120 Lapuanjoen alajuoksu; Uusikaarlepyy,
Alahärmä

121 Öja - Luodon rannikkokylät; Luoto,
Kokkola

122 Kainaston niittylakeus; Kauhajoki, Teuva

123 Lappajärven - Kurejokilaakson kulttuuri
maisema; Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi

124 Sapsalampi - Alavudenjärvi; Alavus

125 Lestijärven kulttuurimaisema; Lestijärvi

126 Härkänevan pika-asutus; Toholampi

127 Perhonjokilaakso; Veteli, Kaustinen

128 Lohtajanjokilaakso; Lohtaja

129 Lestijokisuun kulttuurimaisemat; Himanka

Maisemanähtävyydet:

130 Lauhavuori; Isojoki, Kauhajoki

131 Simpsiö; Lapua

132 Pyhävuori; Vimpeli, Alajärvi

Oulun lääni

Maisemakokonaisuudet:

133 Pitkäsenkylä - Tynkä; Kalajoki

134 Pyhäjoen suun kulttuurimaisemat; Pyhäjoki

135 Pyhänkosken kulttuurimaisema; Merijärvi

136 Mustikkamäki - Sulkakylä; Haapavesi

137 Siikajoen suun kulttuurimaisemat; Siikajoki

138

139

140

141

142

143

144

Krunnien vanhat saaristolais- ja
kalastuskulttuurin maisemat; Ii

lijokisuun kulttuurimaisemat; Ii

Pyhäjärvi - Tavastkenkä; Pyhäntä

Lehtovaara; Kajaani

Ahmas; Utajärvi

Sänkijärven kulttuurimaisemat; Utajärvi

Yli-Vuotton kulttuurimaisemat; Kiiminki

145. Kollajan kulttuurimaisemat; Pudasjärvi

146 Timoniemen kulttuurimaisemat; Kuhmo

147 Suolijärven kulttuurimaisemat; Puolanka

148 Juntusrannan kulttuurimaisema ja
rantaniityt; Suomussalmi

149 Hietajärven - Kuivajärven kylät ja
eräkulttuurimaisemat; Suomussalmi

150 Taivalkosken kirkonkylän kulttuuri
maisemat; Taivalkoski

Pumuvaara; Kuusamo

Vasaranperä; Kuusamo

Kantokylä - Törrnäsenvaara; Kuusamo

Maisemanähtavyydet:

154 Koitelinkoski; Kiiminki

155 livaara; Kuusamo

Lapin lääni

Maisemakokonaisuudet:

156 Huhtalan - Alaniemen kulttuurimaisemat;
Simo

Saukkoj ärven kulttuurimaisemat; Ranua

Tolvan kulttuurimaisema; Posio

Aholanvaara; Salla

Saija; Salla

Marrasjärvi; Rovaniemen mlk

Luiro; Pelkosenniemi

Uimaniemi; Sodankylä

Yli-Muonion kylä; Muonio

Muonion kirkonkylän vanha osa ja
jokilaakson kulttuurimaisema; Muonio

Salvasjärven vanha kesäkylä; Enontekiö

Raittijärven kesäkylä; Enontekiö

Ropijärven kylä (Ropinperä); Enontekiö

Kalkujärven (Kalggojavri) vanha kesäkylä;
Enontekiö

170. Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus;
man

Maisemanähtävyydet:

171 Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen;
man

151

152

153

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169
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Inventoitujaja edustavia
perinnemaisemia

Uudenman lääni

- Kalkkikallion louhos; Hyvinkää
- Nummisen kartanotja niityt; Mäntsälä
- Pukaron kylä; Lapinjärvi
- Hindsbyn kylä ja niityt; Sipoo
- Muttilan niityt; Myrskylä
- Postimäen kylämäki; Porvoon mlk
- Österbyn kylä; Porvoon mlk
- Härpen ja Horslökin kylät; Pernaja
- Sondbyn kylä; Porvoon mlk
- Nummijärven kylä; Karjalohja
- Osuniemen niitty; Lohjan kunta

Piispalan niitty; Lohjan kunta
- Kulosuonmäen rautakaivokset; Karkkila
- Sällvikin kartanomaisema; Pohja

Kymen lääni

— Kannuskoski; Luumäki
- Vanhakartanon pihapiiri; Taipalsaari
- Parikkalan kirkon ympäristö; Parikkala
- Uukuniemen kirkonmäki; Uukuniemi

Turun ja Porin lääni

- Nevarannan laidunketo; Lavia
- Pettibyn Stomäsetin niityt; Parainen
- Harhalanlammin katajaniitty; Viljakkala
- Kokkosen niityt; Hämeenkyrö
- Kyröskosken myllymäki ja koski; Hämeenkyrö
- Timin kylätie ja niityt; Hämeenkyrö
- Kimppukylän kylämaisema; Ikaalinen
- Iso-Röyhiön kylämaisema; Ikaalinen
- Katajiston maatila; Hämeenkyrö
- Kalmaan maatila; Ikaalinen

Hämeen lääni

- Reipinniemen niityt; Pirkkala
- Anian Heikkilän kedot; Pirkkala
- Pirkkalankylän kalliokedot; Pirkkala
- Kosken mylly ja purolaakso; Kuru
- Parkkuun myllyt ja purolaakso; Kuru
- Myllytörmän keto; Ylöjärvi
- Korpijärven maatila; Ylöjärvi
- Sorilan keto; Tampere
- Sorolan kartanomaisema; Kangasala
- Anttilan; Niinimäen ja Kekoniityn maatilat;

Lammi
- Haaviston ja Mansikkaniemen maatilat;

Lammi
- Pikku-Pappilan maatila; Lammi
- Ali-Kaitalan maatila; Lanimi
- Kataloisten niityt; Lammi
- Arrankorven kedot; Lammi

- Halilan hakamaat; Lammi
- Liesjärven Korteniemen torppa; Tammela
- Talpian niityt ja hakamaat; Tammela
- Puntasen tila; Kuru

Mikkelin lääni

- Läpiä; Heinolan mlk
- Korpikosken mylly ja saha; Mikkelin mlk
- Kissakosken kanava ja tehtaat; Hirvensalmi
- Sipilän pihapiiri ja niityt; Hirvensalmi
- Etelämäen niityt; Hirvensalmi
- Äkryn mylly; Kangasniemi
- Lohikosken mylly ja haka; Sulkava
- Kirkkotaipaleen kanavamaisema; Ristiina
- Siikakosken purolaakso ja myllymaisema;

Sulkava
- Hirmukosken niity ja purolaakso; Sulkava
- Vaahersalon hakamaa; Rantasalmi
- Partalan kartanomaisema; Sulkava
- Tiusalan maatila; Mikkelin mlk
- Karhulahden kartanomaisema; Joroinen
- Harjukosken myllyn maisema; Mikkelin mlk
- Kytkylän Peltolan pihapiiri; Kangasniemi
- Kumpulan savupirtti ja niitty; Pieksämäen mlk

Keski-Suomen lääni

- Huopanankoski; Viitasaari

Kuopion lääni

- Lempyy; Suonenjoki
- Kinahmin Pölkkypuron niityt; Nilsiä
- Metelinkallio; Maaninka

Pohjois-Karjalan lääni

- Puhoksen vanha teollisuusalue; Kitee
- Vattuaho; Ilomantsi

Vaasan lääni

Kyrönkankaan kesätie; Kauhajoki

Oulun lääni

- Häikiönmäen pihapiiri ja keto; Kajaani
- Junkkarin vaara-asutus ja laidunniityt; Paltamo
- Kuljunmäen kedot; Raahe
- Maa-Fantin laidunniityt; Raahe
- Satamajärven kedot; Raahe
- Lohikarin niityt; Raahe
- Takkilan maatila; Hossa, Suomussalmi
- Ontojoen Sumsan vanha pihapiiri ja

makasiinit; Sotkamo
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Lapin lääni
- Kaakamoniemen kalasatarna; Tornio
- Saavanojan niittypirtit ja niityt; Keminmaa
- lilinojan niittypirttimaisema; Keminmaa
- Arpelan hakamaa; Tornio

- Tanhuan niitty; Savukoski
- Rävdoskåidin porosaamelainen asuinkenttä;

Utsjoki
- Juuson eli Kaijukan porokylän kiviset

poroaidat Urtasvankassa (Urttasvaggi) ja
Pierfivankassa (Pierfevaggi); Enontekiö
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Maaseudun kulttuurimaisemien arvo perustuu peltojen ja laidunten avoimeen maisemakuvaan, maiseman kulttuuriarvoihin
kuten perinteiseen rakennuskantaan sekä monimuotoiseen luontoon. Kulttuurimaisemien arvot voivat säilyä vain hoitamalla.
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varten työryhmä laati koko maata koskevan maisemamaakuntajaon. Työryhmän selvityksen mukaan valtakunnallisesti
arvokkaita maisema-alueita on 150. Ne ovat maaseudun edustavimpia kulttuurimaisemia. Lisäksi työryhmä selvitti
esimerkinomaisesti perinnemaisemia.

Maisemanhoidon järjestäminen on kiireellistä, sillä maataloustuotantoamme ollaan parhaillaan muuttamassa voimakkaasti.
Maisema-aluetyöryhmän ehdotuksiin kuuluu, että kulttuurimaisemien säilyttäminen otetaan maaseutua koskevan päätöksenteon
tavoitteeksi, ja että maaseutuelinkeinojen yhdeksi tehtäväksi otetaan kulttuurimaisemien hoito. Muun muassa nämä asiat
sisältyvät maisemanhoidon edistämisestä tehtävään valtioneuvoston periaatepäätökseen.

Selvityksiensä perusteella työryhmä on kehittänyt maisemanhoidon järjestelmän. Sen tavoitteena on, että avoimet
kulttuurimaisemat säilytetään viljeltynä tai muuten hoidettuna ja maisema-alueilla olevien kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokkaiden rakennusten ja niiden ympäristön säilyttämistä edistetään. Perinnemaisemien hoitoa varten
perustetaan erityinen maisemanhoidon tukijärjestelmä. Maisemanhoidon lainsäädännön kehittäminen edellyttää kokonaan uusien
säädöksien valmistelua sekä monien muutoksien tekemistä varsinkin maaseutua koskevaan lainsäädäntöön ja myös moniin
muihin lakeihin.

Maisemanhoidon kehittäminen edellyttää yhteiskunnalta ja hallinnolta monia laajoja toimia. Maisemanhoidon järjestäminen
perustuu ennen kaikkea ympäristö- ja maaseutuhallinnon yhteisiin toimiin. On tärkeätä, että maisemanhoidon tavoitteet voidaan
ottaa huomioon myös normaalin elinkeinonharjoittamisen yhteydessä. Tämä edellyttää maisemanhoidon tiedotuksen ja
neuvonnan kehittämistä. Maisemanhoito aiheuttaa kustannnuksia monilla hallinnonaloilla. Maisemanhoidossa tarvittavat varat
tulee pääosin osoittaa ylituotannon tukemisen vähentyessä säästyvistä rahoista.
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Referat

Värdet av Iandsbygdens kulturlandskap bygger på den öppna Iandskapsbild som erbjuds av åkrar och betesmarker, på
landskapets kulturvärden, såsom det traditionella byggnadsbeståndet, och på en variationsrik natur. Kulturlandskapets värden kan
bevaras bara genom vård. Vårdbehovet är mest akut beträffande vårdbiotopema, dvs. landskapstyper formade av de traditionella
sätten att använda mark på landsbygden: naturliga betesmarker och ängar samt hagmarker. 1 del 1 av betänkandet klarläggs frågor
rörande vården av kulturlandskap och förslag ställs om arrangemang för landskapsvård.

Med tanke på inledande av praktiska aktiviteter inom landskapsvården klarlade arbetsgruppen de värdefulla Iandskapsområdena.
För studium av landskapsornrådenas representativitet gjorde gruppen upp en indelning av hela landet i landskapsprovinser. Enligt
utredningen finns det 150 nationellt värdefulla landskapsområden. Dessa är de mest representativa kulturlandskapen på
landsbygden. Vidare gjorde arbetsgruppen en utredning av vårdbiotoperna med hjälp av exempel.

Att ordna med Iandskapsvård är en brådskande angelägenhet, eftersom vår jordbruksproduktion för närvarande ändras radikait.
Arbetsgruppen för landskapsområden föreslår bl.a. att bevarande av kulturlandskapen stälis upp som ett mål för beslutsfattande
rörande landsbygden och att vård av kulturlandskap biir en uppgift för landsbygdsnäringarna. B1.a. dessa frågor bör ingå i ett
statsrådsbeslut om främjande av landskapsvården.

Utgående från sina undersökningar har arbetsgruppen utvecklat ett system för landskapsvård. Målet är att öppna kulturlandskap
bevaras brukade eller sköts på annat sätt och att arbete på att bevara kulturhistoriskt och Iandskapsmässigt värdefulla byggnader
som befinner sig på landskapsområdena främjas. Också byggnadernas omgivning bör bevaras. För vård av vårdbiotoper inrättas
ett särskilt stödsystem för landskapsvård. Utveckling av lagstiftningen rörande landskapsvård förutsätter beredning av heit nya
stadganden och många ändringar, särskilt i landsbygdslagstiftningen men också i många andra lagar.

Utveckling av landskapsvården kräver omfattande aktiviteter inom samhället och många förvaltningsgrenar. Enligt försiaget
bygger landskapsvårdsarrangemangen på samarbete mellan miljö- och landsbygdsmyndighetema. Det är viktigt att målen för
landskapsvården kan beaktas också i samband med normal näringsutövning. Detta förutsätter att information och rådgivning på
Iandskapsvårdens område utvecklas. Landskapsvården medför kostnader inom många förvaltningsgrenar. Anslag för landskaps
vården bör i huvudsak anvisas ur de medel som inbesparas genom att subventionerna för överproduktion minskas.
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Abstract

The value of cultural landscapes in the country stems from the open landscape view offered by arable and pasture land, the
cultural values of the landscape, such as traditional buildings, and a diverse nature. Cultural landscapes can remain valuable only
if managed. The need for management is most urgent in habitats formed by traditional rural land-use methods - natural pastures,
meadows and semi-open woodlands. In part (i) of the report questions concerning the management of cultural landscapes are
discussed and suggestions for enhancing management are put forward.

To initiate practical activities in the field of landscape management the Working Party surveyed the valuable landscape areas. To
find out the degree to which the landscape areas are representative the Working Party divided the whole country into landscape
provinces. According to the Working Party, there are 150 nationally valuahle landscape areas. These are the most representative
cultural landscapes of the countryside. The Working Party also analyzed on a preliminary basis a selection of traditional landscapes.

Organizing landscape management is urgent, because radical changes are taking place in agricultural production in Finland. The
Working Party proposes that management of cultural landscapes be adopted as an objective of decision-making concerning the
countryside, management of cultural landscapes being integrated into agriculture and other rural trades and industries. The
Working Party is proposing that the government shall make a so called decision in principle for the promotion of landscape
management.

Considering the results of these investigations the Working Party has developed a landscape management system aiming chiefly
at keeping open cultural landscapes in production. Alternatively, these landscapes should he taken care of in some other way.
Also, attention should be paid to buildings situated in the landscape areas. If such buildings are of historical value or valuahle
from the point of view of the landscape their preservation should he furthered. For the management of valuable traditional
landscapes a separate support system should he founded. Developing conservation legislation calls for totally new stipulations
and many changes, in particular in laws concerning the countryside but in many other laws as well.

The development of landscape management presupposes a broad spectrum of activities in many fields of society and
administration. Landscape management relies upon cooperation between environmental and rural authorities. It is important that
the ohjectives of landscape management he taken into account also in normal activities of agriculture. This calls for information
and counselling on a large scale. Landscape management involves costs in many branches of adminstration. Funds should he
collected primarily from what is saved by cutting down subventions for overproduction.
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