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Johdanto

Puukuja Kullan kartanossa, Loviisa
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aisema-aluetyöryhmän mietinnön 1
osassa (Maisemanhoito) on yksityis
kohtaiset selvitykset maaseudun kult
tuurimaisemien tärkeimmistä piirteistä sekä mai
semanhoidon perusteista ja sen järjestämisestä.
Siinä myös esitetään luettelot valtakunnallisesti
ja maakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista
sekä edustavista perinnemaisernista.
Maaseudun kulttuurimaisemien arvo perus
tuu moniin asioihin, kuten hoidettuun viljelymai
semaan, rakennuskantaan ja monirnuotoiseen
kulttuurivaikutteiseen luontoon. Työryhmän te
kemien ehdotusten mukaan maanviljelynja mui
den perinteisten maankäyttömuotojen jatkuvuus
on turvattava arvokkailla maisema-alueilla. Kult
tuurivaikutteisten luonnontyyppien eli perinnemaisemien hoitoa ja vanhan rakennuskannan
kunnostamista on alettava tukea. Suunniteltaessa
alueiden maankäyttöä on huolehdittava siitä, että
sillä ei vaurioiteta vakiintunutta maisemakuvaa.
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
ovat edustavimpia maaseudun kulttuurimaise
mia. Niitä uhkaavat kuitenkin viljelyn loppumi
nen, rakennusten rapistuminen ja maisemaan so
pimaton uudisrakentaminen. Maj semanhoidon
järjestäminen on tarpeen aloittaa ensisijaisesti
valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla
ja edustavilla perinnemaisemilla.
Maisemanhoitoa ovat ne toimenpiteet, millä
kulttuurimaiseman arvot saadaan säilymään ja
parhaassa tapauksessa jopa kohenemaan. Val
takunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat
maisemanhoidon esimerkkialueita.
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Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet ja perinnemaisemat
Mietinnön 11-osassa esitellään valtakunnalli
sesti arvokkaat maisema-alueet aluekuvauksina
ja karttoina sekä esimerkinomainen valikoima
edustavia perinnemaisemia.

Aluekuvaukset
Maisema-alueiden ja perinnemaisemien
aluekuvaukset on laadittu niiden tietojen perus
teella, jotka on saatu seutukaavaliittojen ja työ
ryhmän vuosina 1986-1992 tekemissä inventoin
neissa. Aluekuvauksissa on pyritty käymään sys
temaattisesti läpi samantyyppiset asiat, mutta asi
oiden painotus ja käsittelyn laajuus vaihtelevat
kuitenkin käytettävissä olleiden lähtötietojen mu
kaan.
Aluekuvauksien perusrakenne on sama kai
killa maisema-alueilla. Ensiksi tehdään lyhyt
luonnehdinta alueen luonteesta, edustavuudesta
ja erityisarvoista. Aluekuvauksen kappaleessa
Maisemakuva kiinnitetään huomiota aluetta luon

nehtiviin visuaalisiin piirteisiin. Luonnonpiirteet
-kappaleessa esitellään luonnonolojen tärkeim
mät piirteet, kuten maaston muodot, maa- ja kal
lioperä, vesistötja kasvillisuus. Huomiota kiinni
tetään myös alueella oleviin luonnonsuojelualu
eisiin ja luonnonsuojeluohjelmiin kuuluviin koh
teisiin. Kappaleessa Kulttuuripiirteet käsitellään
monia ihmisen toimintaan liittyviä asioita, kuten
muinaisjäännöksiä, entistä ja nykyistä maankäyt
töä, rakennuskantaa ja muita rakennelmia, liiken
neväyliä sekä kulttuurihistoriallisesti tai maise
mallisesti arvokkaita yksitttiiskohteita.
Kussakin kappaleessa käsitellään tarpeen
mukaan myös maisemalle aiheutuneita vaurioita.
Joissakin tapauksissa pohditaan myös alueiden
hoitoon liittyviä kysymyksiä. Alueilla olevia pe
rinnemaisemia esitellään vaihtelevalla tarkkuu
della kahdessa viimeisessä kappaleessa.
Perinnemaisemien aluekuvaukset ovat
yleensä lyhyehköjä luonnehdintoja alueiden eri
tyispiirteistä. Perinnemaisemien aluekuvauksissa
on painotettu nimenomaan kyseiselle aluetyypil
le ominaisia maisemanhoidon kysymyksiä.

Kartat
Arvokkaiden maisema-alueiden karttara
jaukset on tulostettu vaihteleville karttapohjille
kokoon, joka mahtuu hyvin yhdelle sivulle.
Raj aviivojen piirtäminen katkoviivana kuvastaa
aluerajausten yleispiirteisyyttä.
Perinnemaisemien karttarajaukset on piirret
ty yhtenäisellä viivalla, jotta ne erottuisivat mai
sema-alueiden rajauksista. Ne ovat pienialaisina
kohteina myös usein helposti hahmotettavissa
ympäristöstään.

Maisema-alueiden suhde
muihin selvityksiin
Monet maisema-alueet kuuluvat joko osit
tain tai kokonaan muihin hallinnossa tehtyihin
selvityksiin. Esimerkiksi valtioneuvoston vahvis
tamiin luonnonsuojeluohjelmiin kuuluvia alueita
ei ole rajattu alueiden ulkopuolelle, sillä arvok
kaat luonnonalueet kuuluvat osana monimuotoi
sun maaseudun kulttuurimaisemiin. Luonnon
suojelualueiden toteuttamisen ja hoidon yhtey
dessä voidaan kulttuurimaiseman erityispiirteet
ottaa huomioon.
Jotkut maisema-alueet ja perinnemaisemat
voivat sijaita jopa kokonaan rauhoitetuilla luon
nonsuojelualueilla. Näiden luonnonsuojelualuei
den hoitoa suunniteltaessa tulee alueen kulttuuriarvot ottaa keskeisesti huomioon; useimmiten
näin onkin tehty, jolloin nämä alueet ovat selvi
tyksessä mukana maisemanhoidon jarjestämisen
esimerkkikohteina.
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Uudenmaan laani

Nuinmenjoen Pusulanjoen viljelylaakso, Nummi-Pusula
(Kuva: Länsi- Uudenmaan seutukaavaliitto)
-

Arvokkaat maisema-alueet
kaikki kosket ovat padottuja. Niillä ei
kuitenkaan tehdä voimakkaan vedenpin
nan tai virtaaman säännöstelyä. Por
voonjoen vesi on luontaisesti sameaaja
veden laatu on runsaan asumajätevesi- ja
hajakuormituksen vuoksi varsin huono.
Metsät ovat tyypillisesti tuoreita, kuu
sivaltaisia sekametsiä. Kallioharjanteilla
ja harjuilla on pääosin komeita männi
köitä. Koska jokilaakson savikkorinteet
on otettu tehokkaasti viljelyyn, on lehtoja ja muita kasvillisuudeltaan reheviä
alueita jäänyt vain jyrkkärinteisten kos
kien rannoille ja muille raivauskelvotto
mille paikoille. Tällaisia ovat muun
muassa Bergstan puronvarsilehto Por
voon kaupungin kupeessa sekä Ströms
berginkosken varressa sijaitseva rinne
lehto. Porvoonjoen rannat ovat lähes
vesirajaan asti viljeltyjä, ja usein pellon
ja veden väliin jää vain hyvin kapea niit
tytöyräs. Ruovikkoista rantaa on vain
paikoin alavimmilla alueilla.
Porvoon Linnanmäki on valtakun
nalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuu
luva j yrkkärinteinen moreenikumpare.
Mäellä on edustavaa pitkäaikaisen kult
tuurin muovaamaa kuivaa niittyä ja ke
toa, joilla kasvaa useita kulttuurin muka
naan tuomia harvinaisia kasveja, esimer
kiksi ketokaunokkia ja kevätkynsimöä.
Askolassa on laaja rauhoitettu hiidenkir
nualue jylhässä kalliomaastossa Porvoonjoen rannassa.
Porvoonjoen valuma-alueeseen kuu
luva Mallusjärvi on suuri, mutta matala
järvi. Rannat ovat enimmäkseen loivia,
mutta muuttuvat moreeniharj anteiden
kohdalla hyvinkin jyrkiksi. Pukkilan
Kanteleenj ärvi kuuluu valtakunnalliseen
lintuvesiensuojeluohjelmaan.

1. Porvoonjokilaakso
Sijainti: Porvoo, Porvoon mlk, Askola,
Pukkila, Orimattila; Uudenmaan lääni
Maisemainaakunta: Eteläinen ranta
maa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 13 000 hehtaaria
Kuva:Iosa,s. 18
orvoonjokilaakso on edustavaa
Eteläisen viljelyseudun kulttuurimai
semaa. Sen arvo perustuu viljavan jokilaakson hyvin hoidettuun, loivasti kum
puilevaan viljelymaisemaan sekä van
haan rakennus- ja asutuskulttuuriin.
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Maisemakuva
Maisemassa ovat selvästi havaittavis
sa alueen ikivanha kulttuuri ja seudulle
tyypillinen luonto. Vuosisatainen maanviljely on sulautunut laakson luonnonpiir
teiden kanssa tasapainoiseksi ja selkeäksi
kokonaisuudeksi. Jokilaaksossa vuorotte
levat laajat, kumpuilevat ja metsäsaarek
keiden rikkomat viljelykset, matalat mo
reenimäet sekä kalliot ja harjanteet. Pai
koin joki on uurtanut tiensä moreenihar
janteen tai kallioalueen läpi ja virtaa ka
peassa, jyrkkärinteisessäja metsän vaijos
tamassa uomassa hiljaisena koskena.

Luonnonpiirteet
Porvoonjoki saa alkunsa 1 Salpaus
selän etelärinteiden lähteistä, jatkaen koh
ti etelääja virraten lopulta Porvoon kau
pungin halki Suomenlahteen. Mallusjär
vellä laajoihin ja loiviin rantaviljelyksiin
luovat vaihtelua ja jyihiäkin yksityiskoh
tia kallioiset moreeniselänteet ja -kumpa
reet. Pukkilan seudulla ja sen eteläpuolel
la maasto on hyvin vaihtelevaa. Laakson
rinteiltä avautuu voimakaspiirteisiä näky
miäjokilaaksoon. Pukkilanja Askolan
välillä joki häviää havumetsän ja jyrkkä
rinteisen kalliomaaston suojaan ja ilmes
tyy jälleen näkyviin asutulla alueella
ennen Askolan kirkonkylää. Askolasta
etelään jokilaakso jatkuu avarana kum
puilevana viljelylaaksona, muutamassa
kohdassa kanjonimaiseksi kaventuen ja
laajeten taas viljelytasangoksi, jota met
säiset moreenimäet etäällä reunustavat.
Alajuoksulla joen länsirantoja luonnehti
vat laajat viljelystasangotja itärannan
topografiaa muovaavat voimakkaat har
janteet, jyrkkärinteiset kumpareet ja kal
liomäet. Itse joki ei vaihtelevassa maas
tossa ole maisemallisesti kovin hallitseva,
mutta kumpareiden välissä mutkitelles
saan luo viehättäviä näkymiä.
Porvoonjoessa on useita koskia,
joista viimeisenä on putouskorkeudel
taan suurin Strömsberginkoski. Lähes

Kulttuuripiirteet
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Porvoonjokilaakso

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

ovat vaikuttaneet maatalous ja varhainen
teollisuus. Kylät ovat eteläisen viljelyseudun itäisille osille ominaisesti olleet
tiheään rakennettuja ryhmäkyliä. Niistä
suurin osa on iso- ja uusjakojen yhteydes
sä hajonnut, mutta esimerkiksi Saksala
on säilyttänyt perinteisen rakenteensa, ja
siellä on runsaasti vanhaa rakennuskan
taa jäljellä. Suomenkylä on perinteinen
nauhamainen kylä harjun rinteessä.
Kylien lisäksi jokilaakson asutus
maisernalle ovat tyypillisiä yksittäiset,
suurehkot maatilat moreenikumpareiden
rinteillä tai metsän laidassa. Lähellä Por
voon kaupunkia on joitakin suuria karta
noita laajoine viljelyksineen ja komeine
rakennuksineen.
Alueen vanha rakennuskanta on
enimmäkseen 1800-luvulta, mutta paljon
on jäljellä myös 1700-luvun asuin- ja uI
korakennuksia. Uusi asutus on jokilaak
son eteläosassa suurimmaksi osaksi van
han rakentamisperinteen mukaista. Puk
kilan tienoilla rakennuskanta on jo sel
västi nuorempaa. Mm. Askolan keskus
tan tienoilla ja Porvoon kaupungin poh
joispuolella on myös perinteisiin sopima
tonta uudisrakentamista. Mallusjärven
alueen asutus on sijoittunut laaksoselän
teille sekä niiden reunoille. Joitain uudis
rakennuksia on perinteisestä asutusraken
teesta poiketen ja maisernakuvaa rikkoen
sijoitettu avoirnille viljelyksille. Kyläkes
kus on säilyttänyt melko luvun raken
teensaja siellä on runsaasti vanhaa ra
kennuskantaa. Mallusjoen kylän kulttuu
rimaisemaa on jonkin verran turmellut
tienpinnan korotus. Mallusniemen karta
no on kulttuurihistoriallisesti ja maise
mallisesti arvokas kokonaisuus.
Porvoonjokea on käytetty varhaisen
teollisuuden voimanlähteenä. Vakkolan
koskessa on yhä toiminnassa oleva saha,
jonka rakennukset muodostavat Askolan
kyläkeskustassa perinteisen ja viehättä
vän kokonaisuuden. Orimattilan Tönnös
sä on maisemallisesti ja kulttuurihisto
riallisesti arvokas mylly. Sen vieressä
oleva 1911 rakennettu betonikaarisilta
on tiemuseokohde.
Pitkään karjattomana jatkuneen vil
jelyn seurauksena puuttuvat laidunnuk
sen muovaamat niityt, kedot ja hakamaat
maisemakuvasta lähes täysin. Pari ranta
töyräillä jäljellä olevaa niittyä elävöittä
vät peltomaisemaa. Toinen näistä, Onki
maan rantaniitty, sijaitsee Porvoonjoen
mutkaan muodostuvan suvantopaikan
rannassa ja on paitsi maisemallisesti,
myös kasvillisuudeltaan edustava.

2. Degerbyn- Pikkalanjoen
Palojoen kulttuurimaisemat
-

Sijainti: Inkoo, Siuntio ja Vihti; Uuden
maan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 8 500 hehtaaria

Degerbynjoen Pikkalanjoen
Palojoen kulttuurimaisemat
-

-

egerbyn Pikkalanjoen Palojoen
maisema-alue on Eteläiselle viljelyseudulle tyypillistä vaurasta maatalousaluetta. Vuosisatoja jatkuneen viljelyn ja
asutuksen muovaama kulttuurimaisema
ja vaihtelevat luonnonpiirteet yhdistyvät
siellä tasapainoiseksi kokonaisuudeksi.

D

-

-

Maisemakuva
Alue koostuu luonnonpiirteiltään
vaihtelevistajokilaaksoista. Alue on vil
jelylaaksojen ja kalliokumpujen mosaiik
kia. Alueella on sekä laakeahkoja laaksojaksoja alavine viljelyksineen että ahtaita
ja jyrkkärinteisiä rotkolaaksoja. Avarien
laaksojen maisemat ovat rauhallisia, nk
konainen Siuntion kirkonseutu tekee vai
kutuksen mosaiikkimaisuudellaan ja jyl
hillä korkeuseroillaan. Murroslaaksoissa
äkkijyrkät kallionseinämät ja muutamat
kosket luovat maisemaan dramatiikkaa.
Järvien rannat vaihtelevat laakeista
hyvinkin jyrkkiin ja kallioisiin. Huomat
tavia yksittäisiä maisemaelementtejä pit
kien puukujanteiden lisäksi ovat kallio
jyrkänteet. rehevät suvantojärvet, mäkikylät sekä rantojen tervaleppävyöt. Pik
kalanjokilaakson leikkaava uusi kantatie
ja sen varrella olevat liikerakennukset
ovat maisemahäiriöitä.

Luonnonpiirteet
Alueen pohjois-ja keskiosan korkokuva on vaihtelevuudessaan vaikuttava.
Tämä osa on hyvä esimerkki kallioperän
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liikuntojen ja vielä suhteellisen hiljattain
laaksoissa velloneen meren luornasta
maisemasta. Kapeat murroslaaksot kai
lioseinämineen ovat kanjonimaisiaja
paikoittain vuoristomaisen jylhiä. Pienet
joetja purot kiemurtelevat laaksojen
pohjilla. Näiden laajentumiin on muo
dostunut kauniita järviä. Keskipisteenä
on Siuntion kirkonkylän alue, josta mur
roslaaksotja vaihtelevat kallioperän ku
lutuspinnat säteilevät eri suuntiin. Alu
een eteläosassa joki- ja viljelylaakso le
venee, nnteet madaltuvatja pellot ovat var
sin tasaisia. Laaksot on otettu hyvin tark
kaan viijelyyn, minkä takia metsiä on
vain laaksojen yksittäisillä kumpareilla.
Luonnon arvokkaimpia osia ovat siel
lä täällä säilyneet lehdot. Ne kertovat ete
läisen viljelyseudun rehevästä kasvillisuu
desta ja paikoittaisista kallioperän kapeis
ta kalkkikivisuonista. Pienialaisia lehtoja
on säilynyt kallioiden välisissä juoteissa,
kallionalusilla, jyrkillä rinteillä ja rannoil
la. Valtakunnalliseen lehtojensuojeluoh
jelman lehtoja ovat Kvambyn lehto, Palo
kosken kanjonin lehto ja Lempansån joki
varsilehto sekä alueen komein pähkinä
lehto Kalkbergetin eteläninteessä. Lehto
jen kasvisto ja linnusto ovat monipuolisia.

Kulttuuripiirteet
Vanhimmat merkit ihmisestä ovat
kampakeraamisen kauden asuinpaikat ja
irtolöydöt. Ne keskittyvät Siuntionjoki
laaksoon Tjusträsketiltä Karhujärvelle
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sekä Karhujärven ympärille. Siuntio
kuuluu pronssikautisen ydinalueen itälai
taan. Suurin osa alueen kiinteistä mui
naisjäännöksistä onkin pronssikautisia
röykkiöhautoja, jotka sijaitsevat tyypilli
sesti kalliosaarekkeiden ja laaksojen rin
teillä eli muinaisten saanen ja niemien
näkyvimmillä paikoilla. Runsaimmin
röykkiöhautoja on Siuntion kirkonkylän
ja Degerbyn alueella. Alueen ainoa lin
navuori on Siuntion kirkon länsipuolinen
Skällberget.
Jokilaaksojen rinne- ja mäkiasutus
on tehokkaasti viljellylle seudulle tyypil
linen. Asutus on sijoittunut paikoille, joi
ta ei ole voinut raivata pelloksi. Tämä on
lisännyt maisemakuvan selkeyttä ja tasa
painoisuutta. Kartanoita ja suurtiloja on
alueella useita. Niihin liittyy kiinteästi
monen aatelissuvun historia. Hyvin hoi
detut rakennukset, pihat ja puutarhat
ovat valtaosin säilyttäneet perinteisen
tyylinsä. Tiloja ympäröivät luonteen
omaisesti puurivit tai pensasaidatja kar
tanoita puistot. Puukujanteita, etenkin
koivukujia on alueen luoteisosissa, Kyr
kånja Lempansån laaksoissa runsaasti.
Pitkät, avoimien viljelysten halki johta
vat kujat ovat huomiota herättävä maise
mallinen elementti.
Aikanaan merkittävä Turku Viipuri
maantie on ollut suureksi osaksi pohjana
alueen nykyisille pääteille. Vanhat kylätiet seurailevat mutkitellen laaksojen
reunoja etenkin Vikträskin länsipuolella,
Kvarnbyn ja Nybyn laaksoissa sekä Kar
hujärven itäpuolella. Pikkalan silta oli
entisaikaan tärkeä tie- ja vesiliikenteen
solmukohta sekä markkinapaikka.
Varhaisesta teollisuudesta kertovat
entiset mylly- ja sahapaikat. Myllyistä
on jäljellä vain kolme: Sjundby, Kvarn
by ja Störsby. Henriksforsin vanha myl
lymaisema uljaine koskineen, vanhoine
pihapiireineen ja rantaniittyineen muo
dostaa myllyrakenteiden jo lähes täydel
lisestä häviämisestä huolimatta harvinai
sen perinnemaiseman tällä seudulla. Sa
hatoimintaan liittyneitä rakennuksia ja
rakennelmia ei ole juuri lainkaan säily
nyt.
Alueelta ovat lähes kokonaan hävin
neet laidunnuksen muovaamat perinnemaisemat, mikä on seurausta karjatto
masta maanviljelystä. Vähäisten perin
nebiotooppien kasvisto ja kasvillisuus
ovat melko tavanomaisia. Paikoittain
kallioilla on ketoja, joilla kasvaa kuit
tuurinseuralaiskasveja ja vanhoja vilje
lykarkulaisia. Näistä edustavimpia ovat
Siuntion Tornberget ja Sj undbyn kallio.
Kallioketojen luonteenoinaisia kasveja
ovat muun muassa ruotsinpitkäpalko,
pölkkyryoho, mäkikaura, keltamatara ja
haisukurjenpolvi. Suitian linnassa on
vanhaa viljelyperäistä kasvilajistoa piha
kalliolla.

3. Pernajanlahden ympäris
tö ja Koskenkylänjokilaakso

Pemajanlahti edustaa Suomenlahden
rannikkoseudun kulttuurimaisemaa.

Sijainti: Pemaja, Liljendal, Myrskylä;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakirnta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 20 000 hehtaaria

Maisemakuva
Vaikka Koskenkylänjoen laakso on
laakea, on alueen maisemakuva varsin
monipuolinen perinteisten kylien, lai
dunnurmien, kivikkoisten laidunmäkien
ja mutkittelevan metsänreunan ansiosta.
Maiseman moni-ilmeisyyttä lisäävät hy
vin hoidetut pihatja puutarhat sekä pie
nimuotoiset asumukset. Vaihtelua näky
mun tuovat siellä täällä laakeiden vilje

oskenkylänjoen laakso on tyypilli
nen Eteläisen viljelyseudun jokilaakson viljelymaisema. Luonnon- ja
kulttuuripiirteiltään omaleimainen
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Pernajan/ahden ylnpäristöja
Koskenlcvlänjokilaakso
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lysten lomassa pilkistävätjoen mutkat.
Pemajanlahdella maisemakuvassa
ilmenee alueen kulttuuripiirteiden kerrok
sellisuus ja monipuolisuus. Rantamaiseinia
luonnehtivat isojen kartanoiden laajat vilje
lykset, ruovikkoiset rantakosteikot sekä
pienipiirteiset, kumpareiset saaristokylä
maisemat. Lahden kumpaakin rantaa mu
tkittelevilta maanteiltä avautuu näkymiä
matalille, ruovikkoisille merenlahdille.

Luonnonpiirteet
Maisema-alueen pohjoisosassa joki
virtaa lähes näkymättömissä parin kilo
metrin levyisen viljelytasangon keskellä.
Laaksoa reunustavat etäällä loivat mo
reenikumpareetja harjanteet. Siellä tääl
lä ne työntyvät niemekkeinä laaksoon
muotoillen sen sokkelomaiseksi. Tasan
koa elävöittävät matalat metsänpeittämät
kumpareet. Liljendalin kirkonkylän hiek
ka- ja moreeniharjanteiden eteläpuolella
maisema laajenee jälleen ja joki levenee
kosteikkojärveksi. Täällä viljelyaukea on
hyvin laaja ja horisonttia rikkovat vain
kaukana häämöttävä metsänraja ja pelto
jen ladot. Lähempänä Pernajanlahteajo
ki mutkittelee voimakkaasti, seuraten
laakeita savitasankoja ja kiertäen mata
lat, metsäiset moreenikumpareet. Joki
laskee mereen Koskenkylässä moreeni
harjanteiden välistä kapean kosken kaut
ta. Pernajanlahdella on rikkonaiset, mo
nin paikoin hyvin matalat ja ruovikkoiset
rannat. Lukuisat saaret tekevät lahdesta
sokkeloisen. Pernajanlahti on eteläranni
kon pisimpiä merenlahtia.
Pernajanlahden itäranta on pinnan
muodoiltaan vaihtelevaa ja pienipiirteis
tä. Siellä on avokallioiden ja moreenimä
kien sekä laaksojen mosaiikkia, joka ala
voituu rantaa kohti. Länsiranta on muo
doiltaan suuripiirteisempää. Sitä luon
nehtivat jyrkähköjen, usein kalliolakisten
kuinpareiden väliset laajat viljelytasangot.
Koskenkylänjoen rehevin kasvilli
suus on umpeenkasvaneissa läpivirtaus
järvissä Sävträskissä ja Kuuskoskiträske
tissä. Ne kuuluvat valtakunnalliseen lin
tuvesien suojeluohjelmaan. Saraisine ja
ruovikkoisine niittyineen ne ovat arvok
kaita lintujen muutonaikaisia levähdys
alueita, ja niillä pesii monipuolinen lin
nusto.
Pernajanlahti on biologisen moni
puolisuutensa ja rikkaan ranta- ja vesi
linnustonsa vuoksi poikkeuksellisen ar
vokas valtakunnallinen lintuvesien suo
jeluohjelman kohde. Se kuuluu myös eri
tyistä suojelua vaativiin vesiin.

Kulttuuripiirteet
Koskenkylänjoen laakso on elinvoi
maista tehokkaasti viljeltyä maanviljely
aluetta. Asutus on keskittynyt joen var
teen metsänreunoja ja moreenikumparei
ta seuraillen. Talot ovat ryhmittyneet
pieniksi nauha- tai ryhmäkyliksi, ja yk
sittäisiä asumuksiaja tiloja on vähän.

Ryhmäkyliä edustaa parhaiten Garpom:
tiivis, moni-ilmeinen ja elävä kylä, jonka
halki maantie mutkittelee kyläraittina.
Pääosa rakennuskannasta on vanhaa.
Tilat ovat keskikokoisia, ja varsinaisia
kartanoita on vähän. Malmgårdin karta
no on arvokas esimerkki Eteläisen rantamaan kartanokulttuurista. Sen perinnemaisemaan kuuluvat lisäksi koski myl
lyineen, joen rannassa kumpuilevat lai
dunniitytja haat sekä avaraa maisemaa
halkova pitkä tammikuja.
Koskenkylänjoen laakson länsilaitaa
kulkeva vanha maantie noudattelee pe
rinteisiä linjauksia mutkitellen pitkin
metsänreunaa kylästä kylään. Liljendalin
kohdalla kylätie ylittää joen vanhaa kivisiltaa pitkin ja jatkaa laakson toista laitaa
ylöspäin. Itälaitaa hallitsee Kouvolaan
vievä uudehko kantatie, joka on linjattu
halki kulttuurimaiseman.
Varhaisin asutus on keskittynyt Per
najanlahden rantaan, missä varhaisimmat
asuinpaikat ovat pronssikaudelta. Perna
janlahti on ollut merkittävä vesiliikenne
väylä, joka on vaikuttanut alueen asutushistorian varhaiseen muovautumiseen.
Länsirantaa leimaavat keskiaikaiset kar
tanot ja niiden laajalle levittäytyvät
tilukset. Osittain suurmaanomistuksen
ansiosta viljelyksetja rannat ovat säily
neet yhtenäisinä sekä kulttuuripiirteet
perinteisinä. Suomessa harvinaislaatui
sen kartanokulttuuria kuvastavan koko
naisuuden muodostavat lahden länsiran
nalla sijaitsevat kolme mahtikartanoa:
Tervik, Tjusterbyja Sjögård. Niissä
herättävät huomiota vanhat edustavat
rakennukset, suuret puistot sekä pitkät,
viljelyksiä halkovat puukujat. Lahden
rannalla olevien kartanoiden arkkiteh
tuuriin sisältyy muistomerkkejä 1500luvulta saakka. Itärannan asutus muo
dostuu varsin edustavana säilyneen Per
najan kirkonkylän ja muutaman kartanon
lisäksi pienistä maalaistaloistaja saaris
tolaisasumuksista. Tällä alueella rannat
ovat monin paikoin kesäasutuksen pirs
tornia.
Kylät tiivistyvät usein kartanoiden
ympärillä. Ryhmäkylärakennetta edustaa
lahden länsirannan Fasarby, joka on ra
kennuskannaltaan hyvin säilynyt. Vanha
rakennuskanta on täällä muutenkin hyvin
hoidettua. Tämä näkyy sekä tilojen ja
rnahtikartanoiden rakennuksissa että pie
nissä kalastaja-asumuksissa.
Lahden pohjukassa sijaitseviin Kos
kenkylänkoskeen ja Koskenkylän karta
noon liittyy kulttuurihistoriallisesti arvo
kas vanha teollisuusmiljöö, jonka toi
minta alkoi vuonna 1682 rautaruukkina.
Isnäsissä. Lahden länsirannalla on vanha
sahamiljöö ja siihen liittyvät työväenasunnot.
Pernajanlahden pohjukasta Kosken
kylän halki ja lahden itärantaa kulki kes
kiaikainen Turun Viipurin maantie,
josta vanhimmat tiedot ovat 1300-luvul-

ta. Itarantaa kulkeva nykyinen Pernajan
tie noudattaa osittain vanhoja linjauksia.
Pitkin Pernajanharjun lakea kulkevat
osuudet ovat tuhoutuneet soranoton
vuoksi, mikä on merkittävä kulttuurihis
toriallinen ja maisemallinen vaurio. Tä
män lisäksi on soraa otettu Pernaj anlah
den alueella monista maisemallisesti
aroista kohdista. Uusi rnoottoritie pirstoo
Pernajanlahden pohjukan ja itäpuolen
maisemaa.
Siellä täällä vielä hai-joitettava kaijatalous ja laidunnus on edesauttanut pe
rinnebiotooppien. katajaisten ketojen ja
kuivien niittyjen sekä hakamaiden syn
tyä. Erityisen monipuolinen ja laaja,
edelleen käytössä oleva laidunalue sijait
see Pernajanlahden rannalla Segersbyn
kartanon alueella. Ehkä vuosisatoja lai
tumena olleelle alueelle on syntynyt nii
tyistä, katajakedoista ja koivikkoisista
hakarnaista muodostuva mosaiikki. Jo
osittain umpeenkasvavia mutta kasvilli
suudeltaan edelleen melko monipuolisia
perinnemaisemia ovat Särkilahden
merenrantaniityt, Pitkäpään katajakedot
ja Baggholrnenin saari.
Koskenkylänjoen laaksossa on esi
merkiksi Eskilomin kylärinteessä laajah
ko niitty. Se on kasvillisuudeltaan edus
tavaja kyläkuvaa elävöittävä.

4. Snappertunanjoki
Fagervik

-

Sijainti: Inkoo, Karjaa, Tanimisaari;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 5 500 hehtaaria
Kuva: 1 osa s. 161
nappertunanjoen Fagervikin kult
tuurimaiseina on Suomenlahden ran
nikkoseudun tasapainoistaja hyvin hoi
dettua viljeltyjen laaksojen ja metsäisten
kallioinaiden mosaiikkia. Alueella on
korkeat historialliset arvot.

S

-

Maisemakuva
Viljelylaaksot ovat maisemallisesti
vaihtelevia ja pienipiirteisiä. Kalliomä
kien selvärajaisuus ja paikoittainen jyrk
kärinteisyys sekä kimaltelevat järvialtaat
tuovat maisemaan vaikuttavuutta ja
hyvin hoidetut rakennuskantaja viljelyk
set harmoniaa.

Luonnonpiirteet
Aluetta luonnehtivat voimakkaat
pinnanmuodot. Sitä halkoo kaksi kape
ahkoa murroslaaksoa, jotka suuntautuvat
lännestä itään ja lounaasta koilliseen. Ne
leikkaavat toisensa ja näkyvät maisemas
sa viljelylaaksoina. Alue on noussut mel
ko hiljattain merestä, mikä näkyy maas
tokuvioissa entisen muinaisrannan selvä
rajaisina piirteinä.
Alueen läpi kulkevien murroslaakso

Snappertunanjoki Fagervik

0

-

jen pohjalla virtaavat joet kohti Suomen
lahtea: Kungsån, Idbäcken ja lopulta
Raaseporinjoki. Valuma-alueen pohjois
haaran virrat ovat hidasjuoksuisia ja
ympäröivien savipeltojen samentamia.
Koskimaisia osuuksia on vain parissa
purossa muun muassa Fagervikin ruukin
kohdalla.
Ravinteikkaat jarvet luhtineen ja re
hevine ympäryssoineen ovat alueen ar
vokkainta luontoa. Jarvist suurin on
pääasiassa peltojen ympäröimä Lepin
järvi (Läppträsk). Sen kasvillisuus on
rehevääja vesikasvilajisto runsas. Järveä
ympäröivät luhdat ovat laajoja ja erityi
sen monipuolisia. Lepinjärvi on valta
kunnallisen lintuvesiensuojeluohjelman
kohde.
Kallioselänteillä kasvaa laajoja karuja kalliornännikkojä. Tuoreita ja lehto
maisia kangasmetsiä on paikoin kuiten
kin jäljellä rinteiden alaosissa. Lehtoja on
säilynyt vain vähäisinä rippeinä, muun
muassa pähkinälehtoja. Alueella esiintyy
jonkin verran uhanalaisia eliölajej a.
Kedotja muut kuivat niityt ovat alu
eelle luonteenomaisia. Niitä on varsinkin
kalliomäkien rinteillä sekä kapeina vyö
hykkeinä metsien ja viljelymaiden rajoil
la muun muassa Karjaan Finnbackassaja
Kudibyssä, Snappertunan Storbergetillä
ja Fagemäsissä sekä Fagervikissä. Perin
nebiotooppien lajeja ovat muun muassa
humalavieras, mäkikattara, ketopiippo,
hina sekä melko harvinaiset keväthanhik
ki ja kesämaitiainen. Vanhoista viljely- ja
rohdoskasveista esiintyy sikoangervoa,
tummatulikukkaa sekä koiruohoa.

Backavikenin glo-järven rannoilla
on harvinaisen monipuolinen kokonai
suus laidunniittyjä. Tyypit vaihtelevat
kosteasta rantaniitystä kalliomäen tuo
reeseen niittyynja kuivaan niittyyn sekä
ketolaikkuihin. Alue on vaihtelevuutensa
vuoksi myös maisemallisesti arvokas.
Fagervikin ruukilla on ollut suuri
merkitys seudulle levinneiden vilj elykas
vien keskuksena. Kasvisto käsittää vilje
lyperäisten lisäksi runsaasti muulla ta
voin saapuneita kulttuuritulokaskasveja.
Fagervikin, Grabbackan ja Raaseporin
vanha kulttuuri- ja viljelyperäinen kasvis
to kuvastavat alueen kulttuurihistoriaa.

Kulttuuripiirteet
Varhaisimmat merkit asutuksesta
ovat 4000 vuoden takaa. Sen jälkeiseltä
ajalta on asutuksesta nykypäiviin saakka
miltei yhtenäinen havaintosarja. Alueella
oli pitkälle sisämaahan työntyneiden me
renlahtien vuoksi taloudellisesti ja strate
gisesti tärkeä asema Suomessa. Muinais
jäännöksiä on erityisen runsaasti koilli
seen työntyvän murroslaakson kalliosaa
rekkeilla ja Lepinjärven ympäristössä.
siis muinaisen merenlahden niemilläja
saarilla.
Vanhan kulttuurin erityispiirteitä
edustavat keskiaikaiset linnoitukset
Raasepori ja Grabbacka. Raasepori sei
soo yhä komeana paikallaan, mutta
Grabbackan linnoitettu kartano on vain
osittain säilynyt. Borgberget on muinai
nen linnavuori, joka kohoaa hallitsevasti
viljelymaisemassa. Fagervikin ruukki
alue on varhaisen teollisuutemme yksi
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monipuolisimmista ja parhaiten säily
neistä muistomerkeistä. Seudun vanhat
hyöty- ja koristekasvit ovat perua sen
kukoistuskaudelta.
Asutus on keskittynyt murroslaakso
jen rinteille, metsän rajaan sekä kallioi
sille saarekkeille. Nykyisellä asutuksella
onkin yhtymäkohtia esihistorialliseen
asutukseen. Monet maatilat ovat suuria
ja niiden rakennuskanta on suurelta osin
vanhaa. Tilojen ympäristö ja rakennuk
set ovat seudulle luonteenomaisesti hy
vin hoidettuja ja luovat maisemakuvaan
vaurautta.
Snobbers Karjaalla on tiivis, kahden
tilan rakennusten muodostama hyvin säi
lynyt kokonaisuus mutkaisen kylätien
varressa. Sen perinnemaisemaan kuulu
vat lisäksi rinneniitytja -kedot vanhoine
kulttuurikasveineen. Snappertunan kir
konseutu on viehättäväja maisemallises
ti arvokas. Siihen kuuluu kolme kalliois
ta mäkeä, joista korkeimmalla sijaitsee
vanha kaunis puukirkko tapuleineen sekä
hautausmaaja komea pappila. Mäen rin
teillä on rehevän metsäkasvillisuuden
lisäksi monien vanhojen kufttuurikasvien
luonnehtimaa kuivaa ja kallioista keto
niittyä.
Tiestö noudattelee monin paikoin
vanhoja linjauksia ja viljelylaaksojen
rinteillä on useita maalaistalosta toiseen
johtavia idyllisiä tieosuuksia. Alueen
läpi lännestä itään kulkeva maantie seu
raa suurelta osin vanhan Turun Viipu
rin tien linjausta. Lyhyt osuus tiestä
Fagervikin ruukin kohdalla on tie
museokohde.
-

5. Skärlandet
Sijainti: Tamniisaari; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu

Pinta-ala: 600 hehtaaria
Kuva: s. 24
kärlandet on edustava Suomenlahden
rannikkoseudun pienipiirteisen ja moni
vivahteisen sisäsaariston kulttuurimaisema.

S

niittyihin sekä lopulta katajaisiin kallio
ketoihin. Kedoilla esiintyy paikoittain
myös vanhoja viljelyperäisiä kasveja,
kuten koiruohoa, päivänliljaa ja ukko
mansikkaa. Myös Backafladanin perukassa on edustavia niittyjä.
Merenlahdillaja fiadoilla on merki
tystä myös vesilintujen ja kahlaajien pe
simäalueina ja muutonaikaisina leväh
dysalueina. Fladat ovat myös tärkeitä
kalojen kutualueita.
Metsät ovat Suomenlahden rannik
koseudulle tyypillisesti pääasiassa karu
jaja kallioisia männiköitä. Vain muuta
mien mäenrinteiden alla tai laidunnuksen
ja muun kulttuurivaikutuksen muovaa
milla mailla on tuoreita kuusi- tai lehti
puuvaltaisia metsiköitä. Laidunnettuja
tervaleppäluhtia on paikoittain rantojen
yläosissa.

Kulttuuripiirteet
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Skä,-Iandet

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Maisemakuvan monimuotoisuus
perustuu rikkonaiseen topografiaan,
maankohoamiseen, viljelysten laikuttai
suuteen ja metsien ja maadunta-alueiden
laidunkäyttöön. Alue jakautuu kahteen
maiseinaltaan ja luonnonpiirteiltään eri
laiseen osaan. Pohjoisosaa luonnehtivat
tasaiset pellot, joita pirstovat vaihtelevan
kokoiset ja jyrkkärajaiset, kallioiset
metsä- ja pensaikkosaarekkeet. Etelä
osassa fiadat, lahdetja salmet jakavat
maan rikkonaiseksi loivien kallioisten
mäkien, tasaisten niitty- ja luhtamaiden
sekä peltolaikkujen mosaiikiksi. Veden
ja maan koukeroinen vuorottelu luo vie
hättävän ja monivivahteisen, aina uusia
näkymiä paljastavan ympäristön.
Rannat ovat lahtien ja fiadojen nk
komia, mikä tekee rantaviivasta hyvin
pitkän. Skåldön fiadat kuuluvat rannik
koalueemme edustavimpiin. Niiden
ranta-alueiden niityt ovat alueen arvok
kainta kasvillisuutta. Niistä monia lai
dunnetaan edelleen. Perinnemaisemat
ovat edustavimmillaan Juvikfladanin ja
Nabbfladanin välisellä kannaksella,
missä on kasvillisuuden kehityssarjoja
vesikasvillisuudesta märkien niittyjen
kautta tuoreisiin, kuivahkoihin ja kuiviin

Karjatalouden voimakas asema
maanviljelyskulttuurissa näkyy selvästi
alueen maisemakuvassa runsainaja
monipuolisina laidunalueina. Perinne
biotooppeihin kuuluvat rantaniittyjen ja
-ketojen lisäksi metsänreunojen ja kal
lionliepeiden ketomaiset niittylaikut sekä
metsähaat. Viimeksi mainittuja on alu
eella yhä runsaasti, esimerkiksi Oster
gårdin itäpuolen kallioisella metsälaikul
la ja Backafladanin perukassa.
Skåldön kylässä on säilynyt perintei
siä kulttuurinsuosijakasveja. Sen pellon
reunoilla ja hiekkaperäisillä pelloilla
kasvavat yhä kaikkialla Suomessa vah
vasti taantuneet vanhanaikaiset nikkakas
vit peltorusojuuri, luohoja ruiskaunokki.
Asutus on sisäsaaristolle luonteen
omaisesti harvahkoaja muodostuu pelto
ja metsälaikkujen erottamista yksittäista
loista. Jokseenkin kaikki viljelyyn sovel
tuva maa on aikanaan raivattu pelloiksi
ja siksi asutuskin on sijoittunut kalliois
ten metsäsaarekkeiden laidoille. Skåldön
kyläkeskus on vain muutaman talon ja
koulun väljähkö ryhmä. Rakennuskanta
on pääasiassa vanhaa ja arvokasta.
Alueella on useita kulttuurihistoriallises
ti tai maisemallisesti arvokkaita raken
nuksia tai rakennusryhmiä.
Tiestö on linjattu maiseman oleelli
sia piirteitä rikkomatta. Kapeat hiekka
tiet yhdistävät talot pääteihin.

6. Nummenjoen Pusulan
joen viljelylaakso
-

Sijainti: Nummi-Pusula; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 6 300 hehtaaria
Kuva: s. 7
-

ummenjoen Pusulanjoen viljelylaakso edustaa Kiskon Vihdin jär
viseudulle tyypillistä pienipiirteistä ja
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vaihtelevaa kulttuurimaisemaa.

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Alueen viljelymaisemaa elävöittävät
kumpuilevat pinnanmuodot, metsä- ja
kalliosaarekkeet sekä paikoin jyrkkäpiir
teisetkin metsänreunat. Erityisesti luo
teispuolella olevat suuret harjuselänteet
ja Pusulanjärvi jäsentävät maiseman
omaleimaiseksi kokonaisuudeksi.
Pusulanjoen jokilaakso on loivasti
kumpuilevaa savikkoa, jota reunustavat
jyrkkäpiirteiset, ympäristöstään jopa 80
metriä kohoavat kalliokot ja luoteisosas
sa jyhkeät harjumuodostumat. Keräkan
kareen ja Mykämäen harjut ovat geo
morfologisesti ja maisemallisesti hyvin
arvokkaita. Keräkankare on näistä laa
jempi, paikoin deltamainen muodostu
ma, joka kuuluu valtakunnalliseen harju
jensuojeluohjelmaan. Mykäinäellä ja
Keräkankareella olevat suuret sorakuo
pat ovat maisemavaurioita.
Pusulanjoen suurin järviallas on
rehevä, rannoiltaan luhtainen ja linnus
tollisesti arvokas Pusulanjärvi. Pitkäjärvi
on karumpi ja jylhäpiirteisempi. Järvi on
aikanaan ollut merkittävä liikenneväylä,
mistä kertoo vuosisadan alkuun asti Jär
venpään kylän ja Nummen kirkonkylän
välillä toiminut höyrylaivaliikenne. Pit
käjärven rantojen tiheä loma-asutus vä
hentää sen luonnonarvoja nykyään. Muu
taman järven lisäksi aluetta luonnehtivat
pienet jokien, purojen ja lampien muo
dostamat vesistöt.
Maa- ja kall ioperän ravinteisuus
näkyy metsien, puronvarsien, lähteiden
ja rinnelehtojen nehevyytenä. Kasvilli
suudeltaan edustavia pähkinälehtoja ovat
Pähkinämäki, Mettula ja Lintukiiman
vuori Kudenmäki. Kasvistollisesti
arvokkain näistä on Lintukiimanvuoni,
jolla kasvaa harvinainen vuorimunkki.
Siellä on myös jyrkkiä ja louhikkoisia
rinteitä, joilla on arvokasta kalliokasvil
lisuutta. Alueen lounaisosien jylhät ja
omaleimaiset kalliomuodostumat ovat
luonnoltaan arvokkaita.
-

Kulttuuripiirteet
Maisema-alue on ollut pitkään te
hokkaassa viljelyssä, järviä on laskettu ja
lähes kaikki suot on kuivattu viljelyyn.
Paikoin monet voimajohdot näkyvät häi
ritsevinä hoidetussa peltomaisemassa.
Järven ja jokilaakson rantakumpareilta
on löydetty useita kivikautisia asuinpaik
koja. Alueella ilmenee hyvin kulttuurihistoriallinen kerroksellisuus maanvilje
lyn varhaisvaiheista nykyaikaan saakka.
Kylät tiivistyvät viljavien savikoi
den, metsäisten kallio- ja moreenimaiden
sekä vesistöjen taitekohtiin, mikä on seu
dulle ominainen asutuspiirre. Yksittäisiä
tiloja on lisäksi vesistöjen rannoilla, kum
pareillaja metsien reunoilla. Pika-asu
tuksen merkit ovat myös selvästi nähtä

Laidunnuksen muovaamia perinne
biotooppeja on jäljellä suhteellisen vä
hän. Siellä täällä on hoitamattomia pie
nialaisia ketoja, laidunniittyjä ja hakamaita, jotka vaatisivat kunnostusta.
Edustavimmat ja monipuolisimmat näis
tä sijaitsevat Töllinkosken myllyn ympä
ristössä. Sinne on vielä jatkuvan laidun
nuksen seurauksena syntynyt kasvistolli
sesti rikkaita ja reheviä ranta- ja luhta
niittyjä. Niityillä kasvavat mm. lähdetäh
timö, purolitukka, luhtalitukkaja hirssi
sara.

7. Fiskars Antskog
-

Sijainti: Pohja; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 2000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 60
-

iskarsin Antskogin maisema-alue
edustaa Kiskon Vihdin järviseudun
arvokkaiden ruukinyhteisöjen monipuo
lisia kulttuurimaisemia.

F

-

-

Maisemakuva
Fiskarsinjoen laakso on maisemalli
sesti vaikuttava jyrkkine rinteineen ja
lehtevine metsineen. Borgbyträsket lai
dunrantoineen luo laakson eteläosaan
avaruutta. Degersjönin ympäristössä, eri
tyisesti sen lounais- ja länsipuolella on
vakiintunutta eteläsuomalaista viljely
maisemaa. Degernäsin niemi jakaa kau
niin järven kahteen osaan. Järvi rantoi
neen on vaikuttava kokonaisuus. Toi
saalta maisema on jylhän komneaa, toi
saalta rauhoittavan kaunista veden, ta
saisten avoluhtien, kallioisten kumparei
den ja viljelyksien mosaiikkia.
Nummenjoen Pusulanjoen viljelylaakso
-

vissä asutusrakenteessa.
Rakennuskanta on pääosin 30-50
vuotta vanhaa. Uusimmat talot ovat kes
kittyneet Pusulan ja Nummen taajamiin.
Vanhoja rakennuksia on jäljellä suhteel
lisen vähän. Arvokkaimmat rakennukset
ovat Pitkäjärven rannalla sijaitseva Num
men harmaakivikirkko, Pusulan puukirk
ko ja tapuli sekä yksittäiset alkuperäisen
asunsa säilyttäneet maatiloj en rakennuk
set. Seudulle ominaista varhaisen teolli
suushistorian muovaamaa miljöötä edus
taa Pusulanjoessa sijaitseva vanha voi
malaitos sekä siihen liittyvä Töllin
kosken myllyalue. Töllin myllyn vanho
jen punamullattujen rakennusten muo
dostarnan kokonaisuuden arvoa lisää sen
edelleen jatkuva käyttö. Muita edustavia
rakennusryhmiä ovat Jakovan Maikka
lan Heikkilässä olevat talot, Varttilan
Rengan Tammen taloryhmä sekä Kou
volan Anttilan taloryhmä Pusulassa.
Maisemaa elävöittävät myös joillekin
-

-
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tiloille johtavat puukujat.
Etenkin Pusulan puolella rakennuskanta on hieman sekalaista ja useita
maatiloja luonnehtii lievä hoitamatto
muus. Uudemmat rakennukset Pusulan
kirkon tuntumassa ovat suurelta osin
perinteiseen rakennustyyliin ja maise
maan sopimattomia. Nummen kirkonky
lä on säilynyt maisemallisesti yhtenäi
sempänä ja kauniimpana myös uudisra
kennusten osalta. Kylän poikki kulkeva
mäkinen kapea raitti siltoineen on säilyt
tänyt perinteisen ilmeensä. Alueella on
säilynyt maisemallisesti arvokkaita
perinteisiä teitä.
Pitkäjärven pohjoispäässä sijaitseva
Jarvenpään kylä on tiivis ryhmämäinen
kylä, jolta avautuu komeita näkymiä jär
ven, peltojen ja laidunten yli. Kylän ra
kennuskanta on pääosin 1900-luvun
alusta ja muodostaa komeine pihapui
neenja vehreine pihoineen hyvin hoide
tun kokonaisuuden.

Luonnonpiirteet
Alueen topografia on vaihteleva ja
monilta osiltaan eteläsuomalaisittain vai
kuttava. Fiskarsinjoen jyrkkäseinäistä
jokilaaksoa reunustavat lännessä ja poh
joisessa korkeat mäet. Myös Borgbyträs
ketin laakson rinteet ovat paikoin hyvin
jyrkät. Degersjönin länsi- ja lounaispuo
leiset alueet ovat loivasti kumpuilevia,
joskin pikku jyrkänteitäkin on. Järven
etelärannalla kohoaa B ölekullen-vuori
jyrkänteineen, ja idässä maisema-alue
rajautuu metsäiseen kallioylänköön.
Alueen länsiosien kallioperässä on
muun muassa amfiboliittia ja kalkkiki
veä. Itäosassa kallioperä muuttuu karuik
si graniiteiksi. Silttija savi verhoavat
jokilaaksojaja viljelyyn otettuja tasaisia
maita. Alueella on myös vähän moree
nia, glasifluviaalisia lajittuneita aineksia
ja turvetta.
Järvi- ja jokiluonto on alueella mo
nimuotoista. Degersjöniin laskevat poh
joisesta Seljänalan järven vedet, ja Deger
sjön purkautuu Fiskarsinjokea myöten
Pohjanpitäjänlahden perukkaan. Fiskar

Fiskars Antskog
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-

sinjoessa on kaksi padottua koskea.
Metsäluonto vaihtelee karuista kan
kaista reheviin lehtoihin. Komeimmat
lehdot jalopuineen ja vaateliaine kasvei
neen kuuluvat valtakunnalliseen lehto
jensuojeluohjelmaan. Ne sijaitsevat
Borgbyträsketin laaksossa. Siellä on run
saasti reheviä, näyttäviä luhtia sekä
avo- että tervaleppäluhtia. Tammelan
talon tammet on rauhoitettu, ja seutukaa
van suojelukohteina on muun muassa
maisemallisesti merkittäviä mäntyjä ja
mäntyryhmiä. Fiskarsin ruukin alueella
on komeita lehtipuukujia.
Isot koivut, kuuset ja jokivarren ter
valeppänauhat tuovat alueen maisemiin
vaihtelua. Alueella kasvaa Suomen jä
-
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reimpiin kuuluvia tervaleppiä. Fiskarsin
ruukkialueella on hoidettujen puistojen
lisäksi paljon niityttyneitä joutomaita,
nurkkiaja tienvarsia, joiden kulttuurin
seuralaislajisto ja viljelyperäinen kasvis
to sisältää runsaasti eri aikoina alueelle
tulleita lajeja.
Borgbyträsketin pohjoispuolella on
vielä käytössä oleva edustava laidunniit
ty. Laitumella on kosteita nurmilauha
niittyjä ja luhtia.

Kulttuuripiirteet
Fiskarsinjoen koskien varrella on
1600-luvulta lähtien ollut raudanja
kuparin jalostuslaitoksia. Pohjoisesta ve
sireittejä myöten tuotiin ruukille muun

muassa Orijärven malmiaja hiiliä.
Maamme rautaruukkien asemakaavahis
toriassa tärkeä Fiskarsin “yleiskaava”
laadittiin vuonna 1764. Alueelle nousi
runsaasti uusia rakennuksia 1800-luvun
alussa apteekkari Julinin ollessa omista
jana. Maamme ensimmäinen varsinainen
konepaja perustettiin vuonna 1837. Ruu
kiila on aivan viime vuosiin tuotettu au
rojaja hienotakeita muiden tuotannonhaarojen taantuessa, mutta niin Fiskars
Oy kuin muutkin yrittäjät ovat jo siirty
neet pois tai lopettaneet toimintansa.
Ruukki jakautuu Ylä- ja Alaruuk
kun, joihin molempiin kuuluu joukko
tuotantorakennuksia ja ruukinkatu. Van
himmat tuotantorakennukset olivat alem
maila koskella. Alaruukin rakenne on
pääpiirteissään vanhan asemakaavan
mukainen. Ruukinkadulla on selvä empi
releima. Alaruukilla sijaitsevat vuonna
1888 rakennettu nykyinen konttori, alun
perin hienotaepaja sekä näyttelykäyttöön
muutettu tehdasrakennus, kaksi tiilistä
työväenkasarmia ja talli. Aikaisempi
konttori, myöhemmin päärakennukseksi
muutettu rakennus valmistui vuonna
1765 ja sai nykyisen asunsa vuonna
1911. Uuskiassistinen komea ruukinkar
tano on 1800-luvun alusta.
Maamme ruukkihistorian tärkeim
piin muistomerkkeihin kuuluvalla
Yläruukilla ovat säilyneet valimo, kone
paja ja puhalluskonehuone 1800-luvun
alkupuolelta. Akerraden, toinen ruukin
kaduista, sai nykyisen asunsa 1820- ja
1830-luvuilla. Kadun varrella on säily
nyt kahdeksan pientä hirsistä punamul
lattua asuinrakennusta. 1800-luvun lo
pulla työväen asunnot sijoitettiin terveel
lisempinä pidetyille kukkuloille ja raken
nustyyppi muuttui kaksikerroksiseksi
kasarmiksi. Alueella on myös 1900-lu
vun puolivälissä valmistuneita asuintalo
ja ja koulurakennuksia.
Maisema-alueen pohjoisosassa
sijaitseva Antskogin entinen kupari- ja
rautaruukki sekä verkatehdas on pienin
Pohjan vanhoista ruukinyhteisöistä. Se
perustettiin 1630-luvulla ja se taantuijo
1700-luvun alkuun mennessä. Alueella
on muun muassa vanhoja tuotantoraken
nuksiaja työväenasuntoja.
Degersjönin rannoilla oli ennen
useita historiallisia säteritiloja. Gen
näsin, Degernäsin ja Torbyn kartanoiden
muinaisista rakennuksista ei ole paljon
jäljellä. Degersjönin eteläpuolella on joi
takin suuria maanviljelytiloja. Savi- ja
silttialueet sekä laajin moreenirinne ovat
viljelykäytössä.
Alueen länsireunaa pitkin kulkee Poh
jan Karjalohjan maantie paljolti vanhaa
linjausta noudattaen. Borgbyträsketin itärantaa pitkin kulkee puretun kapearaitei
sen rautatien linjalle tehty tie. Maisemaalueen muinaisjäännöksiä ovat 14 rauta
kautista hautaröykkiötä sekä yksinäinen
röykkiöhauta.
-

8. Suomenlinna
Sijainti: Helsinki; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 800 hehtaaria
uomenlinnan Vallisaaren Kunin
kaansaaren maisema-alue muodostuu
Helsingin edustalla sijaitsevasta kulttuu
rihistoriallisesti ainutiaatuisesta linnoitus
sarten ketjusta. Linnoitusketju yltää Ha
rakan saaresta Kuninkaansaareen. Suo
menlinna on linnoitusten keskeisin osa.

S
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-

Maisemakuva
Saarten maisemakuvalle tunnus
omaisia ovat varsinkin ulkomereltä näh
tynä rantojen komeat silokalliot ja niiden
takana kumpuilevat vallit ja harmaakivi
muurit viheriöivine harjoineen. Suomenlinnassa kohoavat taustalla rakennusten
ja niiden mustien kattojen kerrostumat.
Karun rantamaiseman ja puolustusrinta
mien vastapainona vaaleat kivitalot, veh
maat puuryhmät ja puutalopihat antavat
viitteitä saarten sisäosien maisemasta.

Kulttuuripiirteet
Suomenlinna sijaitsee kuudella saa
rella. Se on ainutlaatuinen arlckitehtoni
nen, maisemallinenja historiallinen
kokonaisuus ja samalla elävä yhdyskun
ta, jossa on sekä asutusta eftä työpaikko
ja. Suomenlinna on Unescon maailman
perintöluettelon suojelukohde. Siellä on
noin 800 asukasta.
Suomenlinnan rakentaminen alkoi
v. 1748 Ruotsin valtiopäivien päätöksen
mukaisesti. Linnoituksen suunnittelun ja
rakennustöiden johdon sai tehtäväkseen

everstiluutnantti Augustin Ehrensvärd.
Hänen kuollessaan v. 1772 linnoitus oli
jo lähes puolustuskunnossa. Vuonna
1808 voittamattoinaksi suunniteltu Viaporin linna kahdeksan kilometrin pituisi
ne puolustusmuureineen kuitenkin antau
tui venäläisten piirityksessä, ja siitä tuli
110 vuodeksi venäläinen varuskunta.
Ruotsinvallan aikaisessa asussaan linnoi
tus pääosin säilyi vuoteen 1855, jolloin
Krimin sodan pommituksissa tulipalot
tuhosivat rakennuksia. Niitä ei korjattu.
vaan linnoitustöitä jatkettiin venäläisellä
tyylillä. Saareen rakennettiin kirkko, sai
raala, kasarmeja ja puutalokortteleita.
Suomen itsenäistyttyä Suomenlinna oli
suomalaisena varuskuntana vuoteen
1972. Linnoitus oli II maailmansodan
aikana viimeistä kertaa sotilaskäytössä.
Suomenlinna on tyypillinen bastio
nilinnoitus, joka on ainutlaatuisesti
sovellettu saaren kallioiseen maastoon ja
pohjoiseen ilmastoon. Suomenlinna on
hieno esimerkki ruotsalaisen linnoituk
sen muuttumisesta venäläiseksi sekä lin
noituslaitteiden ja näihin liittyvän arkki
tehtuurin, asumis- ja muun kulttuurin
kehittymisestä 1700-luvun puolivälistä
1900-luvulle. Varsinkin 1700-luvulla
Suomenlinna oli merkittävä kulttuurikes
kus, josta levisi vaikutteita muualle maa
han. Sillä oli vaikutus Helsingin ja koko
maan elinkeinoelämään ja arkkitehtuu
riin, erityisesti kivirakennustekniikan
omaksumiseen. Suomenlinnaan raken
nettiin kuivatelakka, aikansa arkkitehto
ninen ihme, josta on vielä alkuperäisiä
osia jäljellä. Vuonna 1917 rakennettu
telakan teollisuushalli on alkuperäisessä
asussaan ja vieläkin käytössä. Taidehis
toriallisesti merkittäviä muistomerkkejä

on muun muassa Ehrensvärdin hautarno
numentti.
Nykyään Suomenlinnan muureja on
jäljellä noin 6 km. Rakennuksia, joista
osa on asuinkäytössä olevia linnoituksia,
on 190 kpl. Saarten länsi- ja eteläsivua
kiertää 1800-luvun maavallivyöhyke.
Eteläisin linnoitus, Kustaanmiekka, si
jaitsi alkujaan erillisellä saarella. Pää
linnoitus sijaitsee Susisaarella. missä
sisimmän puolustusrintaman muodosta
vien bastionivyöhykkeiden väliin jäävis
tä kolmesta pihasta yksi, Iso Linnanpiha,
on arvokas arkkitehtoninen kokonaisuus.
Kuivatelakka oli koko linnoituksen ydin
ja se on merkittävä työpaikkakeskittymä
nykyäänkin. Iso Mustasaari on luonteel
taan asuinalue, jossa sijaitsee venäläinen
kasarmi, yksi puutaloalueista ja samanai
kaisesti majakkana toimiva kirkko. Län
sirannalla on saaren pääsatama venäläis
aikaisen kasarmin edustalla. Saarella on
myös merkittäviä linnoituslaitteita.
Näiden lisäksi on kolme pienempää saa
rilinnoitusta. joista Länsi-Mustasaaressa
toimii Merisotakoulu, Pikku-Mustasaari
on asuinaluetta 1700-luvun kasarmei
neen ja Särkkä itsenäinen linnoitus.
Harakan saaren linnoitukset on ra
kennettu venäläisellä kaudella. Saarella
on myös vuonna 1929 rakennettu puo
lustusvoimien kemian laboratorio. Aikai
semmin puolustusvoimien ja nykyään
Helsingin kaupungin hallinnassa oleva
Harakka avattiin yleisölle vuonna 1989.
Sen sijaan Vallisaarija Kuninkaansaari
ovat edelleen puolustusvoimien aluetta,
jossa ulkopuolisten liikkuminen ei ole
sallittua. Venäläisen kauden vallituksia
on molemmissa saarissa, Vallisaaressa
ne ovat erityisen komeita.

NGFORS

Luonnonpiirteet
Alkuperäistä ulkosaariston luontoa
on Suomenlinnan linnoitusketjun saaris
sa vain vähäisinä sirpaleina Vallisaarta
ja Kuninkaansaarta lukuunottamatta.
Laiduntaminen, jätehuolto ja rehun tuon
ti ovat voimakkaasti muovanneet kasvil
lisuutta. Erityisen luonteenomainen piir
re saarille ovat heinikkoiset vallit ja kal
liokedot. Viljely- ja puutarhakulttuuri
antavat kasvipeitteelle oman leimansa.
Suomenlinnan saarissa jalot lehtipuut
muodostavat puuston perustan. Erityi
sesti Vallisaaressa on vallituksilla kasva
vien heinäniittyjenja karujen kallioiden
ohella reheviä lehtoja. Saarten kasvilajis
to on harvinaisen runsas. Joukossa on
lukuisia rehuntuonnin yhteydessä ja val
lituksiin tuodun hiekan mukana saariin
kulkeutuneita tulokasharvinaisuuksia.

Suomenlinna
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Perinnemaisemia
Hauensuoli
Sijainti: Hanko; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 60 hehtaaria
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Träskändan kartanopuisto

H gskar
/

angon Hauensuolen ka11iopiinosalue
on ainutlaatuinen Itämeren merenku
lun muistomerkki, jonka kulttuurihistorial
lisia arvoja korostaa kaunis saaristoluonto.
Hauensuoli on kahden kalliosaaren välinen
salmi Hangon kaupungin edustalla. Sal
mea reunustavat kalliot ovat mannerjään ja
meren sileäksi hiomaa graniittia. Niiden
pohjoispuoleinen Tullisalmi on ainoa ran
nikkoreitti Hangon ohi purjehdittaessa.
Hauensuoli oli 1800-luvun ensimmäiselle
puoliskolle asti tärkeä ankkuripaikka.
Hauensuolen muinaisjäännös käsit
tää yli 400 kalliopiirrosta 1400-luvun
lopulta 1800-luvulle. Pääosa piirroksista
on 1500- ja 1 600-luvuilta. Piirrokset ovat
huomattavimmille ruotsalaisille ja suo
malaisille aatelissuvuille kuuluvia vaaku
noita sekä niniikirjaimia ja puumerkkejä.
Arvokkaita ovat myös aluetta kartoitta
neiden retkikuntien tekemät merkit.

kartanon historia aikoi 1700rJ’räskändan
luvun lopulla, mutta vasta Aurora Ka
ramzinin omistuksessa puhkesi kartano
puisto parhaaseen kukoistukseensa. Hänen
aikanaan, 1 800-luvun jälkipuoliskolla, Trä
skändaa pidettiin Suomen kauneimpana
kartanopuistona. Espoon kunta osti kaila
non 1920-luvulla vanhainkodiksi. Nykyään
kartanopuisto on luonnonsuojelualue.
Puiston halki virtaa joki, jonka etelä
puoleinen osa on osaksi luonnontilassa.
Alueella on puronvarsi- ja pähkinälehtoja
sekä kuusikoita. Vanhoja, mahtavia puita
on monipuolinen valikoima. Kotoisten
luonnonvaraisten puiden ja pensaiden
ohella kasvaa tammivyöhykkeen lehtipui
ta tammea, metsälehmustaja saarnea sekä
ulkomaista alkuperää olevia lehti- ja havu
puita. Varsin monet Träskändan kasveista
ovat kotoisin Siperiasta. 120-vuotias kei
sarin tammi on muistona keisari
Aleksanteri 11:n metsästysretkestä.
Nykyinen päärakennus, Aurora-koti,
on rakennettu vuosisadan vaihteessa. Alu
een historiallisia rakennuksia ovat kappeli
eli entinen viljamakasiini, nk. piparkakku
talo, keisarillinen käymälä ja huvimaja.
Kappeli ja huvimaja ovat Engelin 1 800-lu
vun alussa piirtami Rakennuksia on parin
viime vuosikymmenen aikana kunnostettu.

Träskändan kartanopuisto

Tammiston tila ja arhoretum

Sijainti: Espoo; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 60 hehtaaria

Sijainti: Karjalohja; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 40 hehtaari
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Hauensuoli
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ammiston tila on omaleimainen puu
tarhakulttuurin luoma alue. Tammis
ton vanha maatilaja siihen liittyvä arbo
retum sijaitsevat mäellä Lohjanjärveen
työntyvän Tammistonniemen juurella.
Ympäröivä maasto on pinnanmuodoil
taan vaihtelevaa ja pienipiirteistä viljelyja metsämaisemaa. Kallioperä on kalkki
pitoista ja maaperä hedelmällistä, mikä
on luonut kasvuedellytykset vaateliaille
eteläisille kasveille.
Vuosisadan alkupuolella tilan omista
nut professori Gustaf Komppa kokosi
sinne Suomen runsaslajisimman arhoretu
min tuomalla taimia ulkomailta ja Elimäen
Mustilan arboretumista. Arboretum on
noin viiden hehtaarin kokoinen ja käsittää
yli 1000 kasvilajia. Alueella on myös usei
ta harvinaisia sieni-, hyönteis- ja lintula
jeja. Alue on ollut pitkään hoitamaton ja
sinne on nyt tekeillä hoitosuunnitelma.
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Tammiston tila ja arboretuni
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Tilan rakennukset edustavat komeata
1900-luvun alun arkkitehtuuria ja muo
dostavat eheän kokonaisuuden. Tilalla on
kuitenkin sen nykyisen käytön vuoksi
selvä loma- ja kurssikeskuksen leima.

Karstun kylä ja ulityt
Sijainti: Lohjan kunta; Uudenmaan
lääni
Maisemaniaakunta: Eteläinen ranta
maa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 550 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 84
-

arstun kylä edustaa perinteistä
skon Vihdin järviseudun kylämaisemaa. Sitä luonnehtivat lounaasta
koilliseen suuntautuva kallioperän mur
roslinja ja toisaalta pienipiirteinen mäkimaasto. Kylän lähelle työntyy Lohjanjärven kapea Karstunlahti, johon Kars
tunjoki laskee. Lahden päässä on jyrkkä
rinteinen Linnamäki, maiseman solmu
kohta ja näköalapaikka. Edullinen ilmas
to ja maaperä sekä voimakkaat pinnanmuotojen vaihtelut ovat luoneet edelly
tykset monipuoliselle kasvillisuudelle
rehevistä lehdoista karuihin kalliokkoi
hin. Näitä täydentävät pitkäaikaisen maa
talouskulttuurin luomat perinnebiotoopit.
Karstun kylä on Lohjan seudun van
himpia. Vuonna 1540 se oli rakennusmäärältään suurin. Nykyinen asutus on
sijoittunut melko tiiviisti maantien var
teen. Isojaossa siirtyneet kantatilat sijait
sevat mäkien rinteillä pellon ja metsän
rajalla. Rakennuskanta, josta vanhin osa
on 1700-luvulta, edustaa eri aikakausia.
Arvokkaimpia kohteita ovat komeat
maatilojen rakennuskokonaisuudet,
vanha mylly ja saha. Kylän kohdalla tie
noikaisu heikentää maisemakuvaa.
Mäkisessä maastossa mutkittelevalta
tieltä avautuu puukujanteiden ja kuusiai
tojen välillä kauniita vainioita. Asutus-
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Karstun kylä ja niityt
historia ja edelleen elinvoimainen maata
lous antavat maisemalle ajallista syvyyt
tä. Karstun kylän kuivat rinne- ja laidun
niityt sijaitsevat kahden tilan Suoj alan ja
Mikkolan tilojen pihapiireissä. Niityt
ovat maisemallisesti arvokkaita.

Iso-Teutarin kartano ja
Raaseporin vanha Iinnatie
Sijainti: Lohjan kunta; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria
so-Teutarin kartano ja Raaseporin
vanha linnatie edustavat Eteläiselle ran
tamaalle ominaista kartano- ja puutarhakulttuuria sekä varhaisen liikenteen luomia maisemia. Edustava kartanomiljöö
sijaitsee peltoaukealla matalalla mäellä.
Kartano on entinen Iso-Teutarin
kylän Biskopsin ratsutila, joka on ollut
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1700-luvun alusta lähtien aatelissukujen
omistuksessa. Rakennukset ovat kulttuu
rihistoriallisesti arvokkaita. Erityisen
huomionarvioinen on 1700-luvulla ra
kennettu alunperin empiretyylinen pää
rakennus. Rakennusten ympärillä on
1700-luvulla perustettu puisto ja omena
tarha. Pellot ovat edelleen viljelyssä, ja
hevoset laiduntavat avoimilla nurmilla
tien varressa. Tietä reunustaa koivukuja.
Kartanoaluetta sivuaa Raaseporin
vanha linnatie. Raaseporintie oli käytössä
jo keskiajalla ja se johti Suurelta rantatiel
tä Inkooseen ja edelleen Raaseporiin.
Linnan tie on historiallisesti merkittävä,
vaikka sitä onkin muutettu eri aikojen lii
kennetarpeita vastaavaksi. Tietä reunustaa
koivukuja. Sieltä avautuvat parhaat näky
mät Iso-Teutarin kartanoympäristöön.

Kirkniemen kartano
Sijainti: Lohjan kunta; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 470 hehtaaria
-

irkniemen kartanomiljöö edustaa
Kiskon Vihdin järviseudulle oma
leimaista kartanoa ja siihen liittyvää vau
rasta puutarhakulttuuria. Kartano sijait
see luonnonkauniilla paikalla Lohjanjärven ja Pikkujärven välisen kapean
kannaksen korkeimmalla kohdalla.
Aluetta ympäröivät viljavat pellot. Pik
kujärvi kuuluu valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Kirkniemen kartano on ollut aatelis
sukujen omistuksessa keskiajalta lähtien.
Nykyisin sen omistaa Mannerheim-sää
tiö. Tilan rakennukset muodostavat ar
vokkaan kokonaisuuden. Uusklassinen
päärakennus, tyylinsä varhaisimpia edus
tajia Suomessa, on rakennustaiteellisesti
arvokas ja maisemallisesti komea.
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Iso-Teutarin kartano ja Raaseporin
vanha linnatie
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säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan.
Tilan maita viljellään edelleen.
Kartanon pihalla ja puistossa kasvaa
erittäin edustavaa vanhan maatalouskult
tuurin seuralaislajistoaja vanhoja vilje
lykasveja: muun muassa hullukaali ja
sinisavikka sekä yksi Suomen suurim
mista isotakiaisen esiintymistä. Karta
nolle johtaa lähes kilometrin pituinen
tammikuja, joka on ainakin 1600-luvun
lopulta.

Vaanilan kartano
Sijainti: Lohjan kunta; Uudenmaan
lääni
Maisemaniaakunta: Eteläinen ranta
maa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 240 hehtaaria
-

1

Kirkniernen kartano
Kartanoa ympäröivä laaja ja arvokas
puisto on perustettu 1500-luvun lopussa.
Sen huomiota herättävin osa on 1930-lu
vulla päärakennuksen länsipuolelle raken
nettu muotopuutarha, jonka näyttävää
tyyliä kuvastavat järvelle laskevat kiviset
terassit. Puutarhassa kasvaa 300 hedelmä
puuta, ja puistossa on runsaasti järeitä
jalopuita. Puutarhan keskellä on perimä
tiedon mukaan Kaarina Maununtyttären
istuttama mahtava saarni. Aluskasveina
on vanhoista viljelyskasveista villiintynei
nä mm. ukkomansikka ja saksankirveli.
Vanhoilla puilla kasvaa harvinaisia jäkä
liäja sieniä. Kartanoon johtaa noin kilo
metrin pituinen vaahteroista, lehmuksista
ja tammista muodostuva puukuja.

2 km

joka edustaa rationaalista jugendtyyliä,
on seudulla tyyliltään ainutlaatuinen ja

Laakspohjan kartano
Sijainti: Lohjan kunta; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Kiskon Vihdin järviseutu
Pinta-ala: 190 hehtaaria
-

aakspohjan kartano edustaa Kiskon
Vihdin järviseudun kartano- ja puu
tarhakulttuuria. Kartano sijaitsee jyrkällä
mäellä Lohjanjärven ja viljavien vainioi
den ympäröimänä. laajan avoimen alu
een kiintopisteenä.
Laakspohjan kulttuurimaisemalla on
pitkät perinteet. Nykyisen kartanon tam
mikujan vieressä on kivikautinen asuin
paikka, ja lahden rannat on raivattu pel
loiksi Lohjan seudun vakinaisen asuttami
sen ensivaiheessa ilmeisesti noin tuhat
vuotta sitten. Laakspohjan kartano on
Kustaa Vaasan vuonna 1556 perustama
kuninkaankartano. Se on muodostunut vii
destä yhteenliitetystä talonpoikaistilasta.
Kartanon rakennukset on suureksi
osaksi uusittu 1900-luvun alussa. Ne
muodostavat hyväkuntoisen ja tasapai
noisen kokonaisuuden. Päärakennus,
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aanilan kartano edustaa Kiskon
Vihdin järviseudulle omainaista kar
tano- ja puutarhakulttuuria. Kartano si
jaitsee maisemallisesti hallitsevalla pai
kalla Vaanilanlahden kupeessa olevalla
jyrkällä mäellä. Ympärillä kumpuilevat
avoimet viljelykset laskeutuvat rehevän
Vaanilanlahden rantaan. Kartanoon kuu
luu myös 1900-luvun alussa perustettu
puisto ja sinne johtaa koivukuja.
Umpeenkasvavan Vaanilanlahden
rannoilla on leveälti ruovikkoa sekä laaja
tulva- ja rantaniittyvyöhyke. Lahti kuu
luu valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohj elmaan.
Kartanon päätila on entinen Vaani
lan kylän Jakobsbergin ratsutila, johon
aikoinaan liitettiin useita muita talonpoi
kaistiloja. Tilan viimeinen nierkittävä
talonpoikaisomistaja oli 1600-luvulla
säätynsä puheenjohtajana valtiopäivillä
toiminut Heikki Heikinpoika. Säätyläis
omistuksessa tila on ollut 1700-luvulta
lähtien. Rakennukset muodostavat melko
tiiviin, hyvin edustavan ja perinteisen
kokonaisuuden. Päärakennus on 1600luvulta peräsin. Kartanolla on paitsi val
takunnallista kulttuurihistoriallista arvoa,
myös merkittävä maatalouden historiaan
liittyvä asema. Se oli 1800-luvun lopulla
ja 1900-luvun alussa maamme edisty
neimpiä maatalouskeskuksia.

V

-

Myllymäen torppa
Sijainti: Nunimi-Pusula; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala: 6 hehtaaria
yllymäen torpan vanha pihapiiri
sijaitsee yksinään laajojen metsien
ja pienten lampareiden ympäröimällä
mäellä. Se edustaa karulle Tammelan
ylänköseudulle ominaista syrjäistä torp
pa-asutusta. Torpan tienoot olivat eräalu
eina 1700-luvun lopulle saakka, jolloin
niiden asuttaminen alkoi.
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Vaanilan kartano (yllä) ja Laakspohjan
kartano

öparö on vanha herraskartano, joka
sijaitsee sisäsaaristossa Löparön saa
ressa Löparösundin salmen rannalla.
Saari on luonnonpiirteiltään ja maisemil
taan arvokas. Pinnanmuodot ovat vaihte
levia ja voimakaspiirteisiä.
Kartano harmaakivisine pääraken
nuksineen on huomiota herättävä ja ra
kennushistoriallisesti arvokas. Se sijait
see komealla paikalla salmen rantaan
viettävällä mäellä. Läheisellä korkealla
kalliolla on linnoituksen j äänteitä muis
tuttavia kiviaitoja ja valleja. Viereisellä
Kvarnbackenilla on ollut joskus kylä ja
mylly. Näillä alueilla sekä kartanon
pihapiirissä on edustavaa kuivaa niittyä
ja vanhojen puiden varjostamaa hakamaata, joita edelleen laidunnetaan lam
pailla. Kartanon pihapiiriä suojaavat val
tavat vanhat jalavat ja tammet.
Kartanoon johtavan mutkittelevan
tien varren maisemissa yhdistyvät saaris
ton luonnonpiirteet ja kartanokulttuurin
erikoispiirteet. Tilalla harjoitetaan edel
leen maanviljelyä ja karjataloutta, ja se
on ympäristöineen hyvin hoidettu.
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Myllymäen torppa
Torppa perustettiin 1800-luvun alus
sa. Myllymäen rakennukset on pystytetty
vähitellen tilatarpeen kasvaessa. Pihapii
rissä on parikymmentä harmaata hirsira
kennusta tiiviinä ryhmänä: päärakennus
(entinen savutupa), navetta (pihatto),
vanha pihatto, pihattolato, vaate- ja vilja
aitta, sikala, liiteri, vanha ja uusi talli,
riihi, sauna, entinen vesimylly (sittem
min kanakoppina), perunakuoppa, kaksi
kaivoa, makasiini (vaja), pieni ja suuri
niittylato sekä käymälä.
Pellot ja niityt raivattiin rakennusten
lähelle. Ne ovat nykyisin voimakkaasti
heinittyneitä. Pihapiirissä kasvaa perin
teisiä kulttuurinsuosija- ja koristekasve
ja. Vaate- ja vilja-aitan edustalla on rän
sistynyt omenatarha. Mäeltä raivatut
kivet on kasattu yhteen paikkaan. Röyk
kiön keskellä kasvavat vanha pihakoivu
ja kataja ovat melko avoimen pihapiirin
kiintopisteinä. Alue on museoviraston
suojelu- ja tutkimuskohde.

Vermijärven nhityt
Sijainti: Sipoo; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 89

naja selvärajaisena maisemana Sipoon
Pornaisten maantielle. Alue kuuluu val
takunnalliseen lintuvesien suoj eluohjel
maan.
Lasketun Vermijärven allas on val
taosiltaan useista luhtatyypeistä muodos
tuvaa avoluhtaa. Alueen laidunnetun yläosan luhtaniityllä kasvaa suuri joukko
laidunnuksen mukanaan tuomia kasvila
jeja. Täällä tavataan esimerkiksi harvi
naista savisorsimoa. Osa järvestä on säi
lynyt matalana, umpeutuvana j ärvenä.
Luhta-alue ja luhtaröllin ruskeaksi värittämä luhtaniitty vaihtuvat alueen reunal
la upeaksi tervaleppäkorveksi, jota myös
laidunnetaan. Lähteisyyden ansiosta kas
villisuus on hyvin rehevää. Laidun ulot
tuu Tattarvikin itärannalla lehtometsien
alareunoihin. Tattarvikin länsirannan
niittymaisemaa elävöittävät kaksi vanhaa
latoa. Laidunnuksen jatkuminen on edel
lytyksenä niittyjen säilymiselle.
-

Pruusilan maatila ja nhityt
Sijainti: Mäntsälä; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Eteläinenviljelyseutu
Pinta-ala: 7 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 145

Löparön kartano ja niityt
Sijainti: Sipoo; Uudenmaan lääni
Maisemamaakuuta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
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Vermijärven niityt
ermijärven niityt ovat järvenlaskun
ja laidunnuksen synnyttämä yhte
näinen luhta- ja luhtaniittyalue. Alue on
hyvä esimerkki laidunnuksen merkityk
sestä kosteiden maiden kasviston muut
tajana. Niityt avautuvat avarana, kaunii
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Löparön kartano ja niityt
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Pruusilan maatila ja niityt
ruusila on entinen kruunun tila, jonka
rakennuskanta ja ympäristö edustavat
perinteistä maalaistalomiljöötä. Tilaan
kuuluu toistakymmentä melko tiiviisti
pihamaalle ja sen ympäristöön sijoittu
nutta maalaamatonta hirsirakennusta,
yksitupainen asuinrakennus 1 700-luvul
ta, talli ja navetta, ratas- ja rekiliiteri,
riihi humalistoineen, sikala, luhti, savu
ja mallassauna sekä lato. Tilalla asutaan
ja maita viljellään edelleen. Rakennukset
ovat kohtalaisen hyväkuntoisia.
Pihatantereella on kuivaa matalaksi
tallattua niittyä. Pihalla kasvavat muun
muassa piparjuuri, lipstikka, juhannus
ruusu, harjaneilikka ja hirvenkello. Ra
kennusten taustalla on laidunmäki, jonka
ympärillä avautuvat tasaiset laidun- ja
heinänurmet. Mäki on vanhojen kuusten
varjostamaa hakamaata.
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Metsikön talon pihapiiri

Andersholmen
1

Sijainti: Mäntsälä; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria

i-

Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria

-

ndersholmen on pienehkö saari
aivan sisäsaariston ulkorajalla. Saa
ren rantaan viettävässä luoteisrinteessä
on vanha kalastajatila, jonka rakennukset
näkyvät avoimelta rinteeltä kauas merel
le. Piha- ja ranta-aluetta luonnehtivat kui
vat niityt ja kalliokedot sekä vanhan kult
tuurin muovaama kasvillisuus. Pihapiirin
tuntumassa on kiinteä muinaisjäännös,
osittain hajonnut pieni sokkelolatomus.
Tila lunastettiin valtiolle luotsitoi
mintaa varten viime vuosisadalla vierei
sen Rågskärin luotsiaseman siirtyessä
saarelle. Luotsitoiminnan loputtua tuli
kalastuksesta jälleen tilan pääelinkeino.
Kaksi asuinrakennusta, yhden lehmän
möklci, aitta ja savusauna ovat eri aika
kausien vanhoja saaristolaisrakennuksia.
Tila on nykyisin loma-asuntona.
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Metsikön talon pihapiiri
etsikön talo ympäristöineen edus
taa sekä kulttuurihistoriallisesti
että maisemallisesti arvokasta ja poik
keuksellisen hyvin säilynyttä perinteistä
maatilan pihapiiriä. Lännestä avautuu
kaunis näkymä peltoaukean yli, jossa
vanhan viljelymaiseman kiintopisteenä
erottuvat eheä ja tasapainoinen raken
nusryhmä vanhoine aittoineenja iso
pihalehmus (metsälehmus). Alkukesällä
näkymää leimaavat kukkivat omena
puut.
Tilan rakennusryhmä sijaitsee pelto
jen ympäröimänä pienellä mäellä. Pelto
jen sekä rakennusten välistä kiemurtele
van viehättävän kärrytien varsilla on
ketoja. Pihanurmella kasvaa kumma.
Pihapiirin etelä- ja pohjoispuolta reunus
taa kuusivaltainen metsä.
Hyvin hoidetut vanhat harmaat hirsi
rakennukset muodostavat tiiviin ryhmän.
Asuinrakennuksen ympärille on ryhmit
tynyt kahdeksan pientä ulkorakennusta,
muun muassa vanha kaunis aitta. Mai
seman säilymisen edellytyksenä on j at
kuva perinteinen käyttö.
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Onasviken
Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maisemamakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
nasviken sijaitsee sisäsaariston
ulkoreunalla Onaksen pääsaarella.
Alueen omaleimaisuus perustuu lahden
pohjukassa sijaitsevaan kahden tilan
muodostamaan arvokkaaseen kokonai
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Pirttisaari
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Onasviken (yllä) ja
Andersholmen
suuteen sekä saaristoluonnon erikoispiir
teisiin. Alueella on merkittävä asema
seudun kulttuurihistoriassa.
Hyvin suojaisa ja niittymäisine ran
toineen viehättävä Onasviken on voima
kas vastakohta Onaksen saaren kallioisil
le rannoille avoimen meren äärellä. Lah
den pohjukka on voimakkaasti vanhan
kulttuurin muovaamaa. Avoimessa rin
teessä on kuivia ja tuoreita niittyjä sekä
avokalliolaikkuj en lomassa hopeahanhi
km ja maksaruohojen luonnehtimaa pi
haketoa.
Paikalla on 1500-luvulta lähtien
sijainnut suuri tila, joka on sittemmin
jakaantunut kahtia, Norrgårdiksi ja
Södergårdiksi. Elinkeinona on harjoitettu
kalastusta sekä luotsaustaja tilat ovat
omistaneet suuren osan läheisestä saaris
tosta. Maanviljelyä on harjoitettu vain
omiksi tarpeiksi, ja kotieläiminä on
pidetty ainakin hevosia ja lehmiä. Lam
paat on viety läheisiin pikkusaariin lai
duntamaan.
Tilojen pihapiirit ja rakennukset
sijaitsevat vierekkäin lahden pohjukan
rinteillä. Rakennukset ovat vanhoja,
komeita ja hyvin hoidettuja. Rakennuskokonaisuus edustaa saaristotilalle tyy
pillistä rakennuskulttuuria. Talojen har
vinaisen suuri koko on paikallishistori
aan liittyvä erikoispiirre. Vaikka tiloilla
ei ole enää vakinaista asutusta, ovat ne
vielä hyväkuntoisia.

Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maiseinainaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
irttisaari ympäröivine pikkusaarineen
muodostaa sisäsaariston ulkolaidalle
kalliokkoisen, mutta rehevän ja sokke
loisen saariryhmän. Pirttisaaren lahdessa
avautuu harvinaislaatuisen perinteinen ja
eheä saaristolaismaisema. Saarten kult
tuurihistoria liittyy kiinteästi luotsauk
seen. Kalastus ja veneenrakennus ovat
olleet tärkeitä elinkeinoja.
Rantoja luonnehtivat jylhät, sileät
kalliotja louhikot. Suojaisista poukamis
ta, varsinkin saaren sisään työntyvän
Pörtövikenin rannoilta löytyy kallioiden
välistä myös rantaniittyjä.
Pirttisaaren asutus on keskittynyt
Pörtövikenin rannoille. Se muodostaa
rakennuskannaltaan ja kulttuuripiirteil
tään yhtenäisen ja poikkeuksellisen hyvin
säilyneen kylämiljöön. Eri-ikäisten raken
nusten kokonaisuus heijastaa saaren pe
rinteisiä elinkeinoja ja asumismuotoja.
Saaristolaistilojen lisäksi rannoilla on ka
lastajien ja luotsien tupia sekä venevajoja.
Lampaat laiduntavat edelleen asutuksen
liepeillä olevia niittyjäja hakamaita.
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Söderskär
Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Ifudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseuta
Pinta-ala: 110 hehtaaria

+

Söderskär
+

0

Pirttisaari

öderskärin saaret ulkosaaristossa
käsittävät toistakymmentä pientä kai
lioluotoa. Luodoista suurin osa on kasvi
tonta avokalliota, ja vain suurimmilla on
matalaa kallioketokasvillisuutta ja suo
jaisimmissa kallionkoloissa heinäisiä
niittykaistaleita. Tyypillisten kallioketo
kasvien, maksaruohojen, keto-orvokin,
hopeahanhikin ja ruoholaukan seassa
kasvaa tyypillisiä kulttuurinseuralaiskas
veja. Saarten luonnonolot ovat ankarat.
Saariryhmä on rauhoitettua linnuston
suoj elualuetta.
Luotsiasema siirrettiin Söderskärin
saarelle 1800-luvun lopulla. Vähän sen
jälkeen perustettiin viereiselle saarelle
majakka. Luotsi- ja majakkasaarta yhdis
tää pitkä riippusilta. Kummallakin saa
rella on useita punaisia hirsirakennuksia
viime vuosisadalta. Puuttomilla kallio
luodoilla seisoessaan ne muodostavat
viehättävän ja toisaalta voimakkaan ja
maisemallisesti vaikuttavan kokonaisuu
den rannattoman meren äärellä. Itse
majakka on ylhäisyydessään mahtava.
Saarella toimii nykyisin myös Riista- ja
kalatalouden tutkimusasema.
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to ja vehreä puutarha edustavat suurille
kartanoille tyypillistä puutarhakulttuuria.
Puutarhassa ja puistossa on useita satoja
vanhoja koriste- ja maustekasveja. Näitä
on vuosisadan alkupuolella kerätty paitsi
eri puolilta Suomea myös laajalti ulko
mailta. Puutarhassa kasvavat esimerkiksi
hullukaali, kyläkurjenpolvi, koiruoho,
saksankirveli, viherminttu ja rohtorau
nioyrtti.
Kartanomiljöön maisemallista arvoa
heikentää räikeällä tavalla Porvoon
moottoritie, jonka massiiviset rakennel
mat viistävät aivan kartanon vierestä kat
kaisten jokilaakson viljelymaiseman.
Vähän matkan päässä kartanosta
jokivartta ylöspäin on Tjusterbyn koski
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Söderskär

ja vanha mylly. Uittorakennelmien lisäk
si on jäljellä viime vuosisadan alussa
rakennettu myllärin tupa.

Londböle
Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 110 hehtaaria
ondböle on perinteinen itäuusimaalai
nen ryhmäkylä. Sen maisema-arvot
perustuvat eheänä säilyneeseen tiiviiseen
kylärakenteeseen ja vauraan vanhan ta
lonpoikaiskulttuuriin säilymiseen.
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Treksilä
Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteltiinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 120 hehtaaria
reksilä on kauniissa Mustijoen vilje
lylaaksossa sijaitseva vanha kartano.
Laakso on luonnonpiirteiltään avaraa ja
loivasti kumpuilevaa. Mustijoki virtaa
hiljaa kiemurrellen viljelysten keskellä.
Treksilän kartanon 1800-luvun alus
ta peräisin oleva päärakennus seisoo
mahtavana vanhojen puiden varjostaman
puiston taustalla. Hoidetun puiston ku
peessa on kallioketoaja kuivaa niittyä
pienellä kallioisella mäellä. Vanha puis
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Treksilä
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öderbyn kylä sijaitsee sisäsaaristossa
Pellingin saaressa. Kylä on rakenteel
taan ja rakennuskannaltaan aito saariston
pikkukylä ja vanhan saaristolaisen maan
viljelykulttuurin edustaja. Luonnonpiir
teiden ja kasvillisuuden monivivahteisuus
luo perustan sen omaleimaiselle ja pieni
piirteiselle maisemalle.
Kylä sijaitsee kallioiden, notkelmien,
merenrantaniittyjen sekä pelto- ja laidun
kaistaleiden monivivahteisessa maastos
sa. Kallio- ja moreenikumpareiden rikko
mat pellot sijaitsevat kylän länsipuolella.
Merenrantaan viettävät rinteet ja rannan
luhtaniityt ovat edelleen laidunnettuja.
Varsinkin merenrannan luhtaniityillä
näkyy selvästi kauan kestäneen laidun
nuksen vaikutus kasvillisuuteen.
Kylän rakennuskanta on vanhaa ja
erittäin hyvin perinteisen tyylinsä säilyttä
nyttä. Rakennukset sijaitsevat merenran
taan viettävässä kallioisessa rinteessä alu
een halki johtavan tien varressa. Tänne on
muodostunut omaleimainen kyliiraitti, joka
haarautuu kylän keskuksessa. Kylän kes
kus on tiiviisti rakennettu. Monet raken
nuksista ovat vanhoja luotsirakennuksia.
Kylässä on pysyvää asutusta Pellingin
saarella voimakkaasti lisääntynyt lomaasutus on keskittynyt saaren muihin osiin.
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Londbölen kylä

Sarvilahden nhityt
Sijainti: Pernaja; Uudenmaan lääni
Maisemamakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 49

-

Kylä sijaitsee loivassa itärinteessä
metsän laidassa. Edessä avautuvat laajat
peltoaukeat metsäisine saarekkeineen.
Kylä muodostuu neljästä suurehkosta
maalaistalosta, joiden rakennukset ovat
ryhmittyneet tiiviisti kylän raitin ympä
rille. Rakennuskanta on enimmäkseen
1800-luvulta peräisin, edelleen hyväkun
toista ja hoidettua. Kyläraitin varressa on
vanhaa ja komeaa puustoa. Rakennusten,
pihojen ja kylän raitin muodostama
kokonaisuus on perinteisyydessään ja
eheydessään arvokas.

Ylike
Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan lääni
Maisemamaakuuta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 80

Pellingin Söderby

0

Sijainti: Porvoon maalaiskunta;
Uudenmaan läni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria
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arvilahden niityt ovat laidunnuksen
muovaama, kasvillisuudeltaan edus
tava ja monipuolinen merenranta-alue.
Kokonaisuus muodostuu laajasta ja ta
saisesta avoluhtien, kosteiden niittyjen,
pensaikkojen, korpien ja metsäsaarekkei
den mosaiikista. Alueen halki kulkevalle
valtatielle avautuu kaunismuotoisten
pajupensaiden sekä korpi- ja metsäsaa
rekkeiden laikuttama avoin näkymä.
Alueen länsiosaa laidunnetaan edelleen.
Alueella on monipuolinen valikoima
avoluhtia. Edelleen laidunnettavalla alu
eella on nurmilauhan vallitsemaa kosteaa
niittyä. Muun muassa mesimarja kuuluu
laitumen kasvistoon. Aluetta rajaavat
paju-ja tervaleppäkorvet sekä -viidatja
länsilaidalla lehtipuuvaltainen laidun
metsä, jonka kasvistossa kertovat van
hasta kultuurivaikutuksesta kumma, peu
rankello sekä aholeinikki. Alueen luhta
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peltoaukeat.
Seudulle tyypillistä vanhaa raken
nustyyliä hyvin edustavat rakennukset
ovat ryhmittyneet erittäin tiiviisti kylä
raitin ja sen haarojen molemmin puolin.
Tiivis kylämiljöö on kansatieteellisesti
mielenkiintoinen sekä historiallisesti ja
rakennushistoriallisesti arvokas. Kaikki
rakennukset ovat hyvinhoidettuja. Kol
me asuinrakennusta on vuorattu päreillä.
Rakennukset sulkevat sisäänsä vehreän
ja hoidetun pihapiirin. Pihoilla kasvaa
runsaasti vanhoja, perinteisiä koristekas
vejaja lisäksi melko harvinaisia eteläisiä
kirsikka- ja luumupuita. Kyläraittia var
jostavat suuret vaahterat ja lehmukset.
Kylä on elävä kokonaisuus, mikä lisää
sen kulttuuriarvoa.

liken kylä on perinteinen ja omalei
mainen itäisen Uudenmaan ryhmäkylä. Se sijaitsee loivalla, puustoisella
mäellä, jota ympäröivät laajalti tasaiset
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ja ruovikkolinnusto on rikasta.
Länsiosan laidunnusta tulisi jatkaa.
Varsinaisen luhta-alueen liiallinen pajut
turninen tulisi estää raivauksella, sillä
varsinkin tien varret ovat umpeutumassa.
Alueella oleva iso ulkomainostaulu
rumentaa maisemaa.
Niittyjen pohjoispuolella sijaitseva
Sarvilahden kartano on edustava 1600luvun kartanokulttuurin ja puistokulttuu
rin kohde.

Kullan kartano
Sijainti: Loviisa; Uudenmaan lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 60 hehtaaria
Kuva: s. 5
ullan kartano sijaitsee loivalla kum
pareella mutkittelevan ja reheväran
taisen Tesjoen rannassa. Kolme asuinra
kennusta sekä ulkohuone ovat empire
tyylisiä ja muodostavat kulttuurihisto
rialli sesti erittäin arvokkaan kokonaisuu
den. Nämä sekä puistossa oleva leikkimökki ja kaksi ulkorakennusta ovat
rakennussuojelulain nojalla suojeltuja.
Kartanon laaja puisto, joka on perus
tettu 1700-luvun puolivälissä ulottuu

K

Skärlandet, Tammisaari
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mäeltä joen rantaan. Valtavien, vanhojen
tammien, saamien ja vaahteroiden var
jostamana se hoitarnattomanakin muo
dostaa vaikuttavat kehykset rakennusten
ympärille. Puistossa kasvaa useita perin
teisiä koristekasveja. Puistossa on tuoret
ta liittyä, jonka tyyppikasvina kukkii
puna-ailakki. Kartanoon johtaa noin 300

metriä pitkä koivukuja.
Tesjoen rannat ja etenkin suistoalue
Kullafjärdenin suulla ovat hyvin ruovik
koisia ja muodostavat kasvillisuudeltaan
arvokkaan luhta-alueen. Rantojen liepeil
lä on aikanaan laidunnuksen muovaamia
laajoja koivikkoisia korpialueita, joilla
kasvaa muun muassa kurjenmiekkaa.

....

.

Kymen laani
•1

Haapasaari, Kotka

Arvokkaat maisema-alueet
9. Kaunissaari Ristisaari
-

Sijainti: Pyhtää; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 2 000 hehtaaria
aunissaaren ja Ristisaaren maisemaalue on edustava esimerkki Suo
menlahden rannikkoseudun saariston
kulttuurimaisemasta.
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Kaunissaari Ristisaari
-

Maisemakuva
Koska Kaunissaari on osa harjumuo
dostumaa, poikkeaa se saariston tyypilli
sistä karujen kallioiden muodostamista
saarista. Kaunissaaren matalan ja laake
an saaren eteläkärjessä on viehättävä
perinteinen kalastajakylä. Kylässä ristei
levien kujien ylle kaartuvat suuret lehtipuut. Kylän satama sijaitsee suojaisessa
lahdenpoukamassa. Ristisaaressa on jok
seenkin luonnontilaista saaristoluontoa.
Luonnonpiirteet
Pohjoisesta etelään suuntautuva kat
konainen harjujakso kohoaa Kaunissaa
ren kohdalla merestä laakeaksi, laeltaan
tasoittuneeksi suurehkoksi saareksi.
Saaren maaperä on länsipuolella moree
nia. Kaunissaaresta etelään harju kohoaa
merenpinnan ylle kapeina ja pitkinä,
lähes riuttamaisina saarina. Etelässä har
j uj akson maa-aineksia on kerääntynyt
26

myös Ristisaaren kalliokkojen väleihin.
Alueen kuuluminen kaakkoiseen rapaki
vialueeseen näkyy kallioiden tunnus
omaisena lohkareisuutena. Kaunissaaren
itäpuolisko ja Pienikarin Suurkarin saa
ret kuuluvat valtakunnalliseen harjujen
suojeluohjelmaan.
Kaunissaaren eteläosissa kasvilli
suus on kulttuurivaikutteistaja poik
keuksellisen vehmasta. Puuston joudossa
on paljon jaloja lehtipuita. Muuten saari
on pääasiassa männikköä. Ristisaaressa
on mäntyvaltaisten sekametsien ohella
pienialaisia lehtokuvioita.
Kaunissaaren kylämaisemat ja aiem
min yleinen niittykasvillisuus ovat vähi
tellen pensoittumassa, kun kasvillisuu
den kurissa pitänyt lainpaiden pito on
päättynyt. Kaunissaarelaiset käyttivät
aiemmin Ristisaarta laituinena. Siellä on
vielä jäljellä edustavaa niittykasvillisuut
ta, jota umpeenkasvu on tosin alkamassa
uhata. Ristisaari ja kapeat harjusaaret
ovat Itäisen Suomenlahden kansallis
puiston alueella.

Katajakar,

10. Haapasaari
Sijainti: Kotka; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Suomenlahden rannikkoseutu
Pinta-ala: 200 hehtaaria
Kuva: s. 25
aapasaari on edustava, karuille
ulkomeren saarille syntynyt tiivis ja
perinteinen saaristolaiskylä.

H

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Haapasaari sijaitsee ulkomerellä ole
van karun saariston keskellä. Kallioisilla
saarilla sijaitseva kylä on säilyttänyt
perinteisen ja yhtenäisen ilmeensä.
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Kulttuuripiirteet
Kaunissaaren kylä on kasvanut kol
mesta kantatalosta kahden lahden. Suurlahden ja Pienlahden satamapaikkojen
läheisyyteen saaren eteläosaan. Kylän
asutus on ajan myötä tilajakojen seu
rauksena tiivistynyt ja kylän ominaispiir
teitä ovat nykyisin tiiviisti aidatut pihapiirit ja puutarhat lehtevine kujineen,
lukuisat laiturit, venevajat ja ranta-aitat.
Vanhimmat rakennukset ovat 1800luvulta. Maiseman yhtenäisyyttä rikkoo
jonkin verran viime vuosikymmenien
uudisrakentaminen.
Kaunissaaressa on jonkin verran
pysyvää asutusta. Useimpia rakennuksia
käytetään vain loma-aikoina. Saaren poh
joispäässä on leirintäalue. Ristisaaressa
on joitakin sodanaikaisia rakennelmia.
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Haapasaari
Asuinrakennukset on pyritty rakenta
maan kallioiden notkelmiin, mahdolli
simman suojaisiin paikkoihin. Asutus on
keskittynyt erinomaisen luonnonsata
man, Kylänlahden ympärille.
Haapasaaren saariston saaret ovat
tyypillisiä ulkosaaria: matalia ja loiva
piirteisiä kalliosaaria. Kallioperä on
kaakkoista rapakivialuetta. Saarten ran
nat ovat tyrskyjenjajäiden sileäksi hio
mia. Kasvillisuus on pääosin karua kal
liomännikköä, joskin suojaisimmilla pai
koilla kasvaa tuuheita lehtipuita. Saaris
ton ulkopuolella alkaa Itäisen Suomen
lahden kansallispuisto. Ulapan keskellä
kohoavat Suursaaren jylhät ääriviivat.

Kulttuuripiirteet
Haapasaaren kylän edeltäjä, saaren
länsipuolella oleva Vanhankylänmaa on
ollut asuttu jo keskiajalla. Haapasaari on
ollut asuttu ainakin 1620-luvulta lähtien.
Haapasaaren kylän varhaisin rakennuskanta on 1700-luvun alkupuolelta.
Vuonna 1739 saaressa oli jo litaloa.
Haapasaaren vanha majakka, Puokki,
rakennettiin kivestä vuonna 1862, seu
raavana vuonna rakennettiin saarelle tul
liasema eli nykyinen merivartiosto.
Kansakoulu on vuodelta 1891 ja kirkko
on rakennettu vuosina 1858-59.
Kylän ytimen muodostavat Kylänlah
den rantoja tiiviisti ympäröivät rakennuk
set. Saaren vanhimmat rakennukset liene
vät peräisin 1700-luvulta. Nykyisen ra
kennuskannan tunnusomaiset piirteet ovat
kuitenkin 1800-luvun puolivälin ja 1920luvun väliseltä ajalta. Suurin osa raken
nuksista on muuttunut kesäasunnoiksi.
Kylän maisemakuvaan liittyvät oleel
lisesti asuinrakennusten lisäksi kauniit
pihatja kiviaitojen ympäröimät peltolai
kut sekä perinteiselle kalastajakylälle

ominaiset ranta-aitat, laiturit, verkkoaidat
ja verkkopuut. Kokonaisuus on eheäja
perinteinen, vaikka ympärivuotinen asu
tus on viime aikoina vähentynyt. Kalastus
ja merenkulku ovat perinteisiä elinkeinoja. Aiemmin saarelaiset harjoittivat myös
hylkeenpyyntiä. Haapasaari oli asukaslu
vultaan maamme pienin kunta ennen sen
yhdistymistä Kotkan kaupunkiin.

11. Tammio
Sijainti: Vehkalahti; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Suomenlahden rannikkoseutu

Pinta-ala: 300 hehtaaria
ammio on edustava esimerkki Suo
menlahden rannikkoseudun perintei
sestä saariston kulttuurimaisemasta.

T

Kulttuuripiirteet
Tammio on ainutlaatuisen ehjä ja
perinteinen saaristokyläkokonaisuus.
Sen vanhaan rakennuskantaan kuuluu
noin 40 asuinrakennusta ulkorakennuksi
neen. Suurin osa nykyisistä pääraken
nuksista on rakennettu ennen 1870lukua, vanhimmat vuosisadan alussa.
Rakennukset ovat sopusuhtaisiaja niiden
yksityiskohdissa kuvastuvat monet klas
sistiset piirteet. Pihapiirin talousraken
nusten lisäksi taloihin kuuluvat rannassa
olevat ranta-aitat ja venesuojat.
Rakennukset ovat ryhmittyneet nel
jän pääkujan varrelle. Kylän yhteisiä
rakennuksia ovat entinen kansakoulu
vuodelta 1891 ja seurantalo vuodelta
1919. Saaren ympärivuotinen asutus on
vähentynyt niin että suurin osa rakennuk
sista on jäänyt pelkästään kesäkäyttöön.

““

12. Kymijoen laakso
Pd,,t,,,ki

Sijainti: Anjalankoski, Elimäki, Kotka,
Kuusankoski, Pyhtää, Valkeala; Kymen
lääni sekä Ruotsinpyhtää; Uudenmaan
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Eteläinen viljelyseutu
Pinta-ala: 18 000 hehtaaria
Kuva:Iosa,s. 163

Uu,i

ymijoen kulttuurimaisemat edusta
vat Eteläisen viljelyseudun ja
Kaakkoisen viljelyseudun vaihettumis
vyöhykkeen poikkeuksellisen laajapiir
teistä ja samalla vaihtelevaa viljelymai
semaa. Alueella on monia kulttuurihisto
riallisesti arvokkaita kohteita.
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Tammio

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Tammion kallioisen saaren pohjoiskärjessä sijaitseva kylä on maisemalli
sesti erittäin edustava, yhtenäinen koko
naisuus. Kylässä on paljon perinteistä
hyväkuntoista rakennuskantaa, pihapiirit
ovat hoidetut. Paljas, sileä kallio on pai
koitellen näkyvissä kujilla ja talojen
ympärillä.
Tammio on melko suuri, loivapiir
teinen kalliosaari. Kallioperä on rapaki
veä. Tyypillinen, pääosin männikköval
tainen saariston kasvillisuus on vallitse
vaa. Paikoin puuston joukossa on lehti
puuta. Kyläympäristön kasvisto on sel
västi kulttuurivaikutteista.

Maisema-alue koostuu monenlaisis
ta Kymijoen varren maisemista 1 Sal
pausselän ja Suomenlahden rannikon
välillä. Laajimmat viljelymaisemat ovat
pohjoisessa, missä 1 Salpausselän ja
Myllykosken välillä olevat savikot reu
nustavat Kymijoen rantoja laajimmillaan
usean kilometrin levyisenä vyöhykkee
nä. Laajoja viljelyksiä on myös muun
muassa Muhjärven ja Teutjärven ympä
ristössä. Näille viljelymaisemille ovat
ominaisia suuret kartanot ja niitä ympä
röivät laajat ja yhtenäiset viljelykset.
Kymijoen keski- ja alajuoksuja luonneh
tivat paikoin myös pienipiirteiset viljelyalueet.
Kulttuurimaiseman ydin on Kymijoki, joka paikoin laajenee järvialtaiksi ja
paikoin jakautuu moniksi haaroiksi.
Esimerkiksi Hurukselassa hyvin säily
nyttä ja perinteistä kyläkuvaa elävöittä
vät useat Kymijoen vanhat uomat.
Pyhtään kirkonkylän kulttuurimaisema
täydentää Kymijokilaaksoa rannikon
tuntumassa.
Vaihtelevuutta maisemaan tuovat
koskisetjokiosuudet sekä hoidetut perin-

nemaisemat siellä, missä karjanhoidolla
on vielä jalansijaa. Kokonaisuudessaan
alueesta kuvastuu moni-ilmeisyys ja
kulttuurihistoriallinen kerrostuneisuus.
Taajamien läheisyydessä ja paikoin niis
tä kaukanakin tapahtunut viimeaikainen
rakentaminen ei sovi läheskään parhaalla
mahdollisella tavalla perinteiseen maise
makuvaan. Paikoitellen myös voimajoh
tolinjatja uudet tiet rikkovat maiseman
yhtenäisyyttä.

Luonnonpiirteet
Kymijoki on vuolas virta, jonka
uoma on leveydeltään yleensä parin
sadan metrin luokkaa, mutta usein se
laajenee leveämmiksi suvannoiksi, pai
koin laajahkoiksi järviksi. Ylempänä
joen väylä on varsin suora, mutta se
muuttuu alajuoksua kohti mutkaiseksi.
Välillä koskisilla osuuksilla joki kape
nee, ja varsinkin alajuoksulla, mutta
myös Hurukselassa se jakautuu useiksi
haaroiksi. Hurukselassa ja alajuoksulla
on huomattavia saaria. Karjasaaren etelä
puolella joki haarautuu kahteen isoon
suuhaaraan. Huomattavia koskia on
muun muassa Pernoon tienoilla sekä
Hirvikosken ja sen yläpuolisen yli viiden
kilometrin mittaisen jokiosuuden varrel
la. Rakentamattomat kosket ovat
koskiensuojelulailla rauhoitetut. Veden
laatua heikentävät asutuksen ja teollisuu
den jätevedet sekä maatalouden haja
kuormitus.
Joki halkoo pääasiassa varsin tasai
sia maita; koko matkalla on savikoita,
jotka ovat laajimmillaan Muhjärvenja
Korian välillä. Alajuoksulla on myös
kumpuilevia kallioisia ja moreenisia
maita. Muhjärvi ja osittain alueen etelä
puolella oleva merenlahti 5 antaniemen
selkä Tyyslahti kuuluvat valtakunnalli
seen lintuvesien suojeluohjelmaan.
Vähäisiä harjumuodostumia edustavat
Muhjärven ja Laajakosken tienoilla ole
vat pienet muodostumat sekä harjujen
suojeluohjelmaan kuuluvat alueet
5 antaniemenharju ja Skagsanden, jotka
kuitenkin sijaitsevat pääosin maisemaalueen eteläpuolella.
Harvoissa paikoissa paljastuva kal
lioperä on rapakiveä, jonka muodosta
mia matalahkoja kalliomäkiä on eniten
keski- ja eteläosissa. Metsäkasvillisuus
vaihtelee karuhkoista kangasmaista pie
nehköihin lehtomaisiin metsiköihin.
Alueen eteläpuolella oleville laajoille
Munasuon Kananiemensuon suoalueil
le on perustettu luonnonsuoj elualueita.
Perinnekasvillisuutta on muun muas
sa Ruotsinpyhtään Vastilan kylässä ja
Ruotsinkylässä sekä Pyhtäällä jokivarren
eteläosissa. Monipuoliset Vastilan niityt
ja hakamaat kylän keskustassa ja Kymijoen varressa ovat edelleen laidunkäytös
sä. Ruotsinkylän Teutjärven rannalla
olevat avoimet kivikkoiset niityt ja hakamaat ovat tehokkaasti laidunnettuja.
-

-
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peräisin olevat asuinpaikat. Viljavat
savikot on otettu jo varhain viljelyyn.
Nykyisin ne ovat tehokkaassa viljelyssä.
Etelää kohti viljelmät muuttuvat pieni
piirteisemmiksi, ja välillä on aivan met
säisiäkin jokiosuuksia.
Asutus on vaihtelevaa. Kartanoiden
ohella on tavallisia viljelytiloja ja pienipiirteistä kyläasutusta. Paikoin on myös
pika-asutusta. Useimmiten asutus sijait
see perinteisillä paikoilla: loivilla kum
pareillaja selänteiden reunoissa metsän
rajassa. Paikoin pelloille sijoittunut
uudempi rakentaminen häiritsee maise
maa. Viehättäviä ja perinteisiä kylämai
semia edustavat muun muassa Huruk
sela, Ahvio, Vastilaja Viiniä.
Jokivartta seurailevat maantiet ovat
monin paikoin säilyttäneet viehättävät
maastoa myötäilevät linjauksensa. Mai
semallisesti arvokkaita tieosuuksia on
muun muassa Ruotsinpyhtään Ruotsinkylän Vastilan välisellä taipaleellaja
Myllykosken pohjoispuolella, missä
Kymijoen itärantaa seuraileva vanha ran
tatie noudattelee 1700-luvulla olleen val
takunnan rajan vartiopolun reittiä.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
kohteita on paljon. Seuraavassa niitä esi
tellään esirnerkinomaisesti kunnittain.
Valkealan Alakylässä on perinteistä
tiivistä kylämaisemaa vanhoine raken
nuksineen jokirantaa myötäilevän kylätien varressa. Kylätieltä avautuvat hienot
näkymät viljelymaisemaan. Alakylästä
itään on Kouvolan kartano, joka on
Kouvolan kaupungin omistama talomu
seo. Sen tyylipuhdas päärakennus on
vuodelta 1852. Sitä ja sen monia ulkora
kennuksia kehystää iäkäs puusto.
Elimäellä oleva Värälän kartano on
muodostettu 1870-luvulla kylän rälssiti
loista. Kartanon päärakennus on vuodel
ta 1906. Värälän kartanosta erotetun
rälssitilan, Tolkkilan kartanon pääraken
nus on vuodelta 1924. Värälässä on
myös ruotsalaisten vuonna 1789 rakenta
ma kenttälinnoitus, ns. suuri patteri,
jonka tykeillä voitiin ampua vastarannal
la olleiden venäläisten asemia. Värälässä
vuonna 1790 solmitusta rauhasta on jäl
jellä myös muistokivi.
Anjalankosken Takamaalla olevan
Rabbelugnin kartanon vuonna 1820 val
mistunut puinen päärakennus sijaitsee
aivan j okirannassa. Kartanoon johtava
puolitoistakilometrinen koivukuja on tär
keä maamerkki tasaisen peltolakeuden
keskellä. Koivukujan lomassa olevat
kuuset osoittavat entisten peltolohkojen
paikkoja.
Anjalankosken Muhniemessä olevan
Wredebyn kartanon uusi päärakennus on
vuodelta 1939. Osa kartanon rakennuk
sista on vuosisadan alusta. Kartanoon
johtaa koivukuja. Muhjärven vastapäi
sellä rannalla olevan Rauhamaan karta
non barokkiklassistinen päärakennus on
vuodelta 1928. Kartano on erotettu
-

-

Kyniijoen laakso
Pyhtäällä Strukan eteläpuolella joen
länsirannalla oleva laaja laidunnitty on
edustavaa kosteata niittykasvillisuutta.
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Kulttuuripiirteet
Alueen pitkää asutushistoriaa kuvastavat muun muassa useat kivikaudelta

Wredebystä vuosisadan alussa. Sitä ren
nustaa komea kuusiaita. Etelämpänä on
Ahvion kylä, jossa on tiivistä kyläasutus
ta maisemallisesti näyttävällä paikalla
koskisen joen läheisyydessä.
Kotkan Hurukselan kylässä raken
nukset sijaitsevat mielenkiintoisesti
jokiuomien jakamilla alueilla peltojen ja
kyläteiden varsilla. Kahrinkankaan
rakennusryhmässä on jäljellä paljon van
hoj a ulkorakennuksia.
Ruotsinpyhtäällä oleva Strömfors on
historiallisesti arvokas ruukinalue, jossa
on hyvin säilyneitä teollisuusrakennuk
sia ja työväen asuinrakennuksia. Ruukin
toiminta alkoi vuonna 1698 perustetulla
rautaruukilla. Alueeseen kuuluu lukuisia
asuin- ja tuotantorakennuksia 1700luvun lopulta ja 1800-luvulta. Ström
forsin ruukki on suosittu matkailukohde
muun muassa teollisuushistoriallisen
museon ja vanhaa perinnettä myötäilevi
en käsityöläispajojen ansiosta. Maisemaalueen eteläreunassa sijaitseva
Savukosken yksinivelinen betoninen
kaarisilta on tiemuseokohde. Sen lähellä
on teollisuushistoriallisesti kiinnostava
Ahvenkosken voimalaitos vuodelta 1933.
Pyhtään harmaakivikirkko on val
mistunut ilmeisesti 1400-luvun loppu
puoliskolla. Se on säilynyt harvinaisen
alkuperäisenä. Stockforsin tehdasalueen
rakennuksien vanhimmat osat ovat vuo
sisadan alusta. Kirkon eteläpuolella
oleva Stråkan käsikäyttöinen sulku on
peräisin Stockforsin perustamisen aj oil
ta. Se on äskettäin kunnostettu alkuperäi
sen tyyliseksi.

Pitkäaikainen asutus ja alueen historialli
set vaiheet näkyvät myös maisemaku
vassa.
Luonnonpiirteet
Maisema-alue kuuluu Kaakkois
Suomen rapakivialueeseen. Vaikka
maastonmuodot ovat yleensä verraten
tasaiset, on paikoin pystyjä kallioseinä
miä, jotka ovat syntyneet kivilajille omi
naisen suorakulmaisen rakoilun sekä
rapautumistaipumuksen seurauksena.
Jokivarren ydinalueilla maasto on melko
tasaista, sillä siihen on kerrostunut lusto
savea jääkauden loppuvaiheessa.
Alueen läpi mutkitellen kulkeva Sip
polanjoki on paikoin kaivautunut syvälle
savikkoon. Se on vähäsateisina aikoina
yläjuoksultaan miltei kuiva uoma. Sip
polanjoki yhtyy Summanjokeen Vehka
lahden ja Anjalankosken rajamailla.
Summanjoessa on joitakin koskia; muun
muassa Reitkallin kylän kohdalla on
vehmasrantaisia koskiosuuksia. Jokilaakson pienet järvet ovat rehevähköjä.
Sippolan kirkonkylän länsipuolella oleva
Suurjärvi on tunnettu lintujärvi.
Kasvillisuus on selännealueilla ver
raten karua; poikkeuksena tästä ovat pie
nialaiset kallionaluslehdot. Savikoilla
kasvillisuus on rehevämpääja selvästi
kulttuurivaikutteista. Viljavimmat paikat

on raivattu pelloiksi jo kauan sitten.
Kulttuuripiirteet
Maisema-alueella on runsaasti merk
kejä ihmisen kulttuurihistoriasta kivikau
delta varhaisen teollisuuden aikaan.
Muun muassa Ruotilasta, Liikkalastaja
Reitkallista on löydetty runsaasti kivi
kautisia kampakeraamisen ajan muinais
jäännöksiä.
Läänityslaitos on vaikuttanut huo
mattavasti kulttuurimaisemien muotou
tumiseen 1600-luvulta lähtien. Kunin
gatar Kristiina lahjoitti vuonna 1649
Sippolasta huomattavat maa-alat valtaneuvos Lorentz Creutzille. Sippolan
kylään Creutz muodosti asuinkartanon
eli säterin, josta kehittyi Sippolan karta
no. Toinen suurläänitys oli 1790 van
Suchtelen -suvulle lahjoitettu Liikkalan
hovi, joka käsitti Liikkalan, Mämmälän
ja Ruotilan maita. Sen lampuotien tilat
valtio osti 1882 ja talonpojat lunastivat
ne sitten itsenäisiksi.
Liikkalan kylä jäi Turun rauhassa
vuonna 1743 Venäjän puolelle. Venä
läiset rakensivat sinne 179 1-92 linnoi
tuksensa, joita ei koskaan ollut tarpeen
käyttää taisteluissa. Nykyisin Liikkalan
vallit erottuvat viljelymaiseman reunalla
nurmettuneina pehmeäpiirteisinä hoidet
tuina kumpareina. Pari kilometriä pai

13. Sippolanjoen ja
Summanjoen laaksot
Sijainti: Anjalankoski, Vehkalahti;
Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 8 500 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 61
ippolanjoen ja Summanjoen laakso
jen maisema-alue edustaa Kaak
koisen viljelyseudun tyypillistä viljelymaisemaa. Alueella on korkeat kulttuurihistorialliset arvot.

S

Maisemakuva
Sippolanjoen ja Summanjoen muo
dostama jokilaakso sijaitsee seudulle
luonteenomaisesti rapakivikallioon muo
dostuneessa munoslaaksossa. Paikoin
joki levenee laajaksi ja tasaiseksi viljely
laaksoksi ja paikoin se puristuu jyrkkä
seinäisten kallioiden väliin kapeaksi joe
nuomaksi. Jokivarren savikoille synty
neet viljelmät vaihtelevat laajahkoista
vauraista peltoaukioista pienipiirteisiin
peltonäkymiin. Karj atalouden muovaa
mat laidunniityt sekä heinäladot tuovat
maiseman yksityiskohtiin vaihtelevuutta.

Sippolanjoen ja Suinmanjoen laaksot
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kasta etelään sijainneista kasarmiraken
nuksista on jäljellä maatuneet kivijalko
jen jäännökset. 1700-luvulla rakennettu
Liikkalasta Reitkalliin kulkeva maantie
on säilyttänyt alkuperäisen maastonmuo
toja myötäilevän linjauksensa. Liikkalas
sa on arvokasta rakennuskantaa muun
muassa Kosken vanhalla sukutilalla,
jonka päärakennus on vuodelta 1884.
Sippolan maatalouden vauraus juon
taa juurensa paitsi viljavista savikkopel
loista, myös alueen historiallisesta kehi
tyksestä. Sippolan kartanossa ryhdyttiin
ensimmäisenä Itä-Suomessa 1 800-luvul
la käyttämään väkilannoitteita, viljele
mään kylvöheinääja soveltamaan sään
nöllistä vuoroviljelyä salaojitetuilla pel
loilla. Sinne perustettiin vuonna 1856
myös maamme ensimmäinen juustomei
jeri. Kartanossa on sittemmin vuodesta
1909 lähtien toiminut valtion koulukoti
“alaikäisiä lainrikkojia ja siveellisessä
kehityksessään harhautuneita tai vaara
nalaisiksi joutuneita poikia varten”.
Kartanon rakennuskanta on pääosin
1800-luvulta ja tämän vuosisadan alusta.
Sippolassa olevia rakennushistorial
lisesti arvokkaita kohteita ovat lisäksi:
vuonna 1843 alunperin pappilaksi raken
nettu kotiseutumuseo, Sippolan 1879
vihitty tiilikirkko, von Daehnin hauta
kappeli vuodelta 1890, Sippolan metsäkoulun rakennukset, sekä vuodelta 1952
oleva Sippolan lääkäritalo.
Myös muualla, kuten Hirvelässä,
Metsäkylässä. Reitkallissa ja Summassa
on säilynyt perinteistä rakennuskantaa
viljelymaiseman yhteydessä. Maisemal
lisesti edustavia paikkoja ovat lisäksi
Mataroja ja Ruotila.

14. Vaalimaanjokilaakso
Sijainti: Miehikkälä, Virolahti, Kymen
lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 3 000 hehtaaria
aalirnaanj okilaakso edustaa Kaak
koiselle viljelyseudulle tyypillistä
jokilaakson pienipiirteistä kulttuurimai
semaa.

V

Maisemakuva
Vaalimaanjoen laakson maisemalle
ovat ominaisia pinnanmuotojen vaihtele
vuus ja maisemakuvan pienipiirteisyys.
Alueella vuorottelevat viljelysten luon
nehtimat laakson rinteet ja karujen rapa
kivikallioiden muodostamat vedenjaka
ja-alueet. Loivia rinneviljelyksiä reunus
tavat metsät luovat selkeät kehykset
vaihtelevan levyiselle jokilaaksomaise
malle. Miehikkälä Vaalimaa maantiel
tä, joka polveilee perinteisesti jokilaak
son laitamia, avautuu useita kauniita ja
tasapainoisia näkymiä.
-
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ulkopuolella pellot ovat varsin pieniä
sijaiten jokivarressa mäkien ja harjujen
juurella olevina hajanaisina saarekkeina.
Karjaa pidetään melko monilla tiloilla.
Rakennushistoriallisesti arvokkaita
kohteita ovat Miehikkälässä vuonna
1881 valmistunut tiilikirkko ja Saivik
kalan työväenyhdistys “Jyrisevän” vielä
käytössä oleva, vuonna 1908 rakennettu
työväentalo.
Virolahden Mattilan kylässä oleva
Taari on maisemaa hallitseva rakennus
ryhmä. jonka rakennukset ovat pääosin
1800-luvulta. Vaalimaan vanha kyläkes
kus onjokeen loivasti viettävien viljelys
ten yläpuolella Patakallioksi kutsutulla
mäellä. Mäen pohjoisrinteellä on syrjään
jääneitä osia vanhasta Turku Viipuri
-maantiestä. Kylässä on jäljellä vanhaa
rakennuskantaa. Sen luoteispuolella on
vanha Metsäkuokan tila, jossa kookkai
den jalopuiden ympäröimien arvokkai
den vanhojen rakennusten ohella on mer
kittävä kotimuseo. Reinikkalassa on val
takunnan raj alla 1844 rakennettu mylly,
jota on myöhemmin jatkettu sahaosalla.
Elinkeinohistorian erikoispiirre ovat
merenrannikon kivilouhimoalueet, joiden
perinteet ulottuvat 1700-luvun alkuun,
Keisarillisen Venäjän ja Pietarin rakenta
misen aikoihin. Varsinkin Rautalanselän
(Virolahden) ympäristöstä on louhittu
tavallisesta rapakivestä poikkeavaa, Py
terlahden kylän mukaan pyterliitiksi ni
mettyä kiveä suuret määrät rakennus- ja
monumenttikiviksi Venäjälle. Raskain työ
annettiin rangaistusvankien tehtäväksi.
Esimerkiksi Hämeenkylässä olevalla
1 800-luvun loppupuolen kivilouhosalu
eella on 11 eri louhospaikkaa eli lompkaa.
-
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Vaalimaanjokilaakso
Luonnonpiirteet
Alue sijaitsee Kaakkois-Suomen laa
jalla rapakivialueella. Pinnanmuodot
määräytyvät suureksi osaksi rapakiven
ominaisuuksien mukaan. Vaikka suuria
korkeuseroja ei ole, ovat maastonmuodot
kuitenkin varsin vaihtelevat. Lohkareiset
kallioalueet vuorottelevat soraisten kan
gasmaiden kanssa. Vaalimaan Himan
kirkko on kalliohalkeamaan syntynyt
luola, jota on isonvihan aikana käytetty
pakopaikkana.
Vaalimaanjoen varrella on savikoita,
jotka ovat yleensä varsin pieniä, mutta
laaj enevat muutamin kohdin suhteellisen
laajoiksikin peltoaukioiksi. Laajimmat
savikot ovat Miehikkälän kirkon etelä
puolella ja Saivikkalassa. Jokilaaksoa
seurailee katkonainen harjujakso. Mai
sema-aluetta reunustavilla selänteillä on
pieniä suokuvioita.
Vaalimaanjoki on viehättävästi mut
kitteleva pienehkö joki, joka lopulta las
kee valtakunnanrajan itäpuolelle. Muu
tamat suvannot laajenevat pieniksi jär
viksi ja rapakivialueen kynnyskohdilla
joen juoksu kiihtyy pieniksi koskiksi.
Mattilankoski on niistä kauneimpia.
Maisema-alueen kasvillisuus on savikoi
den ulkopuolella varsin karua metsäkas
villisuutta. Pieniä lehtokuvioita on
Saivikkalassaja aivan etelässä.

Kulttuuripiirteet
Sodat ovat koetelleet aluetta ankarasti
satojen vuosien aikana. Valtakunnan rajan
sijainti on muuttunut alueella useaan ot
teeseen. Yhtenä muistomerkkinä tästä on
Kotolan Kalliopellon kivi, joka on Uuden
kaupungin rauhan rajakivi vuodelta 1722.
Maa- ja metsätalous ovat tärkeim
mät elinkeinot. Yhtenäisten savikoiden

15. Konnunsuo Joutsenon
kirkonkylä
-

Sijainti: Joutseno, Lappeenranta;
Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 13 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 78
onnunsuon Joutsenon kirkonkylän
ulttuurimaisema on laaja ja moni
puolinen viljelyalue, jota luonnehtii
kaakkoiselle viljelyseudulle ominainen
pienipiirteisyys ja toisaalta laajat viljavat
savikkoalueet.
-

Maisemakuva
Pohjoisosa on kumpuilevaa, laajojen
viljelysten ja metsäkaistaleiden luonneh
timaa maastoa, johon asutus on sijoit
tunut hajalleen kumpareille. Näkymät
ovat laajoja ja rauhallisiaja varsinkin
aluetta pohjoisessa rajaavalta Salpaus
selältä paikoin upeita. Keskiosaa luon
nehtii tasainen, soilta raivattu viljelyla
keus, jonka aukeutta korostaa metsän
reunan sisäpuolelle sijoittunut asutus.

Konnunsuon viljelyaukealle luo vasta
kohtaisuutta sen keskellä kohoavat kes
kusvankilan rakennukset. Alueen itä- ja
eteläosa on pienipiirteistä ja metsäistä
moreenimaastoa, jossa viljelykset ovat
pienialaisiaja asutus ryhmittynyt nauha
maisesti teiden varsille.

Luonnonpiirteet
Alueen luonto on erityisen monipuo
lista. Suurimmat järvet ovat Eväk
senjärvi, Hyötiönlampija Vuokseen las
keva Suokumaanjärvi. Eväksenjärvi ja
Hyötiönlampi ovat suorantaisiaja Suo
kumaanjärvi pääasiassa luhta- ja ruovik
korantainen. Joet ovat paikoin syvissä
uomissa kiemurtelevia sameavetisiä pik
kujokia. Luonnon monimuotoisuutta
kuvastaa soiden ja kosteikkojen runsas
linnusto. Pesimälinnustoon kuuluu useita
uhanalaisia lajeja, esimerkiksi ruisrääk
kä, tuulihaukka, nuolihaukka, ampu
haukkaja harmaapäätikka. Alue on mer
kittävä myös muuttavan linnuston, eten
kin hanhien jajoutsenten levähdyspaik
kana. Pesimälajistostamme kadonnutta
heinäkurppaa tavataan sänkipelloilla
kohtalaisen runsaasti syksyisin. Eväk
senj ärvi ja Suokumaanj ärven lounaispään lahti ovat valtakunnallisen lintuve
sien suojeluohjelman kohteita.
Metsät ovat alueen pohjoisosassa
lähinnä harjumänniköitä. Turvealueen
reunoilla, maisema-alueen itäosissa sekä
pohjamoreenialueilla on myös kuusikoita.
Kasvistollisesti arvokas on Kivisaaren
tikankonttiesiintymä, joka on ainut koko
Etelä-Karjalassa. Tikankonttilehto on rau
hoitettu luonnonsuojelulain nojalla.
Kulttuuripiirteet
Laajan Konnunsuon luonnontilainen
osa on runsaan sadan hehtaarin kokoinen
Hyvättilänsuo. Konnusuon itäosaa on
vankityövoimalla raivattu pelloksi 1930luvulta lähtien. Länsiosaa on raivattu
viime vuosikymmeninä turvekentäksi.
Hyvättilänsuo on rauhoitettu oikeusmi
nisteriön päätöksellä.
Joutsenon ympäristön kulttuuripiir
teet ovat maanviljelyksen muovaamia.
Suoalueita on raivattu voimaperäisesti
viljelyyn ja otettu osittain turvetuotan
toon. Eteläosa on kokonaan maa- ja met
sätalouskäytössä ja maisemaa hallitsevat
siellä voimakkaasti pellot ja Konnun
suon vankilan läheiset karjalaitumet.
Asutusrakenne noudattaa seudulle
ominaisia piirteitä. Se on sijoittunut joko
harvakseltaan kumpareiden laille, vilje
lysten laidoille metsän reunaan tai tyy
pillisimmin nauhamaisesti kyläteiden
varsille. Itäosassa, Suokumaanjoen var
ressa, asutus on hyvin omaleimaisen
näköistä. Arvokkainta rakennuskantaa
edustavat Konnunsuon vankila sekä sen
ja Kivisaaren osaston henkilökunnan
asutusalueet, Kähärilän ja Ravattilan
koulut sekä Ala-Pappila. Maatilojen

Konnunsuo Joutsenon kirkonkylä
-

uudisrakentamisessa on monasti toimittu
käytännöllisyyden ehdoilla vanhan pe
rinteisen tyylin kustannuksella. Kon
nunsuon alueella on vanhoja maisemalli
sesti arvokkaita latoja. Rajumyrsky on
aikanaan tuhonnut suuren osan ladoista
ja jäljellä on enää muutamia. Ne on kunnostettu viime vuosina.

16. Iitm kirkonkylä
Sijainti: Tiitti; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 125

litin kirkonkylä
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kirkonkylä on kaunis, harvinaisen

Iitin
hyvin perinteisen rakenteensa ja raken
nuskantansa säilyttänyt vanha maaseutukylä.

Maisemakuva
Jitin kirkonkylä sijaitsee luonnon
kauniilla paikalla, kolmen järven välisel
lä kannaksella. Seudulle ominainen
maaston muotojen vaihtelevuus ja luon
nonpiirteiden monipuolisuus näkyy hie
nosti alueen maisemakuvassa. Var
sinainen kyläkeskusta sijaitsee metsäis
ten kumpareiden keskellä, melko näky
mättömissä, mutta etäämmällä kylän
ulkopuolella vesistöjen rantamia reunus
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tavat yhtenäiset viljelykset.
Kirkonkylä muodostuu nauhamai
sesti kyläraitin varteen sijoittuneesta asu
tuksesta. Rakennuskanta on vanhaa ja
hyvin hoidettuaja kyläkuva on kokonai
suudessaan säilyttänyt aidon ja perintei
sen ilmeensä. Kyläraittien risteyksessä
sijaitsee vanha kaunis kirkko hautaus
maiseen. litin kirkonkylä on jääänyt
sivuun liikenteen valtavirroista ja on
siksi säilynyt elävänä esimerkkinä alku
peräisestä kirkonkylästä. Maisemavau
noita on hämmästyttävän vähän. Jitti
valittiinkin äskettäin eräässä yleisöää
nestyksessä Suomen kauneimmaksi kir
konkyläksi.

Luonnonpiirteeet
Itse kirkonkylä sijaitsee kallioisilla
kumpareilla, joiden yhteyteen on lajittu
nut myös jonkin verran harjumuodostu
mien maa-aineksia. Alavammilla alueilla
olevien savikkojen yhteyteen on raivattu
nykyiset pellot.
Luonnonmaiseman kauneus perus
tuu Kymijoen varren järviin: Kirkko
järveen, Pyhäjärveen ja Urajärveen.
Kasvillisuudessa ovat pitkäaikaisen kult
tuurivaikutuksen piirteet varsin voimak
kaat. Kyläympäristön historiallisuutta
tukee siellä oleva runsas vanha puusto.
Maisema-alueen ulkopuolella Pyhäjärven niemessä sijaitsevalta Hiidenvuo
relta avautuvat komeat näkymät. Se on
tunnettu retkeilykohde ja maakunnalli
sesti arvokas maisemanähtävyys.
Kulttuuripiirteet
Maisema-alueella on pitkät historial
liset perinteet. Radansuun kylä maini
taan jo keskiaikaisissa asiakirjoissa. Urajärven rannalla olevassa muistokivessä
sanotaan kylän sijainneen paikalla vuosi
na 1443-1868. Kirkonkylässäkin on ollut
pysyvää asutusta 1400-luvulta lähtien.
Kun litin kunnan elinkeinoelämä ja
kuntakeskuksen muut toiminnat ovat
keskittyneet hyvien liikenneyhteyksien
varrella olevaan Kausalaan, on kirkon
kylän perinteinen luonne voinut säilyä
harvinaisen hyvin. Maisema-alueen elin
keinoelämä perustuu pitkälti maanvilje
lyyn. Alueella on elinvoimaista viljelymaisemaa. Alueen koillispuolella levit
täytyvät Lyöttilän laajat, edustavat vilje
lyaukiot.
Kirkonkylässä on kirkon ja pappilan
ohella useita rakennushistoriallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita seura
kunnan viranhaltijoiden ja käsityöläis
ammattien harjoittajien rakennuksia
1800-luvulta. 1693 valmistunut puinen
ristikirkko on yksi harvoista 1 600-luvul
ta säilyneistä puukirkoista. Tapuli on
samalta ajalta. Luonnonkauniilla paikal
la sijaitsevan pappilan päärakennus on
vuodelta 1898. Muita 1800-luvulla vaI
mistuneita rakennuksia ovat muun
muassa kansakoulu, kunnanhuone, lai
32

najyvästö sekä Mäen asuin- ja kahvila
rakennus.
Maisema-alueen luoteiskulmassa
kauniissa luonnonympäristössä sijaitsee
vanha, kulttuurihistoriallisesti arvokas
Virran rakennusryhmä. Sen lähellä vir
ran ylittää maisemaan hyvin sopiva riip
pusilta.
Kirkonkylän eteläpuolella arvokasta
rakennusperinnettä ja hoidettuja viljelymaisemia edustavat Radansuun Niska
portin 1600-luvulta oleva sukutila sekä
Perttulan, Peltolan, Eerikkilän ja Kan
kaan tilat. Näiden kaikkien päärakennuk
set on rakennettu 1800-luvulla.

17. Jaalan kirkonkylä
Sijainti: Jaala; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 1 200 hehtaaria
aalan kirkonkylä on edustava Salpaus
selän rinteelle sijoittunut perinteinen
kirkonkylä harjunrinneviljelyksineen.

J

Maisemakuva
Jaalan kirkonkylä sijaitsee II Salpaus
selän etelärinteellä melko avoimessa,
mutta luonnonpiirteiltään vaihtelevassa
maisemassa. Rinteet jatkuvat laajoina, loi
vasti kumpuilevina viljelyksinä ja laskeu
tuvat lopulta loivasti Pyhäjärven rantaan.
Jaalan kirkonkylä on perinteinen har
junrinteellä sijaitseva nauhakylä. Se on
säästynyt voimaperäiseltä uudisrakenta
miselta muodostaen edelleen perinteisen
ja tasapainoisen kyläkokonaisuuden.
Asutus on sijoittunut Salpauselän alarin
tellä mutkittelevan raitin varteen. Vilje
lyaukea on säilynyt yhtenäisenä ja vä
häisiä poikkeuksia lukuunottamatta
rakentamattomana. Yhdessä rinneasutuk
sen kanssa se luo eheän kokonaisuuden.

Luonnonpiirteet
Jaalan kohdalla II Salpausselkä ei
ole kovin selväpiirteinen, vaan se katkei
lee monin paikoin. Maisema-alueen koh
dalla harjumuodostumat ovat kuitenkin
selvästi erottuvia. Voimakaspiirteisiltä
harjuilta Pyhäjärveen laskeutuvat laajat
rinteet ovat viljeltyjä. Pyhäjärven ran
noilla on Kaakkois-Suomen rapakivialu
een reunaosien jyrkkiä kalliomäkiä.
Pyhäjärvi on laaja järviallas. Rehe
vät Jaalanlahti ja Kyrönlahti kuuluvat
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh
jelmaan. Harjujen kuivilla hiekka- ja
sorakankailla ovat vallitsevina puolukka
tyypin mäntymetsät. Soranotto on pai
koin vaurioittanut harjumaisemaa.

Kulttuuripiirteet
Jaalan asutus perustui 1600-luvun
lopulle erätalouteen ja siihen liittyvään
kaskeamiseen. Peltoviljely juurtui seu
dulle varsin myöhään. Metsäkulman
luonteinen Jaala itsenäistyi litistä pitkien
vaiheiden jälkeen vasta 1800- ja 1900luvun vaihteen tienoilla.
Jaala on pienehkö asutustaajama,
jonka elinkeinoelämä perustuu maanvil
jelyyn ja metsätalouteen. Maisema-alu
eella olevat laajat yhtenäiset viljelymai
semat ovat poikkeukselliset muuten met
säisenjajärvisen kunnan alueella.
Kirkonkylässä on melko paljon pe
rinteistä rakennuskantaa. Vuonna 1878
valmistunut puukirkko ja Liikasenmäellä
oleva Heikkilän entisen Puustellin vanha
rakennusryhmä ovat maiseman kiinne
kohtia. Kirkon lähellä oleva maavarus
tus, redutti on hyvin säilynyt esimerkki
1700-luvun kenttälinnoitustaidosta.
Rakennushi storialtaan arvokkaita kohtei
ta ovat lisäksi vuodelta 1908 peräisin
oleva pappila, 1860-luvulla rakennettu
veteraanitalo (entinen lainajyvästö), Ala
76.s

Jaalan kirkonkylä
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Poterin entinen ratsutila ja nirnismie
ben vuonna 1914 rakennuttama Kesä
niemen huvila. Pyhäjärven Kyrönlah
delle johtavan kauniin kyliitien varrella
olevien tilojen rakennusryhmät edusta
vat perinteisen tiiviin asumusmaiseman
piirteitä.
Perinteistä poikkeava uudisrakenta
minen ja rantojen kesämökit näkyvät
maisemassa paikoin häiritsevästi.
Maisema-alueen ulkopuolelle vuon
na 1966 valmistunut, puutavaran uittoa
varten rakennettu Kimolan kanava kul
kee edustavien viljelyaukeiden ja jylhien
kallioisien maiden halki.

18. Suomenkylä
Sijainti: Suomenniemi; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria
uomenkylä on Kuolimon järven ran
nalla sijaitseva pieni Suur-Saimaan
seudun maatalouskylä, jonka kulttuuripiirteet ja varsinkin rakennuskanta on
perinteistä ja hyvin säilynyttä.

S

Maisemakuva
Kylä sijaitsee avarassaja kumpuile
vassa moreeni- ja vesistömaisemassa
yhtenäisten viljelysten keskellä. Mai
seman kauneus perustuu suurelta osin
erittäin hyvin säilyneen ja kauniisti enti
söidyn vanhan rakennuskannan muodos
tamaan tasapainoiseen, pienimuotoiseen
kokonaisuuteen. Kylän keskeltä avautuu

hieno näkymä 50 metriä alempana ole
valle Kuolimolle.

Luonnonpiirteet
Kylä sijaitsee laakealla ja avoimella
kumpareella, joka viettää lounaassa voi
makkaasti Kuolimon rantaan. Kumpare
muodostuu Suur-Saimaan seudulle tyy
pillisesti luoteis-kaakkosuuntaisesta
moreeniharj anteesta.
Kylän alueella on keskeisellä paikal
la vanhoja lehtipuita. Pihoissa on moni
lajista piennarkasvillisuutta.
Kulttuuripiirteet
Kylä käsittää 24 vanhaa talonpoi
kaistilaa. Rakennukset ovat pääosin vuo
sisadan alusta ja muodostavat pihapiirei
neen eheitä rakennusryhmiä. Valtaosa
asuirakennuksista on kunnostettu alku
peräistä asua ja tyyliä kunnioittaen, ja
joistakin löytyy vielä seudun kulttuuripe
rinteitä kuvaavia yksityiskohtia.
Kyläkuvassa kiinnittyy huomio myös
poikkeukselliseen siistey teen ja hyvin
hoidettuun ympäristöön.
Kylän halki kulkee harjanteen suun
taisesti kyläraitti, josta erkanevat tiloille
johtavat pikkutiet. Tien varsia elävöittä
vät suuret puut ja omenatarhat.

19. Solkei
Sijainti: Taipalsaari, Savitaipale;
Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi. Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 200 hehtaaria
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Solkei
olkei on edustava pienimuotoisesta
asutuksesta ja pientiloista koostuva
Suur-Saimaan seudun rantakylä, jolla on
kiinnostavien kulttuuripiirteiden lisäksi
huomattava maisemallinen arvo.

S

Maiseinakuva
Alueen maisemaa luonnehtivat
Suur-Saimaan seudulle tyypillisesti sok
keloinen vesistöja vaihtelevat pinnan
muodot. Luonnonkauniin Saimaan lah
den pohjukassa sijaitseva vanha kylä
istuu kauniisti kumpuilevaan ja pienipiir
teiseen maisemaan, jota elävöittävät
kivikkoiset pelto- ja niittylaikut, rehevät
rantaluhdatja pensastot sekä kiemurtele
va vanha maantie. Kokonaisuus on
monivivahteisuudessaan ja perinteisyy
dessään viehättävä.
Luonnonpiirteet
Saimaan rik.konainen rantaviiva, lu
kuisat lahdet, niemetja saarekkeet hei
j astuvat alueen luonnonpiirteissä. Toinen
seudun luontoa hallitseva tekijä Salpaus
selkä kulkee alueen halki, pitkin lahden
pohjoisrantaa. Saimaan Solkeinlahti,
jonka pohjukkaan kylä on muodostunut,
on matala ja ruohikkoinen ja kokonai
suudessaan hyvin kaunis. Sillä on lintu
vetenä paikallista arvoa.

Suomenkvlä
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Kulttuuripiirteet
Solkein kylä on syntynyt 1500-lu
vulla tärkeänä vesireittinä käytetyn Sai
maan rannalle. Suur-Saimaan seudun
karuudestaja maanviljelyn niukoista
edellytyksistä kertovat kivikkoiset pelto
laikut sekä pienet maatilat ja pienet pel
toalat.
Pientilat sijaitsevat harvakseltaan
lahden pohjukassa olevien kumpareiden
laella. Suureksi osaksi vanhat ja perintei
33

set rakennukset ovat tärkeä kylän kult
tuurimaiseman eheyttä ylläpitävä tekijä.
Muutama uudehko ulkorakennus rikkoo
kuitenkin kulttuurimaiseman yhtenäi
syyttä.
Maantie kaartelee kauniisti kumpui
levassa peltomaisemassa, jonka tienvar
sinäkymiä elävöittävät pienet koivikko
saarekkeet.

20. Tarnala
Sijainti: Saari; Kymen lääni
Maiseinamaakunta: Ttäinen
Suomi, Laatokan-Karj alan seutu
Pinta-ala: 1 400 hebtaaria

Järvi

arnalan rantakylä ympäristöineen

rf edustaa hyvin Laatokan-Karj alan

monivivahteista luontoa ja perinteisiä
kulttuuripiirteitä.

Maisemakuva
Tarnalan maiseman keskeisenä luon
nonelementteinä ovat vesistö sekä kor
kea drumliinimäki. Pienipiirteinen mai
sema muodostaa tasapainoisen ja vaikut
tavan kokonaisuuden.
Pienen Rautjärven rannalta näkyy
kauniisti pellon ja vesistön yli drumliini
mäelle, jolla kylä viljelyksineen sijaitsee.
Mäeltä taas avautuu monipuolinen karja
lainen maisema vesistöineen, metsineen
ja peltolaikkuineen. Kylämaiseman yhte
näisyyttä rikkovat jonkin verran uudisra
kennukset ja niiden epäonnistunut sijoit
telu.

Luonnonpiirteet
Pienen Rautjärven pohjoisosa kuu
luu valtakunnalliseen lintuvesien suoje

luohjelmaan. Järven vedenpintaa on las
kettu kahteen otteeseen, mikä on jättänyt
jälkensä rantamaisemaan. Rannat ovat
loivia, matalia ja reheviä ja paikoin niitä
reunustaa leveä pajukkovyöhyke. Laa
tokan-Karj alan seudun poikkeuksellinen
rehevyys ilmenee täällä vesistön ravin
teikkuutena.
Järven rannalla sijaitseva massiivi
drumliini kohoaa noin 45 metriä jär
ven pinnan yläpuolelle ja se erottuu sel
väpiirteisenä ympäröivästä kumpuilevas
ta maastosta. Peltoja ja vesistöä ympä
röivät mäntyvaltaiset metsät, ja viljelys
ten laitoja ja rantoja värittävät haavikot
ja tervalepikot. Kylän alueella on maise
mallisesti arvokkaita suuria puuryhmiä.
Viljelykset laskeutuvat suurelta osin suo
raan rantaan.

nen

Kulttuuripiirteet
Kylä on vankkaa maanvilj elyaluetta.
Viljanviljelyn lisäksi harjoitetaan edel
leen myös karjataloutta, mistä kertovat
siellä täällä olevat laidunmäet ja -rinteet.
Etenkin Kuposenmäen laidun elävöittää
maisemakuvaa. Tarnalan kylä edustaa
Itäisen Järvi-Suomen perinteisintä asu
tustyyppiä, mäkiasutusta. Asutus on tääl
lä sijoittunut drumliiniharjanteen lakio
sun ja ylärinteille, ja viljelykset sijaitse
vat paitsi rinteillä myös laella rakennus
ten lomassa. Tilat ovat sijoittuneet mäel
le vaihtelevan tiiviisiin rykelmiin.
Kylän rakennuskanta on pääosin
vanhaa ja hyväkuntoista. Osa uudisra
kennuksista on perinteiseen tyyliin
sopeutuvaa, mutta keskeisellä paikalla
sijaitsevat kylän uudet kaupat sekä rapis
tumaan jätetyt vanhat rakennukset rikko
vat maisemakuvan eheyttä. Lamilan,

Ala-Kiisken ja Hytinmäen tilojen muo
dostama aukea metsälaikkuineen ja van
hoine riihineen on pienipiirteisyydessään
kaunis. Aukean läpi kulkevalta kärrytiel
tä avautuu hienoja näkymiä etelään. Mä
kelän, Jaakkolan ja Ranta-ahon tilojen
kokonaisuus käsittää lukuisia vanhoja ja
kauniita rakennuksia. Kylän halki kulke
va tie sulautuu hyvin maisemaan. Siltä
erkanee viehättäviä kärryteitä tiloille.

21. Haukkavuori
Sijainti: Rautjärvi, Ruokolahti; Kymen
lääni

Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Laatokan-Karj ala seutu
Pinta-ala: 300 hehtaaria
aukkavuori on historiallisesti arvo

H kas Pähkinäsaaren, Täyssinän ja
Uudenkaupungin rauhojen rajavuori
sekä kuuluisa maisemanähtävyys.

Luonnonpiirteet ja maisemakuva
Jyrkkärinteinen ja jylhä Haukka
vuori sijaitsee Sarajärven pitkän lahden
pohjukassa. Se kohoaa noin 80 metrin
korkeuteen järven pinnasta. Sarajärvi on
Laatokan valuma-alueen latvajärvi.
Vuoren laella olevalla näköalapai
kalla kasvaa vanhaa kalliomännikköä.
Vuorella on aikaisemmin pesinyt muut
tohaukka.
Kallioon on hakattu Uudenkaupun
gin rauhan rajamerkki: vuosiluku 1722,
kruunu.
Vuorelta avautuu monivivahteinen
mäkinen metsä- ja vesistömaisema,
johon vaikuttavan elementtinsä luovat
lähimaiseman äkkijyrkästi veteen putoa
vat kalliopahdat. Muutama maatila vilje

risti ja

lyksineen elävöittää pääasiassa luonnon

piirteisiin perustuvaa maisemakuvaa.
Ohi kulkevalle maantielle näkyy jylhä
vuorimaisema. Kalliomännikoiden hak

kuita tulisi maisemallisista syistä välttää.

22. Imatrankoski
Sijainti: Imatra; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 50 hehtaaria
matrankoski on ollut viime vuosisadal

I ta lähtien maamme tunnetuimpia mai
semanähtävyyksiä, johon liittyy massii
visen kosken rannalla sijaitseva
Koskipuisto sekä vanha Valtionhotelli.

Maisemakuva ja luonnonpiirteet

Tarnala
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Imatrankoski sijaitsee Vuoksen
uomassa, joka on aikanaan ollut komeu
dessaan vaikuttava koski. Nykyisin kos
ken uoma on useimmiten kuiva, mutta
kesäisin järjestetään koskinäytöksiä usei
ta kertoja viikossa, jolloin vettä juoksu
Koskiuoma on jyrkkine

tetaan uomassa.

Haukkavuori
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rantakallioineen luonnonpiirteiltään vai
kuttava ja voi antaa kuivanakin käsityk
sen muinoin vapaana virranneen kosken
mahtavuudesta.
Uoman keskellä on vanhaa metsää
kasvava saari, Koskipuisto, jonka alueel
la on hiidenkirnuja. Saari suurine pui
neen antaa suurelle, kivikkoiselle kos
kiuomalle elävyyttä. Imatrankosken par
taita on hoidettu puistomaisesti 1700luvun lopulta lähtien.

Kulttuuripiirteet
Kosken länsirannalla on rakennusja kulttuurihistoriallisesti arvokas vuon
na 1903 rakennettu Imatran Valtionho
telli, joka on entisöity. Hotellin kohdalla
kosken ylittää vanha silta ja harmaalla
graniitilla verhoiltu säännöstelypato.
Puiston keskellä sijaitseva hotelli hallit
see kosken partaalla avautuvaa näkymää.
Imatrankosken voimalaitos on yhä
maamme huomattavin vesivoimalaitos.
Rakennustaiteellisesti ja teollisuushisto
riallisesti arvokas voimalaitos rakennet
tiin 1923-28. Pato on samalta ajalta.
Voimalaa on laajennettu kahteen ottee
seen: 1934-1935 ja 1951.
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Imatrankoski
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Perinnemaisemia
Verla

Savitaipale Suomenniemi
-tie sekä Kärnäkosken ja
Partakosken varustukset
-

Sijainti: Jaala; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 180 hehtaaria
erlan puuhiomon ja pahvitehtaan
teollinen toiminta päättyi vuonna
1964, ja nykyään Verla on kansainväli
sesti ainutlaatuinen autenttinen tehdas
museo. Verlankosken länsirannalle
perustetun puuhiomon toiminta alkoi
vuonna 1872. Nykyiset tiiliset hyväkun
toiset tehdasrakennukset, nelikerroksi
nen kuivaamo sekä hiomo- ja pahviteh
das ovat 1890-luvulta. Tehdasalueella
sijaitsee myös koristeellinen isännöitsi
iän rakennus, Patruunan pytinki. Muita
teollisuusympäristöön kuuluvia raken
nuksia ovat etupäässä 1900-luvun alku
puoliskolla rakennetut entisen keilaradan
rakennukset, paalivarasto, vesivoimala
sekä kaksiaukkoinen teräsbetonisilta.
Tehtaan ympäristö on hoidettua
puistoa, jolla on huomattava virkistys
käyttöarvo. Alueen kautta virtaavan joen
rantakalliossa oleva kivikautis-varhais
metallikautinen kalliomaalaus, aikansa
pyyntikulttuurin muistomerkki, on arvo
kas muinaisjäännös. Verlan kylä on var
sin perinteisenä säilynyt pienimuotoinen
maaseudun teollisuustaajama.

V

Sijainti: Savitaipale; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 210 hehtaaria
avitaipaleelta Partakosken kautta
Suomenniemelle ja edelleen Mikkeliin
johtava vanha rajatie on historiallisesti
arvokas. Sen varrella on runsaasti kulttuu
rihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ja
rakennettuja alueita. Tien varrella sijaitse
vat Kärnäkosken ja Partakosken varustuk
set. Maantie kulkee mutkitelleen mäkises
sä maastossa Kuolimon ja Suur-Saimaan
välisellä kallio- ja moreeniharjanteella.
Tienvarsimaisema kuvaa hienosti Suur
Saimaalle ominaista rikkonaisen vesistön
ja moreenimaaston mosaiikkia.
Kärnäkosken linnoitus perustettiin
vuonna 1791 suojaamaan maantietäja
Saimaan venäläistä laivastoa. Linnoitus
on vallien osalta melko hyvin säilynyt,
mutta redutti on sortunutja metsittynyt.
Linnoitusmaisemaan liittyy lisäksi kaksi
aukkoinen kiviholvisilta sekä sen vieres
sä sijaitseva vanha vesimylly.
Partakoskea aloitettiin vastustaa jo
Turun rauhan jälkeen. Se ei Kärnäkos
ken tavoin osallistunut Kustaan sodan
(1788-1790) aikaisiin sotatoimiin ja jo
Haminan rauhan jälkeen se menetti puo
lustuksellisen merkityksensä. Varustus
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Savitaipale-Suomenniemi -tie ja
Kärnäkosken ja Partakosken varustukset
on nykyisin tuskin havaittavissa. Parta
kosken kaksiaukkoinen holvisilta on
edelleen hyväkuntoinen. Partakosken
pohjoispuolella tie mutkittelee erityisen
kauniin maiseman halki vanhojen raken
nustenja laidunten lomassa.

Pulsan rautatieasema
ympäristöineen
Sijainti: Lappeenranta; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen rantamaa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria
i
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Pulsan rautatieasema ympäristöineen

Verla
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ulsan rautatieasema puistoineen
sijaitsee vanhan Pietarin, nykyisen
Moskovan radan varressa. Vanha melko

p

hyvin säilynyt asemamiljöö on arvokas
rautatieliikenteen historiaan liittyvä
kokonaisuus, joka koostuu vanhoista, tii
viisti sijoitetuista asemarakennuksista.
Pulsan asema valmistui viimeistään
1870, jolloin Riihimäki Pietari rataosuus avattiin liikenteelle. Tällä rataosal
la aloitettiin asemarakennusten tyyppipiirustusten käyttö, ja Pulsan asema
rakennettiin kolmannen luokan tyyppipiirustusten mukaan. Asemaa laajennet
tiin vuosina 1873-1874. jolloin tehtiin
erilliset 1, Ilja III luokan odotushuoneet
sekä naisten odotushuone. Asemaa laa
jennettiin edelleen vuonna 1915. Asemarakennukset vaativat kunnostusta. Ase
maa reunustaa valtava, noin neljä metriä
korkea ja 80 metriä pitkä orapihlaja- ja
unkarinsyyreniaita. Ympäristössä on
lisäksi suuria kuusia, pihtakuusia, leh
miiksia ja jalavia.
Asemamiljööseen liittyy vanha
asuinalue, joka muodostuu eri-ikäisistä
asuin-, piha- ja varastorakennuksista.
Alue on säilynyt tyyliltään yhtenäisenä
ja kuvaa vanhan aseman seudun kanssa
aidosti tyypillisen rautatieläisyhdyskun
nan elämänpiiriä 1800-luvun lopulla.
Alueeseen kuuluu myös edelleen toimin
nassa oleva kyläkauppa ‘Pulsan puoti’
sekä koulu.
-

tettiin vuonna 1845, ja uusi kanava avat
tiin vuonna 1968. Vanhan kanavan sulut
on kunnostettu nähtävyydeksi. Kanavan
pudotus on noin 12 metriä.
Ylemmän sulkuportin luona on ka
söörin talo vuodelta 1850. Kauniine
pihapiireineen se lisää kulttuurimaise
man arvoa. Vanhassa kanavassa on
uimaranta. Alueella on lisäksi vuonna
1930 rakennettu Mälkiän luotsiasema.
Kanava-alueella on suuria kuusia,
koivuja. sembramäntyjä ja vaahteroita
kasvava puisto. Urho Kekkosen puistok
si kutsutulla alueella on vanha muisto
merkki kanavan rakennuttaj an kenraalikuvernööri ruhtinas Menschikovin kun
niaksi. Uuden kanavan varressa on kau
nis puisto runsaine lehmuksineen. Kana
van tietä reunustavat suuret puut. Alueen
kasvillisuus on poikkeuksellisen rehe
vää. Lehteviä puistoja ympäröi vanha
metsäalue.
Maisemakuvaa heikentävät Laurit
salan väylätukikohta, ruma kioski sekä
kanavan ylittävän valtatien sillat.

Sijainti: Ruokolahti, Puumala; Kymen
lääni, Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria

Sijainti: Joutseno; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 1 hehtaari
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Kukonharjun kanava

Sijainti: Lappeenranta; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Eteläinen ranta
maa, Kaakkoinen viljelyseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria
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Joutsenrannan niitty
nutsenrannan niitty on kasvillisuudel
taan edustava rinneniitty. Niitty sijait
see kaakkoon viettävässä rinteessä, jota
rajaa koillisessa ja lounaassa varttunut
haavikko ja alaosassa tie. Avoimella nii
tyllä kasvaa muutama kataja ja nuori
koivu.
Kuivahkoa niittyä peittää hyvin run
sas mäkitervakkokasvusto, jonka seassa
kasvaa lukuisia muita niityille tyypillisiä
kasvilajeja kuten peurankello, päivän
kakkara. ketoneilikka ja ahdekaunokki.
Niityn hyönteislajisto on runsas.
Niityn käyttö lopetettiin 1970-luvul
la, mutta keväällä 1990 aloitettiin alueen
hoito uudelleen. Ympäröivää puustoaja
vadelmapensaikkoa raivattiin ja sammal
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Vanha ja uusi Saimaan kanava
Mälkiässä.
älkiässä sijaitseva vanhan ja uuden
Saimaan kanavan sulku liittyy
oleellisesti maamme vesiliikennehistori
aan. Vanhan kanavan rakennustyöt aloi

ukonharju on maisemallisesti kau
nis, noin 600 metriä pitkä avokana
va Puumalan ja Ruokolahden kuntien
rajalla. Kanava on rakennettu vuosina
1792-1798 venäläisen vankityövoiman
avulla ja se on edelleen hyväkuntoinen.
Venäjän ja Ruotsin raja kulki näihin
aikoihin Puumalansalmessa, ja kanava
rakennettiin venäläisten sotilaallisten ja
muiden kuljetusten varmistamiseksi.
Kanava on kaivettu pääosin metsämaahan, ja rannat on tuettu kauniisti
kivillä. Maisemallista arvoa lisäävät jyl
hät kalliot, joiden halki kanava on eteläpäässä louhittu. Kanavan pohjoisrannat
ovat laakeita ja reheviä, paikoin lehto
maisia. Melko avoimilla rannoilla kas
vaa valtapuuna kaunista, järeää koivik
koa, jonka aluskasvillisuutena on metsäkasvien lisäksi niittykasveja, kuten puna
ailakkia, kissankelloa ja ahomansikkaa.
Valoisa rantakoivikko. jyihät kallio
seinämät, rantatörmille ladotut kivet
sekä kanavan päissä avautuvat Saimaan
kapeat, pitkät lahdet luovat yhdessä
arvokkaan vanhan kanavamaiseman.
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Kukonharjun kanava

Joutsenrannan niitty

Vanha ja uusi Saimaan
kanava Mälidässä

0,5

peitettä poistettiin. Niittoa on tarkoitus
jatkaa säännöllisesti.

Koitsanlahden hovi ja puisto
Sijainti: Parikkala; Kymen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Laatokan-Karjalan seutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria
37
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kasvaa uhanalainen keltakynsimö. Mäen
päällä olevilla pientareilla kasvaa vanha
hyötykasvi mali.
Koitsanlahden hovi perustettiin
vuonna 1652 kuningatar Kristiinan lah
joittaessa Parikkalan, Kurkijoen ja Jaak
kiman pitäjät läänityksiksi Arvid Witten
bergille. Hovi palautettiin kruunulle
1600-luvun lopulla, ja Uudenkaupungin
rauhassa vuonna 1721 se jäi venäläisille
ja määrättiin Katariina 1:n yksityiseksi
hoviksi. Vuonna 1954 hovi jaettiin siir
toväelle. ja päärakennus toimi vuoteen
1960 Parikkalan mieskäsityökouluna.
Koitsanlahden entisöidyssä pääraken
nuksessa toimii nykyisin lahjoitusmaa
museo. Päärakennus on 1840-luvulta ja
edustaa itäsuomalaisten hovien päära
kennusten arkkitehtuuria. Näistä on suu
rin osa tuhoutunut tai jäänyt rajan taakse.
Maantieltä katsottuna mäellä sijait
sevan hovin maisemaa pilaa sorakuoppa
ja museo-opaste. Mäeltä katsottuna pil
kottavat lehtevän puiston välistä vilje
lyksiä halkovia tilustietä ja niitä reunus
tavat aidat.

Koitsan lahden hovi ja puisto
oitsanlahden hovi sijaitsee 1 Sai
pausselkään kuuluvalla harjulla,
joka nousee yli 30 metriä viereisen
Simpelejärven pinnasta. Rakennuksia
ympäröi lehtevä puisto, jossa kasvaa
vanhojen koivujenja mäntyjen lisäksi
runsaasti jaloja lehtipuita. Itärinteessä on
kaunista heinävaltaista niittyä. Mäen ete
lärinteessä olevan hiekkakuopan reunalla
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Ristiinäen tila ja puutarha
Sijainti: Parikkala; Kymen lääni
Maiseinaiuatkunta: Itäinen Järvi
Suonli, Laatokan-E:arj alan Seutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria
tila sijaitsee korkealla
mäellä harvinaisen rehevän ja kau
Ristimäen
niin puiston keskellä. Puhdaspiirteisen,
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Ristimäen tila ja puutarha
viime vuosisadan puolivälissä rakenne
tun päärakennuksen ympärille on muo
dostunut arvokas aittojen ja piharaken
nusten kokonaisuus.
Ristimäen puiston kasvillisuus on
monipuolista, ja sen kasvilajistoon kuu
luu erikoisuuksia. Erityisen arvokkaita
ovat valtavat vanhat puut, muun muassa
tiettävästi Suomen suurin saksanjalopäh
kinäpuu. Puistotien varressa on luonnon
suoj elulailla rauhoitettuj en suurten kuu
sien, lehmuksien ja lehtikuusien ryhmä.
Puiston kasvilajistosta on kerätty näyttei
tä pohjoismaiseen geenipankkiin.

O
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Arvokkaat maisema-alueet
23. Aurajokilaakso
Sijainti: Turku, Kaarina, Lieto, Aura ja
Pöytyä; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounainen viljelyseutu
Pinta-ala: 10 000 hehtaaria
urajokilaakso edustaa Lounaiselle
viljelyseudulle tyypillistä viljavan
jokilaakson vanhaa ja vaurasta kulttuuri
maisemaa.

A

Maisemakuva
Auraj okilaakson kulttuurimaisema
ulottuu aivan Turun kaupunkialueen reu
noilta Pöytyän kirkonkylän pohjoispuo
lelle. Alueen maisemallinen arvo perus
tuu kauniiseen, vakiintuneeseen viljelymaisemaan ja edustavaan lounaissuoma
laiseen maaseutuasutukseen.
Aurajoen varteen levittäytyvät laa
jat, melko tasaiset pellot, joita metsäiset
kallioselänteet reunustavat. Jokivartta
seurailevat kauniisti maisemaan sopivat
vanhat tiet. Hyvin säilyneet pihapiirit
vanhoine rakennuksineen, perinteiset
kylämiljöötja pari kartanoa luonnehtivat
rakennettua ympäristöä. Kauniita näky
miä yli laakson avautuu metsänreunaa
myötäileviltä teiltä ja mäenrinteiltä.
Maisemakuvaa paikoin vaurioittavat
alueen poikki kulkevat valtatiet, uusi
asutus ja liikekeskukset.

Luonnonpiirteet
Koillisesta lounaaseen virtaava Au
rajoki paisuu matkallaan vajaan metrin
levyisestä purosta yli kymmenen metriä
leveäksi joeksi. Jokilaaksoon on kerros
tunut paksulti hienoja maalajeja, kun
taas ympäröivät kallioselänteet on meri
aikoinaan huuhtonut paljaiksi tai ne ovat
vain ohuen maakerroksen peittämiä. Joki
on uurtanut yläjuoksulla jopa kymmenen
metriä syvän uoman paksuihin saviker
roksiin.
Kallioselänteillä on kuivia mänty
valtaisia kankaita, ja viljavat savikot on
raivattu pelloiksi. Lehtoja on jäljellä vain
jyrkimmillä joentöyräillä muun muassa
Nautelassaja alueen pohjoisosassa Pöy
liöjoen laaksossa. Ympäristöä elävöittä
viä laidunalueita on vielä paikoin jäljellä
sekä jokitöyräillä että peltojen keskellä.

Kulttuuripiirteet
Esihistoriallisesta asutuksesta kerto
vat muun muassa alueelta löydetyt rauta
kautiset kalmistot. Huomattava historial
linen nähtävyys, Liedon Vanhalinnan
muinaislinna kohoaa Aurajoen ja Hämeen Härkätien välissä. Linna oli asuttu-
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A urajokilaakso
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naja käytössä ainakin 1200-luvulle.
Vanhalinnan juurella on keskiaikainen

piispankartano. Myös Nautelan kartano
sekä Liedon harmaakivikirkko ovat
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tie. Museotienä oleva Vanhalinnan tie on
pisin yhtenäinen, 3,4 km mittainen osuus
Härkätietä, joka Turun seudulla on säi
lyttänyt ilmeensä. Idyllisiä kyläteitä on
eri puolilla aluetta. Vanhaa tiestöä huo
nommin kulttuurimaisemaan istuvat
uudet valtatiet risteysalueineen.
Asutus on nauhamaisesti viljelyalu
een reunavyöhykkeilläja rinteillä. Lou
naiselle viljelyalueelle tyypillisiä perin
teisiä pihapiirejä on paljon. Esimerkiksi
Laukkaniityn Jukola Auran kirkonkylän
eteläpuolella on Lounais-Suomen par
haiten säilynyt mies- ja karjapihakoko
naisuus, jonka maalaamattomat hirsira
kennukset ovat pääasiassa 1800-luvulta.
Myös Juvankylä alueen pohjoisosissa on
kaunista ja edustavaa kulttuurimaisemaa.
Juvankylän arvokkaimmat kohteet ovat
Tanelinja Perkkoon tilat 1700-1800 -lu
vuilta peräisin olevine rakennuksineen.
Kylistä edustavin on Halisten ryhmäky
lä, joka sijaitsee jyrkällä selänteellä
hyvin näkyvällä paikalla alueen etelä
osassa.
Kartanokulttuuria edustavat Juvan
kartano, jonka uusrenessanssityylinen pää
rakennus ja talousrakennukset ovat kaunis
kokonaisuus, sekä Nautelan kartano Au
rajoen rantapelloilta kohoavalla kalliomä
ellä. Nautelan kivinen alakerta on peräisin
1700-luvulta ja kartanon pihapiirissä si
jaitseva tiilinavetta vuodelta 1800.
Uutta rakentamista on ollut runsaasti
maisemakokonaisuuden eteläosissa
Turusta Liedon kirkon seudulle, Auran
kirkonkylän ja aseman tienoilla sekä
Pöytyän Riihikoskella ja kirkonkylässä.
Paikoin uudet taajamat muistuttavat asu
malähiöitä.

24. Paimionjokilaakso
Sijainti: Paimio, Lieto, Piikkiö ja
Tarvasjoki; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounainen viljelyseutu
Pinta-ala: 6 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 63
aimionjokilaakso on edustava Lou
naisen viljelyseudun jokilaakson vil
jelymaisema kartanoineen ja ryhmäkyli
neen.
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Pairnionjokilaakso
peräisin keskiajalta, jolloin asutus vakiintui kyliin.
Maisema-alueen eteläosassa histo-
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riallinen Hämeen Härkätie seuraa Aura
jokea, ja niinikään jokivartta myötäillen
kulkee koko alueen halki vanha Turun-

Maisemakuva
Paimionjokilaakson maisema-alue
ulottuu Paimionlahdelta ylös jokivartta
aina Tarvasjoen kirkonkylään asti. Jo
kilaakson viljelykset rajautuvat jyrkästi
kohoaviin metsäselänteisiin. Paimion
joen halkoma laaja yhtenäinen viljelyalue ja sen perinteinen asutus ovat mai
seman keskeiset elementit. Alueen poh
joisosille leimaa-antavia ovat ryhmäky
lät, ja eteläosia luonnehtivat komeat kar
tanot peltoineen. Laajat näköalat avautu
vat Paimion kirkon luoteispuolella sijait
sevan vuoren, Nakolinnan laelta.

Suurimmat maisemahäiriöt ovat
muutamat harkitsemattomasti sijoitetut
uudet rakennukset taajamien lähistöllä ja
alueen poikki kulkevat valtatiet. Raken
teilla oleva moottoritie pirstoo entises
tään aiemmin yhtenäistä jokilaaksoa.

Luonnonpiirteet
Alueen kallioperä on pääasiassa gra
niittia. Paimionjoen laaksossa on enti
seen merenpohjaan kerrostuneita savi
koita, jotka on kauttaaltaan raivattu vilje
lykseen. Paimion kirkonkylän eteläpuo
lella viljelyalue leviää laajaksi tasangok
si, jonka halki Paimionjoki virtaa mata
lassaja leveässä uomassa, kun taas kir
konkylän pohjoispuolella viljelyaukea
kapenee, ja joki on kaivautunut syvälle
maaperään. Pohjoisesta Paimionj okeen
yhtyy Tarvasjoki.
Jokilaaksoa reunustavat selänteet ja
savikoilta kohoavat kalliosaarekkeet
ovat huuhtoutuneilta yläosiltaan karuja
mäntykankaita, mutta rehevämpiä alarin
teitä peittävät tuoreet kuusikot. Lehtoja
on jäljellä vain jokitörmissä esimerkiksi
Juntolan voimalan alapuolella. Jyrkkä
rinteisissä, vaikeasti viljelyyn otettavissa
paikoissa on katajikkoisia laidunketoja.
Paimionlahden rannoilla on ruovikoita ja
laajoja rantaniittyjä. Paimionlahti kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesien suoj eluoh
jelmaan.
Kulttuuripiirteet
Alueelta on löydetty jäänteitä sekä
kivi- että pronssikautisesta asutuksesta.

Uskelan-ja Halikonjoen laaksot
42

Nakolinna Paimionjoen länsipuolella on
yksi komeimmista pakanuuden aikaisista
Varsinais-Suomen muinaislinnoista.
Vuoren laella ovat edelleenkin vahvan
kivivallin jäännökset. Pysyvä asutus
vakiintui tienoolle 1300-luvulla, jolloin
maatalouden ohella harjoitettiin vilkasta
merenkulkua ja laivanrakennusta.
Perinteisen talonpoikaisasutuksen
sijoittumisesta voidaan havaita, kuinka
vanhat kantatilat asettuivat jokivarsille
helpoimmin raivattaville alueille ja myö
häisempi asutus jäi kauemmaksi joesta
kantatilojen takamaille. Maataloudesta
riippumaton väestö on asettunut päätei
den varsille. Yleensä talot on rakennettu
metsän ja pellon reunavyöhykkeeseen.
Yksittäisetkin maatilat peltoalueen kes
kellä ovat kalliosaarekkeiden reunassa
tai rakennusryhmät on ympäröity puuis
tutuksin.
Rukkijoenkylä ja Kruuvaistenkylä
ovat edustavia esimerkkejä ryhmäkylis
tä, jotka sijaitsevat viehättävästi kiemur
televien teiden varsilla. Vanha rakennuskanta on hyväkuntoista, ja paikoin
aukeavat kauniit näkymät yli jokilaak
son. Peltoaukeille tuovat väriä hyväkun
toiset punaiset ladot. Tarvasjoen puukirkko on arvokas kustavilaisen ajan ark
kitehtuurin tuote.
Vanha kartanokulttuuri leimaa Pai
mion kirkonkylän eteläpuolista aluetta.
Wiksbergin kartano, joka mainitaan jo
1400-luvulta, sijaitsee joen länsipuolella
mäenrinteessä. Kylätieltä johtaa vaahte
rakuja vuonna 1767 valmistuneeseen

päärakennukseen, ja muut rakennukset
ovat tien varressa. Kartanolta avautuu
näköala yli viljelysten ja Paimionlahden.
Myös Paimionlahden itärannalla sijaitse
van Meltolan kartanon historia ulottuu
1400-luvulle. Meltolan päärakennus ja
talousrakennukset ovat yhdessä ryhmäs
sä pienen puistikon ympäröiminä.
Maatalous on alueella tärkeä elinkei
no. Monilla tiloilla on siirrytty karjatto
maan maatalouteen. Karjattomuuden ta
Ida jokitöyräiden katajikkoiset laidunnii
tyt ovat kasvamassa umpeen. Peltovilje
lyn ohella puutarhanhoito on yleistä. Pai
mionjoen kosket ovat luoneet edellytyk
set varhaiselle teollisuudelle. Aiemmin
vesivoimaa hyödynsivät myllyt, ja nyky
äänjoessa on kolme voimalaitosta. Val
tatiet Turusta Hämeenlinnaan ja Helsin
kiin kulkevat jokilaakson poikki.

25. Uskelan- ja Halikonjoen
laaksot
Sijainti: Halilcko, Pertteli ja Salo;
Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounainen viljelyseutu
Pinta-ala: 13 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 20
skelan- ja Halikonjoen laaksot ovat
edustavaa Lounaisen vilj elyseudun
kulttuurimaisemaa, jota laajat peltoau
keat, vauraat maatilat ja vanhat kartanot
puistoineen luonnehtivat.
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Maisemakuva
Maisema-alue ulottuu Halikonlah
den pohjukasta Halikon ja Salon taaja
mia sivuten koilliseen Uskelanjokilaak
soa pitkin Perttelin kirkon ohitse ja luo
teessa Halikonjoen laaksoa pitkin Vas
kion kirkonkylään. Syvälle maaperään
kaivautuneet jokiuomat halkovat loivasti
kumpuilevia laajoja viljelyksiä. Peltoalueita reunustavat metsäiset mäet. Esi
merkiksi Veitakkalan luota mäenrintees
tä avautuu näkymä yli koko Uskelanjoen
viljelyalueen.
Kulttuurimaisemaa leimaavat karta
nomiljööt. Myös perinteinen, hyvin säi
lynyt talonpoikaisasutus on maisemalle
tyypillistä. Taajamien liepeillä uudet
omakoti- ja kerrostalot, liikerakennukset
ja teollisuushallit häiritsevät muutoin
hyvin säilynyttä kokonaisuutta. Esimer
kiksi Halikon kirkonkylästä perinteinen
ilme on jo kadonnut.

Luonnonpiirteet
Muinaisen merenpohjan paksut savi
kerrostumat peittävät laajoja alueita. Ha
likonlahteen laskevat Uskelan- ja Hali
konjoki ovat uurtaneet muutoin loiva
piirteiseen laaksoon syvät uomat. Uske
lanjoen yläjuoksulla uoman syvyys on
peräti 20-30 metriä. Rehevässä Halikon
lahdessa on laajoja suistomaita.
Savikot on tarkoin raivattu pelloiksi.
Moreenipeitteiset, kuivia mäntykankaita
kasvavat mäet kohoavat jyrkkinä suo
raan viljelymaista. Kallioperä on pääosin
graniittia. Peltojen ja karujen metsäisten
mäkien hallitsemaan maisemaan tuovat
vaihtelua lehdot ja jokivarsien perinne
biotoopit. Esimerkiksi Perälän puronvar
ressa on kaunista lehtoa ja laidunketoa.
Maisemallisesti ja luonnonsuoj elullisesti
arvokkaita ovat myös Seppälän ja Vei
takkalan tammi-pähkinälehdot, joista vii
meksi mainittu on luonnonsuojelualuee
na. Viurilanlahti kuuluu lintuvesien suo
jeluohjelmaan.
Kulttuuripiirteet
Runsaat esihistorialliset löydöt
osoittavat muinaista vaurautta ja vilkasta
kaupankäyntiä. Merkittävimpiä muinais
muistoalueita on Isonkylän rautakauti
nen kalmisto. Pakanuuden ajan myöhäi
sempiä muistomerkkejä ovat muinaislin
nat, Veitakkala ja Rikalan Linnanmäki.
Viimeksi mainittu sijaitsee 900-1100 -lu
vuilla kukoistaneen Rikalan muinaisen
kauppapaikan kupeella Halikonlahden
silloisessa pohjukassa.
Uskela on maamme vanhimpia kir
kollisesti järjestäytyneitä alueita. Uske
lanjoen partaalla Isonkylän kalmiston
lähellä sijaitsi emäkirkko ilmeisesti jo
ennen 1300-lukua. Halikon harmaakivi
kirkko on peräisin vuodelta 1440, mutta
se on aikojen kuluessa kokenut monia
muutoksia. Perttelin harmaakivikirkko

on 1500-luvulta. Vaskion puinen rukous
huone on rakennettu 1900-luvun alussa.
Viurilan, Vuorentaan ja Joensuun
kartanot sijaitsevat Halikonlahden ran
nassa. Vanhat kiviset päärakennukset,
joista Vuorentaka on osittain 1 600-luvul
ta, Joensuun vanhimmat osat 1790luvulta ja Viuri 1810-luvulta, ovat jaloja
lehtipuita kasvavien puistojen ympäröi
mät. Kartanoita yhdistävä tiestö noudat
taa suurelta osin vanhoja kirkko- ja tilus
teitä. Joensuun kartanosta, jonka mainei
kas Horn-suku omisti keskiajalta lähtien
noin neljänsadan vuoden ajan, johtaa yli
kaksi kilometriä pitkä suora koivukuja
Halikon kirkolle. Perinteistä kartanoym
päristöä rikkoo golfkenttä Viurilan ja
valtatien välissä.
Maisemallisesti arvokas Hiidentie
johtaa Salosta Pertteliin. Sen varrella on
Veitakkalan kartano, jonka puinen pää
rakennus ja talousrakennukset muodos
tavat yhdeltä sivulta avoimen pihapiirin.
Tien varrella on myös katajikkoisia lai
tumia ja joentöyräällä laajalti ketoa.
Keskiaikainen Inkereen kartano on
Perttelin vanhimpia maatiloja. Sen muu
toin hyvin säilynyttä kokonaisuutta häi
ritsevät tienvarren teollisuushallit ja
rakenteilla oleva kauppakeskus. Halikon
vanha silta on tiemuseokohde. Vuonna
1866 valmistunut puinen tuki- eli pon
siansassilta kulkee Halikonjoen yli van
han Turku Viipuri rautatien reitillä.
Perinteinen lounaissuomalainen
maaseutuasutus on alueella hyvin säily
nyt. Rakennukset ovat pääasiassa metsä
selänteiden ja -saarekkeiden reunoilla.
Puuistutukset suojaavat pelloille raken
nettuja taloja. Maisema-alueen länsiosas
sa Hajalankylä edustaa hyvin säilynyttä
tiivistä tienvarsiasutusta. Taajamien
ympäristössä rakentaminen ei ole yhtä
harkiten sijoitettua. Omakotirakentami
nen on levinnyt erityisesti Perttelin,
Märyn ja Vaskion taajamiin. Myös Salon
kaupungin kasvu on kulttuurimaiseman
säilymisen kannalta ongelmallista.
Uskelan- ja Halikonjoen laaksoissa
maanviljelyn edellytykset ovat hyvät.
Vehnä ja sokerijuurikas ovat tärkeimpiä
viljelykasveja. Joillakin tiloilla on eri
koistuttu tiettyihin viljelykasveihin, ja
puutarhanhoito ja hedelmätarhat ovat
yleisiä. Karjanpito on vähentynyt, mikä
näkyy myös perinnekasvillisuuden
umpeenkasvuna.
-

26. Mynämäenlahti
Sijainti: Mietoinen, Mynämäki ja
Askainen; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounainen viJjelyseutu
Iinta-a1a: 6500 hehtaaria
ynämäenlahden edustava kulttuuri
maisema koostuu merenlahden
pohjukkaan raivatusta vilj elyalueesta,
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kulttuurihistoriallisesti arvokkaista karta
noista ja hyvin säilyneestä talonpoikais
asutuksesta.

Maisemakuva
Mynämäenlahden pohjukan hyvin
tasainen viljelyaukea rajautuu koillisessa
ja pohjoisessa rapakiviylänköön ja itä
kaakossa Lemun ylänköön. Lännessä on
rehevä, suojaisa merenlahti. Maisemaalueen eteläosassa Askaisten puolella
viljelymaisema muuttuu pienipiirteisem
mäksi peltotilkkujen ja kallioisten mäkien mosaiikiksi.
Kartanot ja maatalot ovat näkyvällä
paikalla maisemassa metsäsaarekkeiden
ja reunaselänteiden rinteillä. Kartanot
puistoineen ja puukujineen ovat tunnet
tuja nähtävyyksiä. Myös perinteiset
talonpoikaistalojen pihapiirit muodosta
vat kauniita kokonaisuuksia. Puistojen
jalot lehtipuutja pellonreunojen laidun
kedot korostavat kulttuurimaiseman veh
mautta.
Luonnonpiirteet
Mynämäenlahden perukka, Saarenaukko on kallioperän murtumalinjojen
yhtymäkohdassa. Ympäröivän tasangon
gneissikallioperää kovempi graniitti
kohoaa tasangon pinnasta 15-20 metriä
korkeina pyöreälakisina kumpareina.
Pellot on raivattu entisen merenpohjan
savikoille, joiden päälle on kerrostunut
Mynäjoen ja Laajoen sedimenttejä. Lah
denpohjukka mataloituu jatkuvasti jo
kien tuomasta liejusta. Laajoine ruovi
koineen ja rantaniittyineen se on kan
sainvälisesti arvokas lintuvesialue. Myös
pienehkö Louhisaarenlahti kuuluu lintuvesien suojeluohjelmaan.
Karut mäntykankaat peittävät kalli
oisia mäenkumpareita, mutta Mynä
mäenlahden rannoilla on myös tuoreita
kuusivaltaisia kankaita. Suojaisilla kas
vupaikoilla ovat edellytykset vaateliaan
km kasvillisuuden esiintymiselle. Esi
merkiksi Saaren kartanon pohjoispuolel
la on luonnonsuojelualueena rauhoitettua
tammimetsää, ja myös Louhisaaren kar
tanon mailla kasvaa tammia.

Kulttuuripiirteet
Mynämäenlahden perukka on niin
myöhään paljastunut meren alta, että esi
historiallista asutusta ei juuri ole voinut
olla. Varhaisimmat näiltä tienoilta tehdyt
esinelöydöt viittaavat viikinkiaikaan.
Mynämäenlahden rannalla sijaitsevan
Saaren kartanon historia ulottuu aina
1200-luvulle. Alueen vanhojen kartanoi
den menneisyyteen liittyy useita huomat
tavia historian henkilöitä.
Louhisaari on yksi harvoista karta
nolinnoista, jotka ovat peräisin isoavihaa
edeltävältä ajalta. Flemingien rakennut
tama, vuonna 1655 valmistunut kolmi
kerroksinen linna on maan tunnetuimpia
vanhoja kartanoita. Flemingien jälkeen
43

27. Saaristomeren
kulttuurimaisemat
Sijainti: Dragsfjärd, Korppoo ja
Nauvo; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
Pinta-ala: 15 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 23, 93 ja 119
aaristomeren maisema-alueella kau
nis luonto yhdistyy perinteisen saa
ristolaisasutuksen ja luontaistalouden
muovaamaan kulttuurimaisemaan ainut
laatuisella tavalla.

S

Maisemakuva
Saaristomeren kulttuurimaisemat
edustavat ennen kaikkea ulkosaariston
luontoa ja kulttuuripiirteitä. Uloinna on
merivyöhyke, jota avoin ulappa ja yksit
täiset, lähes puuttomat luodot ja karikot
luonnehtivat. Merivyöhykkeessä sijaitse
va tasaisten, puuttomien nummien peit
tämä Jurmon saari on maisemallisesti
erityisen näyttävä ja omaleimainen.
Ulkosaaristovyöhykkeen suurimmat
saaret ovat jo metsäisiäja saariston mai
semakuva on usein labyrinttimainen.
Lökholmin, Berghamnin, Aspskärin
Tunnhamnin ja Björkön saariryhmät
edustavat 5 aaristomerelle ominaista ul
kosaaristotyyppiä. Nötön ja Högsåran
seudut ovat välisaaristoa, jossa on ha
vaittavissa sekä ulko- että sisäsaariston
piirteitä. Suurten saarten ryhmissä on jo
sisäsaariston vehmautta, kun taas ulap
pavesien eristämät saaret muistuttavat
selvästi ulkosaaristoa.
Tiheät kylät tai yksittäiset asumus
ryhmät punaisine rakennuksineen ovat
erottamaton osa saaristomaisemaa. Osa
kylistä on säilynyt kauniina kokonaisuuk
sina ilman erityisiä maisemavaurioita,
eräissä vanha rakennuskanta on ränsisty
mässä ja uudisrakentaminen on pirstonut
perinteistä miljöötä. Saaristolaiset ovat
joutuneet sopeutumaan ankariin luon
nonoloihin, mutta toisaalta heidän har
joittamansa luontaistalous on laajalti
muovannut saaristoluontoa. Tämä ihmi
sen ja luonnon vuorovaikutus näkyy sel
västi maisemassa.
-

Mynämäenlahti
Louhisaari joutui Mannerheim-suvulle.
Marsalkka Mannerheimin syntymähuone
on yksi kartanon nähtävyyksistä. Lou
hisaari sijaitsee Askaisten kirkolta alka
van puistokujan päässä meren rannassa.
Nykyään valtion omistuksessa oleva kar
tano on entisöity museoksi. Askaisten
kirkko on harvinainen puhdasoppisuu
den ajan kivikirkko.
Valtion koetilana oleva Saaren kar
tano on Mynämäenlahden pohjukassa
kylätieltä johtavan puistokujan päässä.
Kustavilaistyylinen hirsinen päärakennus
on 1780-luvulta. Kartano ja sen punaiset
väentuvat sulkevat pihapiirin kolmelta
suunnalta, ja navetta ja aitta sijaitsevat
kylätien toisella puolella. Myös Lehtisen
kartano lähellä Mynäjokea on komea.
Uusrenessanssityylinen, 1850-luvulla
valmistunut päärakennus sijaitsee peltoalueen keskellä kohoavalla mäellä kuusi
rivistön ja jalojen lehtipuiden suojaama
na. Muut rakennukset ovat alarinteessä
44
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kartanon takana. Kaskisten kartanoon
johtaa näyttävä hopeapajukuja, mutta
piensaha ja muu pienteollisuus heikentä
vät kartanon miljöötä.
Kyläteiden varsilla on hyvin säi
lynyttä talonpoikaisasutusta perinteisine
pihapiireineen. Erityisen arvokas on Hai
jaisten Junnola Mietoisten kirkon pohjois
puolella. Tila sijoittuu maisema-aluetta
rajaavan selänteen eteläreunaan. Kaunis
päärakennus 1830-ja 1840-luvulta sekä
talousrakennukset sulkevat pihan kol
melta sivulta, ja talon takana on viljaaitta sekä kiviaitoja. Lounaissuomalaista
raittikylää edustaa Valaskallion kylä,
jonka rakennuksista valtaosa on 1800luvulta. Hyväkuntoiset rakennukset,
muun muassa edustava Vuolan raken
nusryhmä, sijaitsevat aivan kyläraitin
varrella. Valaskalliota hieman huonom
min säilyneessä Katavaisten kylässä on
ehyt Merilän pihapiiri.

Luonnonpiirteet
Maisema-alueen saariryhmät ovat
osa Gullkronan vajoamaa, jota murtuma
linjat rajaavat idässä ja pohjoisessa.
Jääkausien aikana ikivanhat kalliot ovat
hioutuneet sileiksi. Kolmannen Salpaus
selän reunamuodostuma kulkee puiston
halki ja nousee veden yläpuolelle some
rikkosaarina. Maankohoaminen paljastaa
merestä vähitellen uusia luotojaja kareja.
Salpausselkiin kuuluvat Jurmon ja
Sandholmin Lökholmin saaret muodos
tuvat lähes kokonaan irtaimista maala
jeista, joita meri on lajitellut. Profiilil
taan tasaisina, pääosin puuttomien num
-
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Saaristomeren kulttuurimaisemat
mien ja katajaketojen peittäminä ne ero
avat selvästi muista, kalliokkoisista ja
metsäisistä saariryhmistä. Varsinkin
Jurmon saaresta luonnonvoimat ja saa
ristolaisten harjoittama karj atalous ovat
muovanneet kasvipeitteeltään ja geomor
fologialtaan harvinaislaatuisen kohteen.
Jurmossa on laajalti kanervanummea.
Sitä hoidetaan laiduntamalla ja aika
ajoin katajikkoa raivaamalla ja kulotta
maila. Jurmo kuuluu harjuj ensuojeluoh
jelmaan. Sandholmin ja Lökholmin saa
rilla on kalliosydän ja niillä kasvaa myös
mäntymetsiä.
Kallioisten, osin moreenipeitteisten
saarten laki on usein paljasta, sileää kal
liota, jonka alapuolella metsät levittäyty
vät. Kallio- ja lohkareikkorannat ovat
yleisimpiä, kun taas hiekka- ja somerik
korannat ovat harvinaisia. Rantaniittyjä
on eniten välisaaristovyöhykkeessä
mutta myös ulkosaariston suojaisilla ran
noilla.
Salpausselkiin kuuluvia saaria sekä
Nötön ja Högsåran saariryhmiä lukuu
nottamatta lehtimetsät, tavallisimmin
mereiset koivumetsät ovat vallitsevia.
Kalkkivaikutteisilla paikoilla on lehtoja
km: esimerkiksi Berghamnin seudulla on
pähkinä- ja saarnilehtoja ja Nötön Mjo
össä pähkinälehtoa. Nötö, Högsåraja
Berghamnin pohjoisosat ovat mäntymet
sien valta-aluetta. Kuusikoita on hyvin
vähän.
Perinteinen karjatalous on jättänyt
jälkensä saarten luontoon. Lähes kaikilla

0

saarilla on katajikkoisia nummia tai ke
toja, hedelmällisimmillä alueilla lehdes
niittyjä ja laidunhakoja. Saaristomerelle
ominaiset kalkkipitoisen alustan runsas
ruohoiset katajakedot ovat osa alueen
kauneinta luonnonympäristöä.
Maisema-alue sijaitsee S aaristome
ren kansallispuiston yhteistoiminta-alu
eella. Osa saarista kuuluu kansallispuis
toon.

Kulttuuripiirteet
Kyliä tai yksittäisiä taloja ulkora
kennuksineen on jokaisella saariryhmis
tä. Asutus on hyvin vanhaa perua: mo
nissa saariryhmissä tiedetään olleen
asukkaita jo keskiajalla. Lukuisat mui
naismuistot, muun muassa j atulintarhat
ovat jäänteitä menneiltä ajoilta. Vanhim
mat säilyneet rakennukset ovat 1700luvulta.
Kylät ovat ryhmittyneet satamapaik
kojen ympärille. Kyläkonaisuuteen kuu
luvat asuin- ja talousrakennusten ohella
satama laitureineen ja aallonmurtajineen,
peltotilkut kiviaitoineen ja kylää ympä
röivät laitumet, lehdesniityt ja muut pe
rinnemiljööt. Yksinäisetkin asuinpaikat
jotka ovat Saaristomerellä tavallisia,
muistuttavat pieniä kyliä, sillä rakennusryhmään kuuluu tavallisesti yksi tai
kaksi asuintaloa, aittoja, perunakellari,
navetta, ranta-aittoja ja venesuoj a. Ennen
moottoriveneitä kaukaisten kala-apajien
ääreen rakennetuilla kalamajoilla oli
suuri merkitys kalastajien tilapäisinä
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asumuksina.
Saaristomeren perinteisiä kyliä edus
taa hyvin Högsåra, jossa on vielä noin
viisikymmentä asukasta. Erittäin hyvin
säilyneitä kyläkokonaisuuksia on myös
muissa saariryhmissä. Björkön kylän
tavoin useimmat talot ovat autioituneet
tai ne ovat siirtyneet huvilakäyttöön.
Nötössä on alueen suurin, 17 taloa käsit
tävä kylä. Suurin osa Nötön taloista on
ainakin osan vuodesta asuttuna. Väljästi
rakennettu kylä on kohtalaisen hyvin säi
lynyt kokonaisuus, jota vuonna 1756
rakennettu puinen kappeli täydentää.
Maanvilj ely on saaristossa raj oittu
nut lähinnä perunan, juuresten ja muiden
puutarhatuotteiden sekä heinän viljelyyn.
Vain Nötössä on ollut viljapeltoja. Pel
loista valtaosa on nykyään viljelemättö
minä. Myös karjatalouden muovaamat
perinnemaisemat ovat rapistumassa.
Eräillä alueilla, kuten Berghamnin ja
Boskärin lehdesniityillä, on aloitettu
perinnemaisemien hoito uudelleen kan
sallispuiston työnä ja talkooleireillä.

28. Ruissalo Hirvensalo
-

Sijainti: Turku; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutu
Pinta-ala: 2500 hehtaaria
uissalon Hirvensalon kulttuurimai
R
semien arvo perustuu monipuoliseen
rannikon ja saariston luontoon, vanhaan
-
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salonja Hirvensalon huvilat antavat
kuvan suomalaisesta huvilakulttuurista
1850-luvulta nykyaikaan.
Ruissalon kartanon komea huvila
mainen päärakennus, pehtoorin asuintalo
ja talousrakennukset ovat peltojen ympä
röimällä kalliokumpareella saaren itälai
dalla. Hyvin säilynyttä perinteistä maa
seutuasutusta edustaa Kauppilan tila pu
naisine rakennuksineen saaren pohjois
osassa. Pelloistaja niityistä suuri osa on
metsitetty tai jätetty vaille hoitoa, mikä
on köyhdyttänyt kulttuurimaisemaa.
Ruissalo on nykyään suosittu mat
kailukohde ja virkistysalue. Saarella on
muun muassa kasvitieteellinen puutarha,
golfkenttä, leirintäalue ja hotelli. Näiden
lisäksi Ruissalossa on myös kaupungin
telakka ja puolustusvoimien tukikohta.

29. Untamala Kodjala
-

5 km

Ruissalo Hirvensalo

0

huvilakulttuuriin ja vauraaseen viljelymai
semaan.

Ruissalo kuuluu tammivyöhykkee
seen. Saari voidaan kasvipeitteensä
perusteella jakaa kahteen osaan, itäiseen
tammialueeseen ja läntiseen havupuualu
eeseen. Ruissalon itäosassa ovat Suomen
oloissa ainutlaatuisen laajat tammimet
sät, joiden yhteispinta-ala on lähes 100
hehtaaria. Tammimetsien tyypit vaihtele
vat rehevistä tammi-pähkinäpensasleh
doista mänty-tammikankaisiin. Myös
muut jalot lehtipuut ovat yleisiä lehdois
sa. Metsät ovat kauneimmillaan kevääl
lä, jolloin runsaat kevätkukkijat ovat
loistossaan. Suurimmat tammimetsät
ovat Marj aniemessä ja kasvitieteellisen
puutarhan vieressä Tammimäessä. Nii
den suojelemiseksi on perustettu kaksi
luonnonsuojelualuetta. Ruissalon laajat
lehtometsät kuuluvat lehtojensuojeluoh
jelmaan.
Lehtoja karummilla kasvupaikoilla
vallitsevat lehtomaiset ja tuoreet kuusi
kot. Korkeimmilla kallioalueilla on karuja männiköitä. Saaren länsiosassa tam
mea on lähinnä vain männyn aluspuuna.
Suojaisilla rannoilla vallitsevat ruovikot,
ja aikaisemmin laajat rantaniityt ovat
umpeenkasvamassa. Länsirannoilla on
myös karumpia rantatyyppejä.

-
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Sijainti: Laitila; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu

Maisemakuva
Ruissalon saari yltää Aurajoen vai
kutuspiiristä, sisäsaariston ja rannikkovyöhykkeen tuntumasta Airiston ulapan
äärelle, missä mereisyyden tuntu on voi
makkaampi kuin saaren sijainnin perus
teella voisi odottaa. Luonnonmaisema on
pienipiirteistä ja vaihtelee äärimmäisyy
destä toiseen: vehmaista, upeasti kukki
vista lehdoistaja niityistä karuihin kal
liokkoihin. Monet rantaviivasta esiinpis
tävät niemet ovat maisemallisesti arvok
kaita. Niiltä sekä saaren sisäosien kor
keilta mäenkumpareilta avautuu kauniita
näkymiä Turun lähirannikolle.
Ruissalon keskeinen maisemaele
mentti ovat puukujanteiden jäsentämät
viljelykset. Saaren halki kulkevaa päätie
tä lukuunottamatta tiestö sopii maise
maan hyvin. Rakennettua ympäristöä lei
maavat erityyliset huvilat, mutta myös
perinteistä maaseutuasutusta on paljon.
Ristiriidassa saaren perinteiseen maise
makuvaan nähden ovat muun muassa
sen itäosan telakka-alue sekä länsipään
hotelli ja leirintäalue.
Ruissalon vastarannan, Hirvensalon
kallioiset rannat lukuisine huviloineen
kehystävät kaakkoispuolelta kapeaa sal
mea, jonka kautta muun muassa Ruotsin
laivat kulkevat.

Luonnonpiirteet
Ruissalo on syntynyt toisiinsa kiinni
kasvaneista luodoista. Saaren korkeim
mat kohdat ovat huuhtoutuneita kalliok
koja, mutta painanteissa on viljavaa
maata, muun muassa savikkoja. Kallio
perän amfiboliitit osaltaan myös selittä
vät harvinaisen rehevää ja monilajista
kasvillisuutta.
46

Pinta-ala: 8 000 hehtaaria
Kuva: s. 63jalosa, s. 115
ntamala Kodj ala on ehyt Lounaista
viljelyseutua edustava maisemako
konaisuus. Perinteisen ja monimuotoisen
maaseutumaiseman arvoa korostavat
asutus- ja kulttuurihistoriallisesti arvok
kaat kohteet.

U

-

Maisemakuva
Maisema-alue muodostuu loivasti
kumpuilevasta, Laitilan lakeudeksi kut
sutusta Laitilan kirkonkylän länsi- ja ete
läpuolelle levittäytyvästä peltoaukeasta.
Idässä viljelymaisemaa rajaa selkeästi
Laitilanharju, lännessä kumpareinen kal
lio- ja moreenimaasto. Pohjoisessa maj
semakuva on tasankoa pienimuotoisem
paa, kalliokumpujen ja harjujakson muo
dostumien pirstomaa. Koko maisemaalueella kivisyys ja suuret siirtolohkareet
ovat leimaa-antava piirre.
Keskeinen osa kulttuurimaisemaa
ovat perinteistä talonpoikaisasutusta
edustavat kauniit, ehyet ryhmä- ja raitti
kylät. Viehättävät mutkaiset kylätiet hal
kovat elävää maaseutua. Alue on pää
piirteissään säästynyt maisemavaurioilta.

Kulttuuripiirteet

Luonnonpiirteet

Keskiajalla Ruissalo on ollut har
vaan asuttua. 1300-luvulla saari otettiin
Turun linnan nautintamaaksi, ja 1500luvulla sinne perustettiin kruununkarta
no. Kartanon lisäksi Ruissalossa oli
1700-luvun puoliväliin tultaessa vain
viisi torppaa.
Vuonna 1845 Ruissalo siirtyi Turun
kaupungille, minkä jälkeen se jaettiin
palstoihin ja huviloiden rakentaminen
alkoi. Vanhimmat huvilat ovat peräisin
1800-luvun puolivälistä, ja rakentaminen
on jatkunut aina nykypäiviin asti. Ruis

Kallioperä on Laitilan rapakiveä.
Jyrkät rinteet ja louhikot ovat luonteen
omaisia Laitilan lakeutta ympäröivillä
alueilla. Kirkonkylän halki kulkeva Lai
tilanharju kohoaa tasangosta noin kym
menen metriä korkeana kumpujonona.
Laajimmat savikot, jotka on tarkoin rai
vattu pelloiksi, ovat kirkonkylän länsi- ja
lounaispuolella. Suurin osa pelloista on
kuitenkin entistä suota tai järvenpohjaa.
Esimerkiksi entisen Valkojärven paikalla
ovat nyt laajat viljelykset. Merkittävin
joki on peltoalueen halki koillisesta lou

pelloilta kohoavien kumpareiden laiteille
hieman ympäristöään korkeammalle.
Rakennukset ovat lähes poikkeuksetta
hyväkuntoisia ja pihat siistejä. Kylätiet
mutkittelevat kauniisti kumpareiden reu
noja myötäillen.
Ainoa kartano viljelylakeudella on
Palttila, joka on Porintien varrella pie
nellä peltojen ympäröimällä harjuselän
teellä. Palttilan empiretyylisen rakennuskokonaisuuden muodostavat 1840-luvun
päärakennus, 1600-luvun harmaakivikel
lari ja tiilinen viljamakasiini. Rakennuk
sia ympäröi puisto, ja mäellä on myös
pensoittuvaa entistä laidunta. Kartanon
ja Laitilan keskustan välinen vanha tieyhteys jatkuu pohjoisempana Untamalan
kyläraittina.
Entiset suot ja järvenpohjat soveltu
vat parhaiten rehuviljan viljelyyn.
Niinpä kaijatalous on kehittynyt vallitse
vaksi maatalouden tuotantosuunnaksi.
Monilla tiloilla pidetään myös siipikar
jaa. Lisäksi tuotetaan perunaa, sokerijuu
rikasta ja omenoita.

30. Köyliönjärven
kulttuurimaisemat
Sijainti: Köyliö ja Siikylä; Turun ja
Porin lääni
Maiseinamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 7 200 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 52
öyliönj ärven maisema-alue edustaa
la-Satakunnan viljelyseudulle tyy
pillistä kulttuurimaisemaa. Alueella on
lisäksi poikkeuksellisen korkeat histo
rialliset arvot.
Untamala Kodjala
-

naaseen matalassa uomassa virtaava
Sirppujoki, johon entisten järvien ja soi
den kuivatusojat laskevat.
Kuivat mäntykankaat peittävät suu
reksi osaksi viljelylakeutta ympäröiviä
alueita. Peltoja reunustavien kumparei
den laiteilla on maisemaa elävöittäviä
katajaketoja. Alueella on myös käytössä
olevia laidunniittyjä.

Kulttuuripiirteet
Laitilasta on tehty runsaasti kivi-,
pronssi- ja rautakautista asutusta osoitta
via löytöjä. Esimerkiksi Untamalan poit
tohautakalmisto kuuluu maamme van
himpiin. Seutu on todella vanhaa asutusaluetta: ensimmäisestä pysyvästä asutuk
sesta on merkkejä jo ajanlaskun ensim
mäisiltä vuosisadoilta.
Untamalan Palttilan raittikylä on
Lounais-Suomen pisin. Untamalan kir
kon tienoilla vanhat, hyväkuntoiset ra
kennukset ovat tiiviisti kyläraitin varrel
la. Edustavan rakennusryhmän, 5 arkin
talon, päärakennus on tien suuntaisesti
-
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pihapiirin jäädessä talon suojaan. Kylä
miljöötä täydentää puinen, länsitornilli
nen pitkäkirkko, joka on alunperin ra
kennettu vuonna 1785 ja korjattu nykyi
seen asuunsa vuonna 1870. Samalla pai
kalla esihistoriallisten kalmistojen lähei
syydessä on ollut kirkko varhaiskeski
ajalta lähtien. Palttilan kylätien varrella
tilakeskukset ovat peltolaikkujen erotta
milla metsäisillä kumpareilla. Vanhojen
rakennusten joukossa on joitakin uudeh
kojakin rakennuksia, jotka jäävät puus
ton suojaan.
Kauniissa ryhmäkylässä, Soukaisten
Savenmäessä kylätie mutkittelee vieri
viereen rakennettujen pihapiirien ohitse.
Pieniä peltoaukeita reunustavat kiviaidat,
joita alueella on erityisen paljon. Kaunis
1800-luvun puukirkko tuo oman lisänsä
vaihtelevaan kylämaisemaan. Maisemaalueen eteläosassa Koukkelan kylässä on
arvokas suojelukohde, Koukkelan umpi
piha. Alkuperäisessä asussaan säilyneet
rakennukset ovat 1700-ja 1800-luvulta.
Yksittäiset maatilat sijoittuvat usein

Maisemakuva
Maiseman peruselementtinä on ma
talarantainen Köyliönj ärvi, jota reunusta
vat laajat, alavat viljelykset sekä niiden
takainen nauhamainen asutus ja metsä
vyöhykkeet. Köyliönjärven kulttuurimai
sema yhtyy etelässä laajana viljelyaukea
na Säkylän alaviin peltomaisemiin.
Köyliönjärven maisemakuvan vai
kuttavuus perustuu laajoihin rauhallisiin
näkymiin, hyvin hoidettuihin vanhoihin
maatiloihin ja vaihtelevaan rakennuskan
taan. Erikoislaatuisuutta lisäävät alueen
historialliset erityispiirteet. Maisemakuvaa häiritsevinä voidaan pitää rantojen
runsasta loma-asutusta, joka on ristirii
dassa historiallisen ja avoimen maisemakuvan kanssa, sekä maisemaan sopima
tonta rakentamista Yttilän ja Köyliön
kirkonkylän ympäristössä.

Luonnonpiirteet
Köyliönjärvi on geologisesti vajoa
ma-allas, jolle ovat tyypillisiä lahdetto
matja niemettömät rannat. Järven etelä
päässä levittäytyvät lounaiselle viljelyseudulle ominaiset laajat savikkoiset
47

Köyliönjärven kulttuurimaisemat
tasankoalueet. Järven keskellä kohoavat
Kirkkosaari ja Kaukosaari muodostavat
harjuineen järvimaisemalle omaleimai
sen ilmeen. Vuosisatainen maanviljely ja
karj atalous on muovannut Köyliönj ärven
rannat alaviksi viljelymaiksi ja niityiksi.
Järvi on vähitellen rehevöitynyt, minkä
seurauksena sen pohjoispää ja Kirkkosaaren eteläranta ovat linnustollisesti
merkittäviä. Järvien pohjois- ja keskiosat
kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan. Kankaanpään kylässä
on patoamalla aikaansaatu suuri lähde
lampi. Kuninkaanlähteeksi kutsuttu
lampi on saanut nimensä Kustaa 111:n
vierailtua paikalla vuonna 1775.

Kulttuuripiireet
Asutus on jatkunut alueella yhtäjak
soisesti rautakaudelta saakka, mistä ker
tovat mm. Tuhkanummen ja Yttilän
Otan kalmistot.
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Asutus on keskittynyt lounaiselle
viljelyseudulle tyypillisesti ryhmämäi
siksi kyliksi tai nauhamaisesti viljelysten
taustalle. Vilj avaa kulttuurimaisemaa lei
maa vauraan Vanhakartanon sijainti
arvokkaalla ja keskeisellä paikalla.
Maisemakuvassa näkyy myös sodanjäl
keisen pika-asutuksen leima. Avoimilla
pelloilla tyypillisesti sijaitsevat siirtolais
tilat ovat tuuhean pensas- tai kuusiaidan
ympäröimiä. Viljava maa tarjoaa hyvät
edellytykset myös puutarhaviljelylle.
Kirkko- eli Köyliönsaari on loivarin
teinen ja rehevärantainen saari, jonka
viljavat rinteet olivat alueen varhaisim
pia asuinpaikkoja. Kirkkosaaren Vanhakartanon talonpoikainen isäntä Lalli sur
masi vuonna 1156 piispa Henrikin Köy
liönjärven jäällä. Tämän jälkeen saari
kartanoineen joutui Turun piispanistui
men omistukseen. Kuningas Kustaa
Vaasan aikana kartano joutui kruunulle

ja siitä muodostettiin kuninkaankartano.
Vuodesta 1748 se on kuulunut Ceder
creutz-suvulle. Kartanon rakennukset
ovat 1700-ja 1800-luvulta, käsittäen
lisäksi 1500-luvun tienoilta peräisin ole
van holvatun nk. Lallin kellarin. Lehte
vä, tammien, lehmusten, vaahteroiden ja
jalavien luonnehtima kartanon puisto on
saanut nykyisen muotonsa 1800-luvulla.
Saaren korkeimmalle kohdalle sijoittu
nut kokonaisuus on historiallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas. Vuodel
ta 1752 peräisin oleva Köyliön puinen
ristikirkko sijaitsee saaren vanhalla hau
tausmaalla, ikihongikon keskellä. Saaren
rantaviivaa seuraa rehevä tervaleppäval
tainen rantalehtovyöhyke. Viljavat, yhte
näiset pellot avautuvat itään, viettäen loi
vasti jarvelle ja rajautuvat avoimiin ran
taniittyihin. Niityt ja osa rantametsistä
ovat edelleen laidunnettuja, mikä lisää
saaren kulttuuripiirteiden ja maiseman
arvoa. Kirkkosaaren pohjoiskärjessä on
istutettua tammimetsää ja rautakautinen
kalmisto.
Köyliönjärven pohjoispäässä sijait
seva pieni Kirkkoluoto liittyy Pyhän
Henrikin kulttiin. Saarella on jäännöksiä
mahdollisesti jo 1300-luvulla rakenne
tusta muistokappelista sekä vuonna 1956
pystytetty, kristinuskon Suomeen tulosta
kertova muistomerkki.
Kirkkoluodon lähellä sijaitsevaa
Kaukosaarta on muokannut ikimuistoi
nen laiduntaminen. Saari on maisemalli
sesti edustava ja kuvaa edelleen seudun
laidunnusperinnettä. Laidunnus on päät
tynyt viime vuosikymmeninä, mutta sen
merkit ovat vielä toistaiseksi nähtävissä.
Saaren keskiosat ovat puistomaista koi
vikkoa, mutta lähes koko saarta kattaa
niittyjen luonnehtima laidunaukio. Au
kiolla olevat katajat ovat umpeenkasvun
myötä jäämässä muun puuston varjoon.
Liian puuston raivaus, laidunnus ja niitto
olisivat sopivia hoitokeinoja.
Köyliönjärven itärannalla sijaitsevan
Kepolan kartanon historia liittyy kiin
teästi Köyliönsaaren Vanhakartanoon.
Lounaisrannalla sijaitseva Puolimatkan
kartano taas on erotettu Vanhakartanon
maista vuonna 1812. Kummatkin karta
noalueet muodostavat kulttuurihistorial
lisesti arvokkaan kokonaisuuden järven
rantaan.
Köyliön keskustaajamasta Kepolasta
johtaa Köyliönsaaren Vanhakartanoon
noin kahden kilometrin pituinen komea
koivukuja, joka jäsentää Köyliönjärven
avaraa kulttuurimaisemaa. Koivukuj aa
pitkin Kirkkosaareen johtava vanha ky
läraitti jatkuu järven itärannalle ja siellä
rantaviljelyksiä seuraillen kohti järven
etelä- ja pohjoiskärkiä. Yttilän kylässä
on kulttuurihistoriallisesti arvokasta ta
lonpoikaista rakennuskantaa.
Köyliönjoen varressa sijaitseva Tuis
kulan kylä on edustava perinteinen kylä,
jossa on säilynyt paljon vanhaa rakennus-

kantaa. Kylän lähellä kosken partaalla on
vanha, Satakunnan ainut toiminnassa
oleva vesimylly. Luonnonkivestä ja tii
lestä muurattu mylly on rakennettu 1870
-luvulla, ja samalta ajalta on viereinen
saha, jonka käyttö loppui 1960-luvulla.
Kokonaisuuteen kuuluvat puisten rännien
lisäksi myllypato ja sahurin mökki. Sa
manaikaisesti rakennetut asuintupa, luhti
ja aitta ovat sillan toisella puolella. Myl
lyn ympäristössä on viehättävää luonnonja kulttuurimaisemaa.

muassa luonnontilaisena säilynyt Josun
nokan niemi, Kilpijoen suistossa olevat
kaksi kaunista niemeä, korkea kallioinen
Karausvuori, Keikyän maiseman tunnuskuva sekä Kilpikoski, joka on yksi Ko
kemäenjoen viimeisistä pikkukoskista.
Kilpikoski on uhanalai sen toutaimen
lisääntymispaikka.

Kulttuuripiirteet
Kokemäenjokilaakson asutuksella ja
maataloudella on hyvin pitkät perinteet.
Viljavat jokilaakson savikot on raivattu
jo
varhain viljelyynja raivauskelvotto
31. Kokemäenjokilaakso
mina ovat jäljelle jääneet vain kalliokot
Sijainti: Huittinen, Kokemäki,
ja moreenimäet. Aikojen kuluessa on
Vammala jaAetsä; Turun ja Porin lääni keväisin tulviva Kokemäenjoki muovan
Maisemainaakunta: Lounaismaa,
nut omalla tavallaan vilj elymaisemaa.
Jokilaakson alueella on useita kivikauti
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 8 300 hehtaaria
sia asuinpaikkoja, ja ainakin Aetsän
Kuva: s. 39
Riihimäessä on rautakautinen kalmisto.
Asutus on sijoittunut viljelysten tun
okemäenjokilaakso on edustavaa
tumaan laakson ja selänteen väliselle
la-Satakunnan viljelyseudun laaja- vyöhykkeelle. Rakennukset ovat usein
piirteistä kulttuurimaisemaa.
nauhamaisesti laaksossa kulkevan tien
varressa. Nauhamainen kylärakenne on
Maisemakuva
Kokemäenjokilaaksossa vieläkin havait
Maiseman peruselementtej ä ovat jo
tavissa. Huittisten alueella rakennuskan
kilaakso ja sen rinteiden avarat ja polvei ta ei enää juuri edusta perinteistä maise
levat savitasangot. Siellä täällä maisemaa makuvaa muovaajana, esimerkiksi Kar
elävöittävät jyrkähköt kalliokot tai met
hiniemen vanha kylä on rakenteeltaan
sänpeittämät vuoret. Maiseman vaikutta hajonnutja uusiutunut. Maisemassa on
vuus perustuu paitsi laajoihin ja avariin
kuitenkin havaittavissa piirteitä perintei
viljelyksiin, myös niiden keskellä vaihte sestä harjunrinteen rivikyläasutuksesta.
levasti mutkittelevaan jokiuomaan. Kal
Uusi-Raution ja Takalan tiloilla on säily
lioinen Ripovuori kohoaa huomiota he
nyt arvokas talonpoikainen pihapiiri.
rättävänä alavalta savitasangolta. Vuoren
Sammussaja Nanhiassa on jäljellä
lakiosa on melko avointa katajikkoista
perinteistä rakennuskantaa ja maatilako
kallioketoa, jonka yli avautuvat avaraan
konaisuuksia kuten Takkulan kartanomil
laaksoon kaukomaisemat. Maisemahäi
jöö sekä Sepän, Hurun ja Norrin tilat.
riöitä ovat Karhiniemen kylän soranotto Nanhian kylän kultuurimaiseman runkona
paikat, avoimella paikalla sijaitsevat ve
on Sammunjoen viljava jokilaakso, joka
denpuhdistamot sekä jokiuoman perkaus
on ollut asuttu jo esihistoriallisella ajalla.
ja siirretyt maamassat.
Viljelymaisema on avoin ja pehmeästi
kumpuileva. Kylän asutusrakenteessa on
Luonnonpiirteet
havaittavissa nauhamaisen joenvarsiasu
Maisema-alueen ydin on Kokemäen tuksen, mäkiasutuksen ja myös ryhmäsu
joen polveke, jossa Loimijoki, Sammun
tuksen piirteitä. Nanhian vanha tiivis kan
joki ja Punkalaitumenjoki yhtyvät Koke takylä muodostaa maiseman solmukoh
mäenjokeen. Sammunjoki ja Loimijoki
dan joen rantaan ja erilliset tilakeskukset
ovat kovertuneet varsin syvälle savimaa
sijaitsevat Sammunjoen molemmin puo
han ja muodostavat jyrkkiä rantatörmiä.
lin kulkevien teiden varsilla. Kulttuurihis
1960-luvun alussa rannoilla oli paikoin
toriallisesti arvokkaita ovat Ytin, Kylä-,
50-100 metriä leveä rantaniittyvyöhyke,
Mäki-, Ali- ja Yli-Juuselan sekä Hemmon
mutta nykyisin viljelykset ulottuvat ta
tilat. Tilakeskukset ovat rehevän puuston
vallisesti vesirajaan saakka. Maisemal
suojassa ja erottuvat maisemassa vehmai
lisesti arvokkaita kapeita rantaniittykais
naja selväpiirteisinä saarekkeina.
taleita on kuitenkin vielä jäljellä.
Lauhassa on hyvin laakearantaista
Peltoaukea on parhaimmillaan yh
jokimaisemaa. Tulvivat suorannat on
deksän kilometriä pitkä ja neljä kilomet
osittain raivattu ja ojitettu pelloiksi. Vil
riä leveä. Kokemäenjoen länsirannan loi- jelyksiä vaivaavat edelleen jatkuvat tul
van harjanteen takana avautuvat laajat
vat. Tilat sijaitsevat harvassa jokilaakson
Kiettareensuon keidassuot. Tänne on
pelloilla tukeutuen lähes huomaamatto
perustettu Puurijärven Isosuon kansal
mun maaston kohoumiin. Avoin ja tasai
lispuisto. Kokemäen rajalla Kokemäen
nen maisema on pihapiirien tuuhean
joki haarautuu kahtia Kiettareen- ja
puuston, koivurivien ja muutamien yk
Kyttälänhaaraksi.
sittäisten puiden jäsentämää.
Aetsän puolella on joitain maisemal
Aetsässä jokilaakson rantaviljelykset
lisesti arvokkaita luontokohteita, muun
ovat laaj immillaan Ruotsilan, Kulmun

tilan ja Ritalan kylien alueella. Kirkon
kylän kohdalla maisema on rikkonaisem
paa ja avautuu jälleen avoimiksi vilje
lyksiksi Ulvin kylässä. Jokilaakson näil
lä osilla vanhat tilakokonaisuudet hyvin
hoidettuine pihapiireineen ovat maise
makuvassa hallitsevia. Ulvissa on peri
mätiedon mukaan sijainnut Kiikan
ensimmäinen saarnahuone, ja kylä oli
vielä tämän vuosisadan alussa merkittä
vä rukkiteollisuuden keskus.
Ripovuori on tiettävästi viikinkiajal
la (800-1050) Satakuntaan rakennetun
puolustusjärjestelmän osa. Ripovuorelle
on kavuttu perinteisesti muun muassa
pääsiäisaamuisin katsomaan “auringon
hyppäämistä”, mikä tapahtui vain tai
vaan ollessa selkeä. Kirkas pääsiäisyö
ennusti hyvää satovuotta. Nykyisin
Ripovuorelle kerää väkijoukkoja laella
sijaitseva suosittu tanssilava. Tämän
vuoksi on lakialue hyvin kulunut. Mai
semakuvaa rikkovat pysäköintipaikat.

32. Karkku- Tyrvää
Sijainti: Vammala; Turun jaPorin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 11 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 57
arkun Tyrvään maisema-alue on
monipuolista, historiallisesti ja mai
semallisesti poikkeuksellisen arvokasta
Ala-Satakunnan viljelyseudun kulttuuri
maisemaa.

K

-

Maisemakuva
Monipolvisen vesistön äärellä olevia
vaihtelevia viljelymaisemia kehystävät
metsäiset, paikoin vuoristoisiksi kohoavat
selänteet. Järvien rannoilta kohoavat jyl
hätja metsäiset vuoret ovat maiseman
kiinnekohtia. Historiallista syvyyttä tuo
vat vanhat kivikirkot ovat maiseman ko
hokohtia. Karjanhoidon luomat ympäris
tötyypit tuovat vauraaseen viljelymaise
maan vaihtelevuutta.
Vanhojen kyläteiden varsille ja tii
viisiin kyliin keskittyneen rakennuskan
nan kulttuurihistoriallinen kerrostunei
suus ei peitä alleen runsaan vanhan
rakennuskannan ilmentämää asutuksen
pitkäaikaisuutta. Paikoin kuitenkin uudet
tielinj aukset, uusi rakentaminen, vanho
jen rakennusten rapistuminen, golfken
tät, lomakeskukset ja rantojen mökitty
minen ovat maiseman näkyviä häiriöitä.
Maisema-alue raj autuu lounaassa perin
teisestä kulttuurimaisemasta jyrkästi
poikkeavan Vammalan kaupunkitaaja
man reuna-alueisiin.

-

Luonnonpiirteet
Maisema-alueen ytimenä ovat laa
jaan murroslaaksoon syntyneet Koke
mäenjoen järvialtaat: Kulovesi ja Rau
tavesi. Paikoin saaristoiset järvet avautu
49

Kokernäenjokilaakson (vas.) ja Tvrvään Karkun maisema-alueet
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vat välillä mittaviksi järvenseliksi. Rin
teisillä mailla ja viljelylaaksoissa on
puroja.
Pinnanmuodot ovat Rautaveden
länsi- ja Iuoteisrannoilla sekä aivan ete
lässä loivahkosti kumpuilevat. Muualla,
varsinkin alueen keskiosissa graniittisen
kallioperän kohoutumat ovat hyvinkin
jyrkkäpiirteisiä. Saanen ja mantereen
mäet kohoavat järven pinnan yläpuolelle
helposti useita kymmeniä metrejä, par
haimmillaan yli sata metriä. Korkeimpia
vuoria ovat Huuhkajanvuori (133 m mpy),
Pirunvuori Ellivuori (151 m mpy) ja
koillisessa maisemaa hallitseva laaja
Jyränvuori (180 m mpy). Pirunvuoren
laelta aukeaa hieno näkymä yli rautave
den, ja siellä on pienehkö luonnonsuoje
lualue. Pirunvuoreen liittyy runsaasti
kansantaruja. Sastamalan kirkon raken
nuskivet on tuotu Pirunvuorelta. Ellivuoren tyvellä oleva lomakeskus ja rin
teeseen avattu laskettelurinne ovat mai
-
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semahäiriöitä, jotka eivät onneksi näy
kovin laajalti maisemassa.
Tasaisetja kallioalueiden väliset
kumpuilevat savikot ovat tarjonneet
hyvät edellytykset maanviljelyn kehitty
miselle. Varsinaisia moreenimaita on
vähän. Koska viljavimmat maat on rai
vattu pääosin viljelyyn, on selännealueil
lejäänyt metsäluonto verraten karua.
Yleensä metsät ovat mäntyvaltaisia.
Metsien tehokas talouskäyttö näkyy mai
semassa. Asutuksen tuntumassa on usein
lehtomaisia kuvioita ja lehtipuustoa.
Kulttuurivaikutteinen kasvillisuus on
monimuotoista.

Kulttuuripiirteet
Alueen asutushistoria on pitkä. Ko
kemäenjoen vesistö on ollut kautta aiko
jen vilkkaasti käytetty kulkuväylä. He
delmälliset rantavyöhykkeet on raivattu
viljelyyn jo esihistoriallisena aikana.
Alueelta on löydetty runsaasti muinais
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jäännöksiä. Vanhimmat kivikautiset
löydöt viittaavat siihen, että ensimmäi
set ihmiset olisivat asettuneet alueelle jo
4 500 vuotta sitten.
Vanhimmat rautakautiset löydökset
ajoittuvat 300- ja 400-luvulle. Sadat rau
takautiset haudat ovat olleet perusteena
sille, että muinaista Sastamalaa on alettu
pitää koko seudun kulttuurin kehtona.
Useimmat nykyiset kylät ovat varmuu
della peräisin 1300-lukua vanhemmalta
ajalta.
Maisemallisesti näyttävällä paikalla
sijaitseva Pyhälle Olaville nimetty Tyr
vään vanha kirkko on arvokkaimpia kes
kiaikaisia kivikirkkojamme. Se on ra
kennettu ilmeisesti 1300-luvun jälkipuo
liskolla. Kirkko jäi käytöstä 1855
Tyrvään uuden punatiilisen kirkon val
mistuttua. Vanhan kirkon viereen pellol
le istutettu koivumetsikkö alkaa sulkea
maisemaa haitallisesti.
Toista alueen keskiaikaista kivikirk

koa, eli Sastamalan kirkkoa alettiin ra
kentaa 1200-luvun lopulla. Kirkko on
restauroitu 1960-luvulla.
Maisema-alueen kulttuurimaisemat
edustavat pitkäaikaisen maanviljelyn ja
karj atalouden muovaamaa maisematyyp
piä. Asutus tihenee paikoin ryhmäkylik
si. Talonpoikaista perinteistä rakennuskantaa on jäljellä varsin paljon. Paikoin
vanhojen rakennusten rappeutuminen,
peltoheittojen ja joidenkin kylien reuna
alueiden pensoittuminen sekä eräiden
vanhojen laidunten ja peltojen metsitty
minen ovat silmiinpistäviä maisemahäi
riöitä. Loma-asutuksen levittäytyminen
arkaan rantavyöhykkeeseen on myös sil
miinpistävää.
Alueella kulkee monia maaston piir
teitä myötäileviä perinteisiä ja vaihtele
via kyläteitä. Teiden varsilta aukeaa hie
noja näkymiä kulttuurimaisemaan ja
vesistöihin. Alueen läpi kulkevia valtateitä voidaan pitää maisemavaurioina.
Rautatietä varten rakennetut penkat sul
kevat paikoin haitallisesti näkymiä.
Maanviljely ja karjatalous on pää
osin elinvoimaista. Maisema-alueen eri
osat edustavat vaihtelevan tyyppisiä piir
teitä vauraan ja laajamittaisen, tehok
kaan maatalouden harj oittamisesta pieni
muotoisiin ja syrjäisiin asumuksiin.
Lännessä oleva Pohj alanjärven alue
on esimerkki takamaiden viljelyalueesta.
Yhtenäiset viljelmät on raivattu tasaisel
le järvikuiviolle. Pohj alan kartanon
rakennuskanta on komeaa ja kartanon
—
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mailla on edustavia, laidunnettuja haka
maita. Pohjalanjärven tienoilla on myös
merkkejä pika-asutuksesta.
Karkun kylä on tiheähkö maaseutu
taajama, jossa asutus on ryhmittynyt pe
rinteisen tiiviisti kyläraitin varrelle. Vaik
ka kylää hallitsevan vanhan rakennus
kannan yhteyteen nousseet uudemmat
rakennukset eivät kaikki ole tyyliltään
onnistuneita, ovat ne osa kylän varsin
tasapainoiseksi muotoutunutta kulttuurihistoriallista kerroksellisuutta. Karkun
eteläpuolella on rakennuskannaltaan ar
vokas Järventaan entinen ratsutila. Ra
kennusten ympäristön arvoa laskevat
pelloille raivattu golfkenttä ja vieressä
humiseva valtatie.
Kärppälässä on hienoa vanhaa ra
kennuskantaa; osa vanhoista talonpoikai
sista rakennuksista on äskettäin kunnos
tettu. Stormin kylä on hyvin säilynyt.
Vanhaa rakennuskantaa on siellä jäljellä
runsaasti; esimerkiksi Tuomisen päreillä
vuorattu päärakennus on rakennettu vuo
den 1870 tienoilla.
Alueella olevia edustavia perinnemaisemia ovat muun muassa Tyrvään
vanhan kirkon länsipuolisilla mäenkum
pareilla olevat kedot ja laidunhaat, Hei
noon Saikan puronrannoilla oleva kostea
laidunniitty, Karkun sosiaalioppilaitok
sen mailla olevat suomenkarjalla laidun
nettavat koivikkovaltaiset hakamaat,
Kiuralan laidunniityt ja metsälaitumet ja
Vammalan Vehmaanniemen luonnon
suoj elualue.
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Maisemakuva
Maisemalle on tunnusomaista mä
kien, harjanteidenja näiden välisten pel
totilkkujen pienipiirteinen mosaiikki.
Merellä vastaavat piirteet toistuvat lu
kuisten kivikkoisten karien ja pienten
saarten pirstaleisena saaristona.
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hlaisten kulttuurimaisema edustaa
Satakunnan rannikkoseudulle tyy
pillistä pienipiirteistä ja vaihtelevaa vil
jely- ja kylämaisemaa. Ahlaisten kirkon
kylä on yksi Satakunnan parhaiten säily
neistä kylistä.
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Sijainti: Pori; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakimta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 7 700 hehtaaria
Knva:Iosa, s. 140
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33. Ahlainen
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Vehmaanniemen luonnonsuojelu
alue Rautaveden etelärannalla rauhoitet
tim vuonna 1973. Alueen laidunnus
päättyi 1950-luvulla. Alueen nykyinen
omistaja, Maailman Luonnon Säätiö on
hoitanut aluetta talkoovoimin useina
vuosina. Niemen keskiosissa olevia
edustavia kukkaniittyjä on pensaiden rai
vauksen jälkeen alettu hoitaa niittämällä.
Lehtipuita kasvavien katajikkoisten
hakamaiden laiduntaminen on aloitettu
uudelleen lampailla. Vehmaanniemessä
on myös rautakautisia hautaröykkiöitä.
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Kulttuurimaiseman kohokohta on
ehyenä säilynyt Ahlaisten kirkonkylä
harjun lakea seurailevan tien varressa.
Harjulta avautuu kauniita näkymiä yli
viljelysten, erityisesti eteläpuolen joki
laaksoon, ja harjun korkeimmalle koh
dalle rakennettu kirkko näkyy kauas eri
suuntiin. Maisemaa elävöittävät maaston
muotoja myötäilevät tiet, yksittäiset kau
niit pihapiirit ja rakennukset sekä
komeat puut.

Luonnonpiirteet
Alue on tyypillistä moreeniseutua,
jota luonnehtivat kaakosta luoteeseen
suuntautuvat harjanteet ja hyvin mäkinen
maasto. Siellä täällä pistää esiin paljas
kallio. Alueen halkaisee harju, joka päät
tyy pitkään ja kapeaan Saanteen saareen.
Pellot on raivattu laaksojen savikoille.
Maisema-alueen läpi virtaa kaksi
jokea, Eteläjoki ja Pohjajoki, joissa on
useita pikku koskia. Jokisuistot ovat rehe
viä ja maatuvia. Rantaviivalle ovat tyypil
lisiä kapeat, kaakkoon pistävät lahdet,
jotka aikoinaan ovat ulottuneet pitkälle
sisämaahan, mutta nyt niiden entiset poh
jat ovat viljelymaina. Umpeenkasvavat
vanhat jokiuomat ja merenlahdet Pyö
meenlahti Osterviiki ja Mustalahti kuu
luvat lintuvesien suojeluohjelmaan. Saa
ristossa vedet ovat hyvin matalia ja karik
koisia. Saaret ovat enimmäkseen pieniä ja
kivisiä, mutta joillekin niistä on raivattu
vähäisiä viljelyksiä. Saantee kuuluu ran
tojensuojeluohjelmaan.
-

Kulttuuripiirteet
Varhaisella keskiajalla huittislaiset
pitivät Ahlaisten rannikkoa kalavesi
nään. 1300-luvulla seudulle alkoi tulla
ruotsalaisia uudisasukkaita. Ruotsin
suurvaltakaudella Ahlaisissa oli runsaas
ti lahjoitusmaita vanhojen sukujen hal
lussa.
Asutus on keskittynyt harjulle, joki
suille ja muutamiin paikkoihin rannikol
le. Alakylään harjun kohdalle on muo
dostunut taajama, ja myös Ylikylä on
tiheään asuttu. Asutus jatkuu kirkonmä
eltä raitin vartta pitkin myös Saanteen
suuntaan alas kalasatamaan. Kalasata
massa on säilynyt joukko rantahuoneita,
ja kalasataman vieressä on tiheään asuttu
Vaaksholma eli Rantakaupunki.
Ahlaisten kirkonkylä on tiivis ja ehjä
kokonaisuus. Talot ovat nauhamaisesti
tien varrella. Arvokkaita yksittäiskohtei
ta ovat muun muassa Malmgårdin enti
nen säteri- ja ratsutila, jonka empiretyy
linen päärakennus on vuodelta 1865 ja
viljamakasiini 1800-luvun alusta, Söder
gård ja Larsgård niinikään 1860-luvulla
rakennettuine empiretyylisine pääraken
nuksineen sekä jugend -tyylinen kunnal
liskoti. Puukirkko on rakennettu vuonna
1796. Rehevät, hoidetut puutarhat täy
dentävät rakennettua ympäristöä, jonka
selkärankana on vehmas ja kauniisti
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kaartuva kyläraitti.
Kirkonkylän ulkopuolella kulttuuri
historiallisesti ja maisemallisesti merkit
täviä kohteita ovat Ulvilan Korshol
man postitie 1500-luvulta, joka Söder
gårdin ja Pienpellon välillä on säilynyt
varsin alkuperäisenä sekä Keikveden
tienvarren vaihtelevat mäki- ja peltomai
semat latoineen ja pientiloineen. Yksit
täisiä arvokkaita rakennuksia on eri puo
lilla aluetta.
Kalastuksen aiemmasta merkityk
sestä kertovat saariston vanhat kalastustilat, joista on säilynyt muutamia edusta
via pihapiirejä. Enimmät niistä on ilmei
sesti otettu kesämökkikäyttöön. Viime
vuosikymmeninä Ahlaisten rannikolle
on rakennettu hyvin paljon uusia kesäasuntoja, jotka poikkeavat joskus häirit
sevästi perinteisestä maisemasta.
Aiemmasta ruotsinkielisestä väes
töstä muistuttavat enää vain paikanni
met. Kalastus on ennen ollut tärkeä tu
lonlähde, mutta sen merkitystä on vähen
tänyt veden laadun huononeminen sen
jälkeen, kun Reposaaren pengertien ra
kentaminen pakotti Kokemäenjoen vedet
virtaamaan Ahlaisten saaristoon. Maa- ja
metsätaloudesta tuli sittemmin pääelin
keino.
-

34. Sasin MahualanseJän
ki1ttuurimaisemat
-

Sijainti: flämeenkyrö; Turunja Porin
lääni (L 1.1993 lähtipn Hämeen lääni)
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, KeSki-Hämeen viljely- ja
järvise’utu
Pinta-ala: 8700 hehtaaria
Kuva: 1 os, s. 7, 24, 55 ja 64-65
asin Mahnalanselän maisema-alue
edustaa Keski-Hämeen viljely- ja jär
viseudulle ominaista vaihtelevaa ja pe
rinteistä kulttuurimaisemaa parhaim
millaan.

S

-

Maisemakuva
Maisema-alueen selkärankana ovat
voimakaspiirteinen harju, alueen poikki
kulkevat murroslaaksot sekä järvet, joi
hin laajat kumpuilevat viljelykset laskeu
tuvat. Voimakkaiden ja kauniiden luon
nonpiirteiden sekä vuosisatoja jatkuneen
maanviljelyn muovaama maisema on
harvinaisen eheä. Suurten korkeusvaihte
lujen ansiosta avautuu useita vaikuttavia
näkymiä harjujen rinteitä mutkittelevalta
vanhalta Pohjanmaantieltä. Maastoku
viot ovat pääosin suurpiirteisiä. Laajat ja
avoimet viljelykset sekä harjujen ja mo
reenikumpareiden lakiosia peittävät met
sät ovat tyypillisiä. Maisemakuvan mo
nipuolisuutta täydentävät vanhojen ta
lonpoikaistilojen komeat rakennukset ja
monin paikoin edelleen laidunnettavat
niitytja haat.
Mahnalan seudun kauneuden ja mo

nipuolisuuden ovat havainneet myös
monet kuvataiteilijat sekä etenkin F. E.
Sillanpää, joka on lukemattomissa maa
seutukuvauksissaan kertonut vaikutta
vasti kotiseutunsa luonnosta ja maise
mista sekä ihmisen elämästä.

Luonnonpiirteet
Maisema-alueella tulee hienosti
esiin seudun luonnonpiirteiden vaihtele
vuus ja monipuolisuus. Alue on topogra
fialtaan ympäristöään selvästi vaihtele
vampaa, mikä johtuu muun muassa mo
nipuolisista harjumuodostumista. Alueen
läpi kulkee Pälkäneeltä asti yhtenäisenä
jatkuva, suureen saumamuodostumaan
kuuluva Pinsiönkangas Ketunkiven
kangas. Sen katkaisee alueen itäosassa
pohjois-etelä -suuntainen Sasin murroslaakso. Harju jatkuu laakson lounaispuo
lella Mahnalanharjuna. Murroslaakso
pohjalla virtaavine jokineen laskee loi
vasti etelään ja päättyy Kirkkojärven
Enonselkään. Kirkkojärven rantoja hal
litsevat pohjoispuolella Mahnalanharjun
rinteet ja eteläpuolella kumpuilevat
moreenimäet.
Laitilassa maaston muodot ovat jyr
kähköjä ja kokonaisuus pienipiirteistä.
Kierikkalassa ja Herttualassa pinnanmuodot loivenevatja varsinkin Herttua
laa ympäröivät laajat viljelykset. Laitilan
ja Kierikkalan välissä on luonnonkaunis
kapea Laitilansalmi, joka yhdistää Kal
lioistenselän ja Kirkkojärvenselän toi
siinsa.
Harjujenja selänteiden lakiosia peit
tävät kuusivaltaiset sekametsät. Itäpuo
lella Pinsiönkankaalla on harjumänniköi
tä. Metsät rajaavat järvenrantojen ja mur
roslaaksojen avoimia viljelyksiä. Paikoin
ne laskeutuvat jyrkästikin järveen. Hä
meenkyrö kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen. Maaperän vilj avuus heij as
tuu metsien yleisenä rehevyytenä sekä
järvenrantojen ja puronvarsien pieninä
lehtolaikkuina. Hanhijärven ja Sasin
purolehdot sekä Vastajärvenojan lehto
kuuluvat lehtojensuoj eluohj elmaan.
Kokemäenjoen vesistöön kuuluvat
vedet laskevat pohjoispuolisesta Kyrös
järvestä Kyröskosken ja Pappilanjoen
kautta Kirkkojärveen. Sasin laaksossa
sijaitseva Sarkkilanjärvi on nykyisin lä
hes umpeenkasvanut. Laakson rinteet
ovat vanhan maatalouskulttuurin muo
vaamat. Peltoja ja laitumia erottaa jär
vestä vain kapea rantaniittyvyöhyke.
Sarkkilanj ärvi kuuluu valtakunnalliseen
lintuvesien suoj eluohj elmaan.
-

Kulttuuripiirteet
Alueen asutus on hyvin vanhaa.
Vanhimmat tiedot ovat kivikauden esi
keraamiselta kaudelta (6500-4200 eKr.),
jolloin Mahnalanharjun etelärinteellä on
ollut ainakin kaksi asuinpaikkaa. Suurin
osa Hämeenkyrön rautakautisista löy
döistä on Mahnalan alueelta, etenkin sen

r

•••
17
r’k}p

Kene

.

t-4)

!!__

—1ir

,e

Iz
i
.
1

60,7

k\\

Kk

-

.

ö

J
•
4
f

f

nttLW

t5

•
T

,I&,

&ekk

UfltI

2

I•

M n

haU

(

rk

’•
7
d

tiOIIOU.
II
1
‘1O
O”
:.

‘7r

‘

Ni

Iii1OLIP
,a

p

ta

\

Sasin Mahnalanselän kulttuurimaisemat

0

-

eteläpuoleisesta Alaskylästä, jossa kyläkeskus on aiemmin sijainnut. Mahnala
on tiettävästi ollut alueen merkittävin
rautakautinen kylä, josta muut lähikylät
ovat saaneet asutuksensa. Laitilan kylä
on muodostunut 1200-luvulla perustetun
Laitilan yksinäistilan ympärille. Tila oli
1700-luvulla kruunun sotilasvirkatalona.
Harjujen rinteet ja järvien rannat
ovat vuosisatoja olleet viljelyksessä.
Savikkoiset ja lämpimät rinteet ovat vil
javia ja suotuisia myös hedelmän- ja
marjanviljelylle, jota nykyisin harjoite
taan yleisesti. Hämeenkyrö on säilyttä
nyt perinteisen elinkeinorakenteensa
suhteellisen hyvin. Maanviljely ja kar
janhoito ovat edelleen elinvoimaisia,
mikä näkyy viljely- ja laidunmaiden
yleisyytenä.
Asutus on sijoittunut perinteisesti
harjujen ja selänteiden rinteille, notkel
mun ja satulakohtiin, jotka ovat otollis
ten rinneviljelysten ja -laidunten sekä
hyvien kulkureittien tuntumassa. Kyläasutus muodostuu lähinnä vanhoista
talonpoikaisista maalaistaloista, jotka
sijaitsevat rinteillä ja kumpareilla metsän
ja viljelysten vaihettumisvyöhykkeellä.
Paikoin tilat muodostavat tiiviitä rykel
miä. Mahnalan kylän uusi asutus on si

joittunut nauhamaisesti kylätien varteen.
Sasin eli Lopen ahde on vauras vil
jelylaakso. 1500-luvulla laaksossa tiedet
tim olleen ainakin 22 tilaa, joista suurin
osa on säilynyt entisillä sijoillaan. Laak
son jyrkimmissä osissa tilat sijaitsevat
avoimien rinteiden yläosissa, maisemal
lisesti keskeisillä paikoilla. Tiloilla on
runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Huo
miota herättää erityisesti Vanha-Sasin
tila rakennuksineen ja rinneniittyineen.
Kierikkala on Sillanpään kotikylä
Kirkkojärven etelärannalla. Monet sen
talonpoikaisista tiloista ja torpista ovat
tulleet tunnetuiksi kirjailijan kuvaamina.
Täällä ovat myös Sillanpään syntymäko
ti Myllykolu, joka on nykyisin museona
sekä myöhempi koti ‘Saavutus’ Kirkkojärven rannassa.
Karjatalouden ansiosta alueella on
runsaasti käytössä olevia laidunmaita.
Suurin osa on kuitenkin kylvöperäisiä
laidunnurmia, joiden kasvillisuus on
hyvin yksipuolista. Alueella on myös
useita käytöstä poistettuja metsittyviä
laidunhakoja, jotka vaatisivat pikaisia
hoitotoimenpiteitä.
Sasin laakson ja Mahnalanharjun
rinteitä mutkitteleva vanha tie on peräi
nen keskiajalta, ja se on ollut aikanaan
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Hämeenlinnasta Pohjanmaalle vievä
yleinen maantie. Jo vuonna 1650 tie oli
merkitty Hannu Hannunpojan karttaan ja
1700-luvulla sitä kutsuttiin kyröläis
ten markkinatieksi. 1960-luvulla Tam
pere Vaasa tie linjattiin tällä kohdalla
suoraan metsien halki, ja vanhat tielin
jaukset jäivät sivuun suurimmalta liiken
teeltä.
Alueen maisemakuvaa rikkoo voi
makkaimmin harjujen soranotto. Kirkkojärven rannat ovat paikoin kärsineet
omakoti- ja loma-asutuksesta. Maantien
varteen on noussut joitain perinteiseen
rakennuskantaan sopeutumattomia
uudisrakennuksia.
Mietinnön 1 osan luvussa 5.4 esitel
lään alueella tehtyjä maisemanhoidon
selvityksiä.
-

Maisema-alueella olevia
perinnemaisemia
Sasin katajaketo liittyy Vanha
Sasin tilan kokonaisuuteen laakson itä
rinteessä. Vanha-Sasi on alueen vanhim
pia kantatiloja, jonka 1700-luvun päära
kennus sekä pienet ulkorakennukset
korostavat Sasin vanhan kulttuurimaise
man arvoa. Tilaan kuuluu metsäinen
hakamaasaareke sekä katajikko järven
53

rannassa. Näitä ympäröi avoin laidun
den, vaikka tila on ollut asumaton vuo
nurmi. Kasvillisuus on tyypillistä mutta
desta 1967. Rakennukset ovat korjauk
edustavaa. Niityllä kasvaa muun muassa
sen tarpeessa. Ympäristössä on laajalti
kelloja ja mataroita. Karja laiduntaa
avointa niittyä. Suurin osa tästä on entis
aluetta säännöllisesti.
tä lammaslaidunta, mutta myös viljele
Nikkilä on vanha kaijataloustila
mättömät pellot ovat muuttuneet niityik
Mahnalanharjun rinteessä. Se on osa nel
si. Niityllä kasvaa runsaana aholeinikkiä
jän tilan muodostamaa tiivistä kokonai
ja päivänkakkaraa sekä heinittyvällä
suutta. Nikkilä sijaitsee kauniilla paikal
pihatantereella perinteisiä koristekasve
lajärven rantaan viettävässä rinteessä.
ja, muun muassa pikarililjaa ja juhannus
Rinteen alaosassa on kumpuilevia lai
ruusua. Niittyjä tulisi hoitaa laiduntamal
dunniittyjä. Tilan rakennukset muodosta la tai niittämällä, ja ojanvarsien pusikot
vat melko eheän kokonaisuuden rinteen
tulisi raivata.
yläosassa. Alinna rinteessä on osin huo
Ruusi on perinteinen talonpoikaisti
nokuntoisia hirsimökkejä. Viereisen
la. Sen vanhat hirsiset rakennukset sijait
Mäki-Kauppilan rakennukset ja tilojen
sevat metsän reunassa loivassa maantiel
välissä kulkeva kärrytie täydentävät
te päin viettävässä rinteessä. Harmaiden
kokonaisuutta. Laidun- ja peltomaise
rakennusten ryhmä on maisemallisesti
maan kuuluu kolme hirsistä latoa.
viehättävä yksityiskohta maantieltä kat
Rinteitä laidunnetaan säännöllisesti.
sottuna. Rakennukset muodostavat kult
Lammassaari on Kirkkojärven
tuurihistoriallisesti arvokkaan kokonai
Enonselällä sijaitseva vanha laidunsaari.
suuden. Leivintupanaja työväen asunto
Saari on melko tasainen. Sen rannat ovat
na toiminut sivurakennus on 1700-luvun
hyvin kivikkoisia, ryteikköisiä ja hanka
puolivälistä, ja sen seinät on vuorattu
lakulkuisia lukuunottamatta matalaa luh
päreillä. Vastapäätä sijaitseva 1800-lu
taniittyä kasvavaa kapeaa niemekettä.
vun alun päärakennus on hämäläiseen
Saaresta noin puolet on kylän yhteismaa talonpoikaistyyliin pitkä ja komea. Tilaa
ta ja loput yksityistä. Saarella oli asutus
viljellään edelleen, mutta siellä asutaan
ta 1800-luvulla, minkä jälkeen siellä on
vain kesäisin. Rakennukset ovat vielä
laidunnettu lampaita. Keskellä oleva
melko hyväkuntoisia.
pelto on ollut pitkään käyttämättä ja on
Herttuala on perinteinen ryhmäkylä
nykyisin avointa niittyä, johon on siellä
Heinijärven rannalla jyrkkärinteisen
täällä nousemassa kuusen taimia. Koko
moreenimäen rinteessä. Kylän toista
saari on kasvamassa voimakkaasti
puolta reunustavat laajat, avoimet vilje
umpeen. Puuston harventaminenja lam
lykset. Herttualan perinteinen rakenne ja
maslaidunnus olisi maisemakuvan säilyt rakennuskanta ovat suhteellisen hyvin
tämiseksi suositeltavaa.
säilyneet. Suurin osa rakennuksista on
Korkeen tilan pihapiiri on erittäin
viime vuosisadalta, mutta joukossa on
hyvin säilynyt. Tila sijaitsee jyrkästi jär
aivan uusiakin. Kylän pohjoislaidalla on
veen viettävän mäen päällä, josta se
kolmen suuren talonpoikaisen tilan iii
näkyy mäen alla kulkevalle Laitilan
viis rykelmä. Näiden komeat, vanhat ja
kylätielle. Kaikki tilan rakennukset ovat
hyvin hoidetut rakennukset seisovat
vuoraamattomia hirsirakennuksia, jotka
kylänraitin molemmin puolin. Raken
ovat peräisin 1700-1800 -luvulta. Ne
nusten välistä pilkistävät vanhojen pui
rajaavat perinteistä neliömäistä pihaa.
den varjostamat kauniit pihat. Mäenrin
Yli 200 vuotta vanha päärakennus sijait
teessä on pienimuotoista kyläasutusta,
see komeimmalla paikalla mäen harjalla. jossa on havaittavissa piirteitä suurten
Pihassa on lisäksi hirsinen navetta talli,
tilojen mäkitupa-asutuksesta. Punaisista
luhtiaitta sekä kaksikerroksinen aitta.
mökeistä ja ulkorakennuksista monet
Pihapiirin tuntumassa ovat rivissä liiteri,
ovat huonossa kunnossa. Kylän keskellä
pari latoaja kauempana riihi. Monissa
oleva Hämeenkyrön vanhimpana pidetty
rakennuksissa on edelleen pärekatto.
rakennus on noin 1600-luvulta. Talo on
Rakennukset ovat hyvin hoidettujaja
toiminut tunnetun aseseppä Ahlforsin
pihapiiri vanhoine koriste- ja hyötykas
pajana. Kylän halki kiertävän raitin var
veineen perinteinen. Pihalla kasvavat
relta avautuvat näkymät ovat viehättäviä
muun muassa juhannusruusut ja syreenit, ja kertovat elävästi menneiden aikojen
lipstikka, piparjuuri ja perinteinen mata
kulttuurista.
la iiris. Pihaan nousee suurten koivujen
reunustama kärrytie. Peltoja viljellään
35. Vihteljärvi Niemenkylä
vielä osittain, mutta suurin osa niistä on
tilalla kasvatettavien kuttujen laitumina.
Sijainti: Katdcaanpää, Lavia; Turun ja
Salmelus (Salminus) on kulttuuri
Porin lääni
historiallisesti arvokas vanha torppa,
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
joka laidunniittyjen ympäröimänä sijait
Pohjois-Satakunnan järviseutu
see metsän keskellä maisema-alueen
Pinta-ala: 2900 hehtaaria
keskiosan pohjoispuolella.Tilan raken
nukset ovat vanhoja vuoraamattomia hir
ihteljärven Niemenkylän maise
sirakennuksia. Ne muodostavat arvok
ma-alue edustaa tasapainoistaja
kaan ja harvinaislaatuisen kokonaisuu
veiTaten vaurasta Pohjois-Satakunnan
-
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Vihteljärvi Niemenkylä
-

j ärviseudun maatalousmaisemaa.
Maisemakuva
Maisema-alue keskittyy järvialtai
den ketjun muodostaman laakson rinteil
te. Maiseman peruselernenttejä ovat jär
vet, rinteiden kumpuilevat viljelykset
sekä laakson molemmin puolin metsäisi
nä kohoavat selänteet. Viljelymaisemaa
täydentävät vanhat ja hyvin hoidetut tila
keskukset pihapiireineen ja puistoineen.
Maisemakuvan monipuolisuutta lisäävät
tuuheat metsäsaarekkeet, suuret yksit
täispuut sekä laakson pohjalla kiemurte
levaa jokea seuraava rantakasvillisuus.
Avoin jarvenrantamaisema on laidun
nuksen loputtua kuitenkin vähitellen um
peutumassa. Myös rantojen loma-asutuk
sen lisääntyminen rikkoo rantamaisemia.

-
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Luonnonpiirteet
Vihteljärven ja Kaukojärven asutus
sijaitsee pitkässä, pohjois-eteläsuuntai
sessa ruhjelaaksossa. Laakson länsireuna
on leveähköja siihen työntyy länsipuo
lelta pieniä selänteitä nieminä. Laakson
itäreunaa rajaa pohjoisessa Hämeenkan
kaan massiivinen haijuselänne, joka toi
mii samalla alueen luonnonmaiseman

selkärankana. Ikivanhaan laaksoon on
jääkauden jälkeisinä aikoina kerrostunut
hienojakoisia maa-aineksia, savea, hie
sua ja hietaa, mikä on luonut edellytyk
set viljaville peltomaille.
Laakson melko tasaisella pohjalla
virtaa jokia ja puroja, jotka yhdistävät
järvet toisiinsa. Järvistä merkittävimmät
ovat Vihteljärvi, Kaukojärvi, Kolehmai
nen, Kourajärvi, Sollahti ja Ruojärvi. Ne
ovat topografialtaan laakeita, loivarantai
siaja hyvin matalia. Järvet ovat voimak
kaasti kasvamassa umpeen, ja vesistö
alkaa vähitellen muistuttaa hitaasti vir
taavaa jokea.
Selännemetsät ovat pääasiassa män
tyvaltaisia, ja Hämeenkankaan karulla
hiekkamaalla kasvaa puhtaita männiköi
tä. Laakson länsireunat ovat selänteitä
ravinteikkaampia ja kasvillisuuskin vaih
televampaa. Täältä löytyy tuoreita ja leh
tomaisia kangasmetsiä. Pienialaisia soita
on runsaasti.

Kulttuuripiirteet
Asutus on tavallisesti keskittynyt
selänteen reunavyöhykkeelle viljelymai
seman yläosaan. Suurilla, karuilla selän
nealueilla ei ole asutusta lainkaan, mutta
pienetkin viljavat murroslaaksot selänteen sisällä ovat houkutelleet asukkaita.
Hämeenkankaan reunavyöhykkeessä
ovat olleet kylien vanhimmat asuinpaikat
ja täällä sijaitsee nykyisinkin osa vanhim
mista tiloista. Myöhemmin reunavyö
hykkeiden asutus on tiivistynyt ja nykyi
sin voimakkain asutuskeskittymä on Vih
teljärven koillisrannalla. Se jatkuu miltei
yhtäjaksoisena nauhana kaakkoon, kape
an murroslaakson reunalla.
Toinen vanha asuinpaikka sijaitsee
murroslaakson ja päälaakson risteyskoh
dassa, Polvenkulmalla. Täällä maasto on
kumpareista; kummut ovat tarjonneet
edullisia asuinpaikkoja.
Alueen maatalous on elinvoimaista ja
tilat hyvin hoidettujaja suhteellisen vau
raita. Vanhan rakennuskannan lisäksi on
runsaasti myös uusia rakennuksia, jotka
toistaiseksi on osattu sijoittaa perinteiseen
maisemaan melko tasapainoisesti.

36. Airisto Seili
-

Sijainti: Parainen, Rymättyläja
Nauvo; Turun ja Porin lääni;
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounaisrannikon ja Saadstomeren
seutu
Pinta-ala: 11.000 hehtaaria
Airiston selkä Turusta länteen johta
van laivareitin varrella on Lounaisran
nikon ja Saaristomeren seudun tunne
tuimpia maisemanähtävyyksiä. Kapeat
salmetja avarat selät sekä lukuisat saaret
ja luodot tarjoavat vesillä liikkujalle toi
nen toistaan kauniimpia näkymiä.

Airisto Seili

0

-

Luonnonpiirteet
Airiston selkä on syntynyt kalliope
rän hautamaiseen vajoamaan. Sen syvin
kohta on maisema-alueen pohjoispuolel
la. Maisema-alueen eteläosa on Seilin
saaristoa, pohjoisessa aluetta rajaavat
Rymättylän Aaslaluoto ja Airismaa ja
idässä muun muassa Paraisten Stormälö.
Saaret ovat kallioisia: suurimpien
saarten karut lakiosat kasvavat mänty
metsiä, mutta rehevimmillä paikoilla on
myös lehtimetsiä. Luonnonsuojelullisesti
arvokkaita saaria ovat muun muassa
Högholmen, Majholmenin Lindsorin
saaret sekä jo rauhoitettu Måsgrund. Sei
lin saari erottuu harmaista, tuulen pieksä
mien männiköiden peittämistä kallioluo
doista vehreän puistomaisena jaloine leh
tipuineen ja niittyineen. Suuri osa aluees
ta kuuluu rantoj ensuoj eluohj elmaan.
Seilin ympäristön valtionmaille on vireil
lä luonnonsuoj elualueen perustaminen.
-

Kulttuuripiirteet
Airiston selän historialliset tapahtu
mat liittyvät vanhaan laivaväylään, jonka
kautta Varsinais-Suomen rannikolle on
suuntautunut useita valloitus- ja hävitys
retkiä. Tunnetuimman saaren, Seilin his
toria on osa maamme sairaanhoitolaitok
sen vaiheita. Vuosina 1619-1785 siellä
toimi Suomen ensimmäinen leprasairaala
ja vuosina 1755-1962 valtion mielisairaa
la. Seiliin tuodut mielisairaat ja raajarikot
asuivat pääsaaressa ja spitaalisten vaati
mattomat asumukset sijaitsivat nykyään
Seiliin kiinni kasvaneella niemellä.
Seilin sairaalan puinen ristikirkko,
jonka lähellä spitaalisten asunnot sijaitsi
vat, on rakennettu vuonna 1733. Sen vie
ressä on vanha hautausmaa. Vuonna
1840 valmistunut sairaalan päärakennus
on C.L. Engelin piirtämä. Sen ulkoasu
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on säilytetty ennallaan, mutta sisältä se
on uusittu. Kaikkiaan sairaalan raken
nusryhmään kuuluu viidettäkymmentä
rakennusta, muun muassa punaisia hirsi
siä asuintaloja. Nykyään Seilin raken
nuksissa toimii Turun yliopiston Saaris
tomeren tutkimusasema.
Haverössäja muillakin saarilla on
saariston pienimuotoisia saaristolaisia
viljelytiloja. Suunniteltu Nauvon ja man
tereen välinen tieyhteys on uhka saaris
toluonnolle ja -maisemalle.

37. Yyteri
Sijainti: Pori; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 2500 hehtaaria
1(uva: s. 199
yteri on Etelä-Suomen laajimpia
yhtenäisiä hiekkarantoja ja postgla
siaalisia lentohiekka- eli dyynialueita.
Yyterin sannat on tunnettu luonnonnäh
tävyys ja lomailupaikka.

y

Maisemakuva
Yyterin alueen erikoislaatuinen mai
semakuva muodostuu laajoista lento
hiekkavalleista ja kilometrien mittaisista
tasaisista lieterannoista sekä näitä reu
nustavasta harjumuodostumasta mänty
kankaineen. Arvokasta rantamaisemako
konaisuutta elävöittää vanha jugendtyy
linen huvila-alue sekä Mäntyluodon
sataman yhteyteen vuosisadan alussa
rakennettu asuinalue. Vilkkaassa käytös
sä oleva Yyterin lomakeskus sekä sen
jatkuva laajeneminen uhkaavat avointa
rantamaisemaa. Rakenteilla olevan golf
keskuksen kaivu- ja maastotyöt saattavat
vaurioittaa maisemaa pysyvästi.
55

kohoamisrantaa, joka on paitsi maise
mallisesti myös alueen linnuston kannal
ta arvokas. Rannoista on osa rauhoitettu.
Preiviikinlahden pohjoisrannan lintuve
sien suoj eluohjelmaan kuuluvat rannat
ovat tärkeitä vesilintujen ja kahlaajien
muutonaikaisia levähdyspaikkoja. He
vantojirvet ja Kerinjärvi ovat myös
arvokkaita lintuvesiä.
Lieterannat ovat alueen vaikuttavim
pia kokonaisuuksia. Kilometrien mittai
nen ja tasainen, juuri vedenpinnan ylä
puolelle ulottuva, hiekan ja lietteen se
kainen ja lähes kasviton alue antaa edus
tavan kuvan maankohoamisen synnyttä
mästä merenrantamaisemasta. Leveäka
rin alueella on lisäksi tyypillistä maan
kohoamisniittyä katajikkoineen. Ranta
niityllä on suolakkokasvillisuutta.

Kulttuuripiirteet
kohrn,,f
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Yyteri
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Luonnonpiirteet
Yyterin hiekkarannat ovat EteläSuomen laajin yhtenäinen dyynialue.
Alue käsittää useita komeita lentohiek
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kavalleja, joista Keisarinpankki on har
vinainen, edelleen elävä hiekkadyyni. Se
on samalla Yyterin hiekkarantojen kor
kein osa. Yyterin, Riitasaranlahden ja
Etelärannan liete- ja niittyalue on maan-

Yyterin vanhinta ja kulttuurihistorial
lisesti arvokkainta asutusta edustavat Kar
huluodon jugendarkkitehtuuria edustava
huvila-alue sekä alueen pohjoispuolella
vuosisadan vaihteesta peräisin oleva Uni
luodon asuntoalue. Uniluodon yhdyskunta
on syntynyt Mäntyluodon talvisataman ra
kentamisen yhteydessä. Puiset asuinraken
nukset sijaitsevat säännöllisillä suorakul
maisilla tonteilla. Yyterin vähäinen uusi
asutus on keskittynyt Yyterin asuntoalueel
le ja Herrainpäivien loma-asutusalueelle.

Perinnemaisemia
Lenholmin nhityt
Sijainti: Parainen; Turuiija Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounaisrannikon ja Saaristomeren
seutu
Pinta-ala: 60 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 48
enholmin saaren eteläosa on maj
semiltaan kaunis ja luonnoltaan erit
täin arvokas perinnemaisema. Mahtava
puusto, kevään ja alkukesän kukkaloisto
ja vankkojen runkojen lomasta näkyvät
pellot ja meri ovat keskeiset maisema
elementit. Alueen korkein kohta, joka
kohoaa yli 20 metriä merenpinnasta, on
kalliopaljastumien rikkomaa tuoretta
kangasmetsää ja metsälaidunta.
Koillisosissa on hakamaana käytet
tävää lehtoniittyä, jonka puustoa luon
nehtivat tammivyöhykkeessäkin poik
keuksellisen komeat tammet, järeät met
sälehmukset ja vaahterat. Tammet on
ilmeisesti istutettu 1700-luvulla laivanra
kennuspuiksi. Lehtoniityn runsaslajista
kenttäkerrosta hallitsevat kauniit ja ai
kaiset kukkijat, kuten kevätesikko, syy
lälinnunherne ja melko harvinainen
imikkä. Siellä täällä on ketomaisia laik
kuja tyypillisine kasveineen. Uhanalaisia
ja harvinaisia sieniä on alueella poik
keuksellisen runsaasti. Myös alueen lin
nusto ja selkärangattomien eläinten lajis
to on runsas ja monipuolinen. Rannalla
on laaja kostea laidunniitty. Rannat ovat
matalia, ruovikkoisia niittyrantoja.
Alue on luonnonsuojelualuetta, jota
hoidetaan laiduntamalla. Laidunnusta on
tarkoitus jatkaa tulevaisuudessakin.

L

Lenholmin niityt

0

na on ollut pääasiassa harmaakivi. Linnan
rauniot on kaivettu esiin ja muun muassa
kehämuureja on restauroitu. Linnannie
men kasvilajistossa on vanhoja lääkekas
veja ja muita kulttuuriperäisiä lajeja.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas
Kuusiston kartanon 1730-luvulla raken
nettu päärakennus seisoo mäen rinteessä
vanhojen tammien ja lehmusten ympä
röimänä. Kartano oli pitkään jalkaväki
rykmentin everstin virkatalona. Tilan
rakennuksista on säilynyt myös viljaaitta vuodelta 1812 ja 1600-luvun kellari
pihavajan alla. Kappelinmäellä on män
tykankaita ja kuusimetsiä, jaloja lehtipuita kasvavia reheviä lehtoja sekä läh
teisiä niittyjä ja kuivia ketoja kulttuurin
seuralaislajeineen. Fiskarinsuntin lintu
vesialue ulottuu alueen eteläreunaan.

Häntälän laidunniityt

Kuusiston linna jakartano
Sijainti:JCaarina TtiruujPorin lääni
Mäisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounaisrannikonja Saaristamereij seutu
Pinta-aia: 80hebtaaria
uusiston keskiaikaisen piispanlinnan
auniot, Kuusiston kartano sekä Kap
pelinmäen metsäalue sijaitsevat Kuusis
ton saaren koilliskärjessä Piikkiönlahden
rannalla. Historiallisesti arvokkaiden koh
teiden lisäksi alueella on monipuolista
metsää ja perinnebiotooppeja.
Kuusiston linnan rakentaminen pan
tiin alulle vuonna 1317. Linna oli Suomen
katolisten piispojen maallisen vallan sym
boli ja toimi samalla piispojen turvapaik
kana uskonpuhdistuksen melskeisiin asti.
Kustaa Vaasa määräsi linnan purettavaksi
vuonna 1528. Kolmikerroksisen, useita
tomeja käsittäneen linnan rakennusainee
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Sijainti: Somero; Turun ja Porirjääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Lounainen viljelyseuta
Pinta-ala: 130 hehtaaria
äntälän laidunniityt ovat poikkeuk
sellisen laajojen ja monimuotoisten
laidunniittyjen kokonaisuus. Uskelan
jokeen laskeva Rekijoki on uurtanut
savikkoisten maiden halki kulkiessaan
syvän, jyrkkärinteisen ja polveilevan
jokilaakson. Tasaiset maat on otettu vil
jelykseen ja jokilaaksojen rinteitä on
käytetty perinteisesti karjan laidunmaina.
Häntälässä luonnonlaitumien laidun
tammen jatkuu harvinaisen laajalti vielä
nykyäänkin. Laidunnuksen myötä synty
neet perinnebiotoopit edustavat pääasias
sa tuoreita niittyjä. Kasvillisuus on säi
lyttänyt avoimuutensa ja runsaan lajis
tonsa. Vain niillä paikoilla missä laidun
nus on lakannut, on alkanut kasvillisuu
den umpeenkasvu. Kauniisti kukkivan
ruohoston ohella alueella on runsas per
hoslajisto, johon kuuluu myös uhanalai
sia lajeja.
Häntälän niityt ovat maisemaltaan
harvinaisen viehättäviä. Alueen kulttuu
riarvoja korostaa paikoin perinteisenä
säilynyt rakennuskanta. Häntälän kylä
on varsin edustava tiivis ryhmäkylä.
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Turajärven kedot
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Kuusiston linna
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Sijainti: Eua; Turuuja Po4nlaani
MaisemainaakuntaLoiunaismaa,
la-Satäkunnan’ri1je1ysuftL
Pinta-a1a: 4 JebItatia

T

urajärven koulun eteläpuolella on
kaunis katajikkoinen kumpare, joka
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Häntälän laidunniityt
elävöittää ympäröivää viljelymaisemaa.
Olennaisena osana ohikulkevalle maantielle avautuvassa näkymässä ovat kata
jaketojen lisäksi vanha koulurakennus
sekä alueen eteläpuolella sijaitseva vie
hättävä maatila. Ketoja laidunnetaan
edelleen lehmillä. Rajauksen eteläisellä
osa-alueella oleva kuivahko niitty on sen
sijaan laidunnuksen loputtua pahasti hei
nittymässä. Siellä on vielä jäljellä kata
jikkoa ja niittykasvillisuuden piirteitä.
Laidunnuksen ansiosta pohjoisella
katajikkokumpareella on säilynyt inata
lakasvuinen niitty- ja ketokasvillisuus.
Katajat ovat elinvoimaisia ja keskimää
rin viisi metriä korkeita. Niityllä kasvaa
runsaana ketoneilikkaa ja päivänkakka
raa sekä muun muassa keltamataraa,
häränsilmää, särmäkuismaa ja tuoksusi
maketta. Kasvillisuus on edustavaaja
tyypillistä. Eteläisen osa-alueen ketokas
villisuuden edustavuus olisi vielä palau
tettavissa aloittamalla hoito uudelleen.
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auttuan ruukki on hieno esimerkki
vanhasta tehdasmiljööstä, jossa vuo
sisatoja jatkuneen rakentamisen ajalliset
kerrostumat ja vaihteleva luonnonmaise
ma muodostavat kiehtovan kokonaisuu
den. Keskeiset luonnonelementit ovat
notkossa virtaava Eurajoki koskineen,
maisema-alueen eteläpäässä aukeava
Pyhäjärven selkä rantoineen, jokilaakson
molemmin puolin kohoavat jyrkät mäet
sekä mieliinpainuvana yksityiskohtana
alueen ikivanhat hongat ja tienvierien ja
puistojen jalot lehtipuut.
Alueella on myös poikkeuksellisen
arvokkaita muinaisjäännöksiä. Pyhäjärven länsirannalla sijaitseva Harolan
rautakautinen röykkiöalue on laaja, lähes
700 pienikokoista röykkiötä käsittävä
muinaisjäännösalue. Sen lähellä on myös
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Turajärven kedot

Kauttuan ruukki
Sijainti: Eura; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 510 hehtaaria
58
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Kauttuan ruukki
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Harolan myöhäisrautakautinen muinais
linna.
Eurajoen koskissa oli myllyjäjo
1500-luvulla. Raudanjalostuslaitos alueel
le perustettiin 1600-luvun lopulla, mistä
lähtien teollinen toiminta on jatkunut yh
täjaksoisena tähän päivään saakka. Ahi
strömin suku on hallinnut alueen maita ja
rakennuksia yli sadan vuoden ajan.
Nykyään alueella on paperiteolli
suutta. Ruukin aikana taajama oli ka
pealle kaistaleelle keskittynyt tiivis ko
konaisuus, mutta tällä vuosisadalla asu
tus levisi laajemmalle alueelle. Nykyi
nen rakennuskanta on syntynyt lähes 200
vuoden aikana. Laakson rinteellä on eri
ikäisiä asuintaloja vanhoista punaisista
hirsitaloista moderneihin asuinrakennuk
sun. Uudempaa rakennuskulttuuria edus
tavat Alvar Aallon 1930- ja 1940-luvulla
suunnittelemat rakennukset. Pyhäj ärven
rannassa ja jokivarressa on kaksi karta
noa eri aikakausilta. Rannassa olevassa
Villa Ahlströmissä toimii nykyisin
Pyhäjärvi-Instituutti. Olennainen osa
rakennettua ympäristöä melko ahtaassa
laaksossa ovat tehtaat. Miljöön säilymi
nen on turvattu alueelle hyväksytyssä
rakennuskaavassa.

Hufiuvuori
Sijainti: Lappi TI.; Turun ja Porin
lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 140 hehtaaria
uiluvuoren muinaisjäännöskokonai
suus on Suomen merkittävin prons
sikautisen kulttuurin (1500-500 eKr.)
muistomerkki. Tasaisella, kituliasta män
nikköä kasvavalla Huiluvuoren laella on
yhteensä 26 hautaröykkiötä 700 metrin
matkalla. Paikalta aukeaa kaunis maise
ma ympäröiviin metsiin ja alapuoliselle
Saarijärvelle. Pronssikaudella kallio oli
meren partaalla.
Huiluvuorella ovat nähtävänä prons
sikauden useat erilaiset röykkiötyypit:
matalat ja pyöreät pikkuröykkiöt, suuret
kekomaiset hiidenkiukaat ja pyöreät ke
häröykkiöt. Näiden lisäksi on kaksi
pronssikautisen haudanrakennustavan
erikoisuutta. Toinen on ns. Huilun pitkä
raunio, soikean pitkänomainen vallimai
nen röykkiö, joka on Satakunnan yksi
vaikuttavimmista pronssikauden hauta
monumenteista. Toinen, ns. Kirkonlaat
tia on ainutlaatuinen nelikulmainen
20 m x 20 m kokoinen latomus.
Huiluvuoren kalmisto on yli 3000
vuotta sitten eläineiden ihmisten pyhä
paikka. Alueella tehtiin arkeologisia kai
vauksia vuonna 1891. Kaikki tutkitut
röykkiöt osoittautuivat polttohautauksik
si. Tutkitut röykkiöt on entistetty, muut
ovat vanhassa asussaan. Jäkälikköinen
kalliokasvillisuus ei kestä kulutusta,

H

Osa kedoista on jatkuvan laiduntamisen
ansiosta säilynyt avoimena, osa on jo
alkanut pensoittua ja heinittyä. Jotkut nii
tyistä ovat kasvillisuudeltaan rehevän leh
tomaisia, jotkut taas kallioisia ja ohutmul
taisia ketoja. Kasvipeite on monipuolista
ja edustavaa. Tavanomaisen ketolaj iston
lisäksi alueella kasvavat häränsilmii,
kevätlinnunherne, kalliokielo, pähkinä
pensas sekä kahdella niityllä sikoangervo.
Laiduntaminen tulisi laajentaa myös
umpeenkasvun uhkaamille niityille.

Köysikosken niityt
Sijainti: Kokemäki; Turun ja Porin
lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria

Huiluvuori
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minkä vuoksi alueella liikkuminen on
pyritty ohjaamaan poluille.

Panelian kedot
Sijainti: Kiukainen, Turun ja Porin
lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa.
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 8 hehtaaria

1km

jistoa edustavat mäkitervakko, ketonei
likka, ahonoidanlukko, nurmitädyke, rät
vänä ja metsäkurjenpolvi.
Alueen korkeat maisema- ja luon
nonarvot olisivat vielä palautettavissa
aloittamalla uudelleen sen hoito laidun
tamalla. Puustoa tulisi myös varovasti
harventaa ja raivata aukeille paikoille
levittäytynyttä pusikkoa.

Pälpälän Potin niityt
-

Sijainti: Kokemäki; Turun ja Porin
lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Ala-Satakunnan viljelyseutu
Pinta-ala: 2O hehtaaria
lueella on useita erillisiä ja erilaisia
ketoja ja niittyjä keskellä Kokemäen
joen varren vanhaa kulttuurimaisemaa.

A

9

0,5

okemäenjoen keskijuoksun jokihaa
oissa sijaitseva Köysikosken alue
on erittäin monipuolinen ja vaihteleva
kokonaisuus. Aluetta luonnehtivat hiljal
leen virtaavat tai kuivuneetjokiuomat,
eri lehtotyyppejä edustavat kivikkoiset
lehdot sekä laidunnettujen rantatörmien
niityt. Kasvillisuus on monipuolista.
Puuston joukossa on runsaasti lehmuksia
ja myös pähkinäpensas on yleinen. Muu
ta kasvilajistoa ovat näsiä, koiranheisi,
lehtopähkämö, lehtoarho, lehtopalsami
ja kevätlehtoleinikki. Luonnonarvojen
säilyminen edellyttää laidunnuksen jat
kamista. Lehdot sisältyvät myös valta
kunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan.

Kintuksen haka
Sijainti: Hämeenkyrö; Turun ja Porin
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajiirvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 2 hehtaaria

1 km

Panelian kedot

anelian kylän keskellä sijaitseva kai
lioinen metsäsaareke on edustava esi
merkki laidunnuksen muovaamasta pe
rinnemaisemasta. Alueella on arvokasta
ketokasvillisuutta.
Laidunnuksen loputtua mäki on met
sittynyt, ja puusto vaijostaa vanhoja lai
dunniittyj ä monin paikoin. Laidunnuk
sen vaikutukset ovat parhaiten nähtävis
sä alueen lounais- ja eteläosissa, jossa on
avointa niittyä ja ketoa. Niityllä kasvavat
muun muassa sikoangervo, näillä seu
duilla harvinainen vanha kulttuurin seu
ralainen ja kalkinsuosija, tummatulikuk
ka sekä lämpimien harjurinteiden kasvi
häränsilmä. Tyypillistä keto- ja niittyka

p

Pälpälän Potin niityt (vas.),
Köysikosken niityt
-

0
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2 km

Särkikosken maatila
Sijainti: Ikaalinen; Turuija Porin lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja

järviseutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria
Kuva: tosa, s. 81, 94

Tilaa viljellään edelleen, ja siellä on
karjaa. Rakennukset ovat suhteellisen
hyväkuntoisia. Tilan metsiä on aidattu
perinteisen tyylisellä riukuaidalla metsä
laitumiksi.

Saukonperän niityt
Sijainti: Ikaalinen; Turun ja Porin
laam
Maiseinamaakunta: Hämeen viljely
jajärviseutu, Keski-Hämeen vijjely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 53, 79
aukonperän niityt sijaitsevat Saukon
lampeen jyrkästi viettävillä rannoilla.
Ne muodostuvat avoimesta laidunniitys
tä, katajakedosta sekä hakamaasta. Alue
on maisemallisesti arvokas ja on hieno
esimerkki pitkäaikaisen laidunnuksen
muovaamassa monipuolisesta perinnemaisemasta.
Järven jyrkillä itärinteillä on koivik
koista hakamaata ja avoimia niittyjä.
Kuivimmilla tienvarren niittylaikuilla
kasvaa useita kulttuuriniityn kasvilajeja,
kuten ketoneilikkaa, käenkukkaa ja päi
vänkakkaraa. Järven pohjoisrannalla on
laajahko edustava katajaketo, jossa van
hojen katajien lomassa on avointa, kivik
koista, kuivaa ja tuoretta niittyä. Laitu
met ovat säännöllisesti laidunnettuja.
Tehokas laidunnus ja ilmeinen keinolan
noitteiden käyttö on hieman yksipuolis
tanut kasvilajistoa. Paikoin saattaisi olla
eduksi harventaa rantapuustoa avoimen
järvinäkymän säilyttämiseksi.
Järven rinteillä on siellä täällä van
hoja maalaistaloja. Koko jylhärinteinen
ja vaihteleva järvenrantaympäristö on
tällaisenaan poikkeuksellisen edustava ja
monipuolinen. Ainostaan järven koillis
puolella oleva romuvarasto vaurioittaa
muutoin eheänä säilynyttä kulttuurimai
semaa.

S
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Kintuksen haka
Kintuksen haka edustaa tyypillistä
karj atalouden laidunmaisemaa. Hakamaa
sijaitsee molemmin puolin kylätietä,
jolta avautuu alueelle viehättävä ja tasa
painoinen näkymä. Alue on koivikkoista
hakamaata, avointa tuoretta niittyä ja
havupuuvaltaista metsälaidunta. Kasvi
lajisto on tyypillistä tuoreelle niitylle.
Metsäkurjenpolvea on runsaasti, myös
ahopukinjuurta, ahomansikkaa, kurjen
kelloa, purtojuurta ja kyläkellukkaa
esiintyy.
Hirsinen heinälato kertoo vanhasta
niittokäytöstä. Viime vuosina alueella on
laidunnettu säännöllisesti lypsykarjaa.

Vehmaanniemi
Krivarsnaiseina-alruet32 (Tyrvää

-

Kukku 3htuydessä.
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Särkikosken maatila
ärkikoski on perinteisesti hoidettu
vanha talonpoikaistila. Tila sijaitsee
luonnonkauniilla paikalla Sipsiöjärveen
viettävässä avoimessa rinteessä. Järven
rannat ovat kumpuilevia ja voimakaspiir
teisiä.
Tilan rakennukset ovat vanhoja hir
sirakennuksia, jotka muodostavat kult
tuurihistoriallisesti arvokkaan ja eheän
kokonaisuuden. Päärakennus on pitkä
hämäläistyylinen talo, jonka päädyssä
seisovat edelleen humalistot. Rantatöy
rään korkeimmalla kohdalla avoimen
maiseman kiintopisteinä on kaksi Vierek
käistä aittaa. Rantaan viettävässä rintees
sä on laidunniittyä ja ketoa.

S
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Saukonperän niilyt
Vehmaanniemi
60

1km

0

0,5

1

km

luonnehtivat kosteat suolavihviläniityt,
joita reunustavat tyrnit, kuuset ja tervale
pät. Kuivemmilla osilla avokallioiden
reunamilla on kulttuurivaikutteista, osit
tain maitohorsman ja mesiangervon val
taamaa niittyä. Luodolla olevan kesäsun
non ympäristössä on vanhaa merenranta
puustoa, istutettuajalopuustoa sekä ko
meaa, mutta valon puutteesta kärsivää
katajikkoa. Piha-alueella on monipuolista
kulttuurivaikutteista niittykasvillisuutta.
Alue liittyy läheiseen kulttuurihisto
riallisesti arvokkaaseen Unajan kylään,
jota on asuttu jo varhaiskeskiajalla. Ran
nalla sijaitsee edelleenkin kylän vene
huoneita kertomassa alueen kalastushis
toriasta.
Niittymaiseman säilyttäminen edel
lyttäisi puuston raivausta ja niiton tai lai
dunnuksen elvyttämistä.
Noormarkun ruukki Villa Mairea
-
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Pinokarui Päiväramian
:nhityt
-

Noormarkun rrnikki
Villa Mairea

-

Sijainti: Noormarkku; Turun ja Porin
lääni

Maiseinamaakunta: tounaismaa,
Pohjois-SaIakunnan järviseutu
Pinta-ala: 110 hehtaaria
oormarkun vanha ruukki ympäris
töineen on kauttaaltaan puistomai
sesti hoidettu alue, jossa varhaisen teolli
suuden muovaamaan miljööseen liittyy
arkkitehtonisesti arvokkaita rakennuksia.
Alueen halki virtaavan joen kapea
laakso on paikoin jyrkkä, paikoin laakea.
Alueen eteläosassa kyläraitin varrella on
leikattuja lehmuksiaja pensasaitoja, ja
huomattaviin rakennuksiin johtavat ku
janteetja puistoistutukset. Joen pohjois
puolella ovat laajat puistoistutukset.
Kotoisten puulajien kuten komeiden
mäntyjen ohella täällä on runsaasti jaloja
lehtipuita ja erilaisia koristepensaita.
Villa Mairean puistossa on runsaasti
nykyaikaisia puutarhakasveja.
Ensimmäinen saha rakennettiin alu
eelle jo 1740-luvulla. Kankirautapaja
perustettiin v. 1806. Rautaruukin toimin
ta loppui v. 1927, mutta sahaus jatkui
vuoteen 1956. Tuotantolaitoksista ovat
säilyneet v. 1875 rakennettu saha, kanki
rautapaja vuodelta 1894 ja voimalara
kennus vuodelta 1914.
Arkkitehtonisesti arvokkaita raken
nuksia alueella ovat A. Ahlström osake
yhtiön päärakennus vuodelta 1916,
asuinrakennukset Isotalo (v. 1881) ja
Havulinna (v. 1901), jonka alapuolella
on terassoitu puisto, sekä modernin
asuntoarkkitehtuurin yksi kansainväli
sesti keskeisimmistä töistä, Alvar Aallon
suunnittelema, v. 1939 valmistunut Villa
Mairea. Alueella on lisäksi yhtenäinen
ryhmä puisia työväenasuntoja 1800luvun lopulta.

N

Uusien liikenneväylien toteutukset
ovat aiheuttaneet alueelle maisemahäiriöitä.

Hylkkarin laidunniitty
Sijainti: Rauma; Turuiija Porin
lääni

Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 6 hehtaaria
ylkkarin merenrantaniittyä on käy
tetty lampaiden laitumena. Lisäksi
alueella on ollut kalastustukikohta sekä
puutavaran varastopaikka. Niittymaise
ma on monimuotoinen ja pienipiirteinen,
ja siinä on edelleen havaittavissa laidun
nuksen muovaamia piirteitä. Rannalta
avautuu kaunis näkymä Unaj anlahdelle.
Kalastuskulttuurin jäänteet lisäävät
näkymän viehättävyyttä.
Hylkkarin niitty sijaitsee merenlah
den matalalla luodolla, joka liittyy man
tereeseen maankohoamisen myötä synty
neen kapean kannaksen kautta. Rantoja

H

Hylkkarin laidunniitty

Sijainti: Rauma; Tunrn jaPorin lääni
Maiseinamäakunta: Lounaismaa,
Sataicunnaurannikkoseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
inokarin Päivärannan alueella on
laaja tervaleppälehto, johon liittyy
monipuolinen laidunniityistä, hakamaista
ja rantaniityistä muodostuva alue. Lehdon
keskellä on vanha kalastajatila perinteisi
ne rakennuksineen. Rantalaitumet, pelto
laikutja vanha asumus edustavat vanhan
saaristolaiskulttuurin piirteitä.
Merenrantalehto on poikkeuksellisen
suuri (27 ha) ja yhtenäinen. Lehto rajoit
tuu rannan puolella matalaan ruovikko
ja rantaniittyvyöhykkeeseen. Luoteis- ja
pohjoispuolella aluetta rajaavat pellot
sekä Nurmeksen Säikännokan harju
muodostumaan liittyvä metsäalue. Leh
don metsäisimpiä alueita varj ostavat ko
meat, vanhat tervalepät ja voimakkaim
min laidunnetuilla osilla jykevärunkoiset
koivut. Aluskasvillisuus on kulttuurivai
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ihlavaluodon ja Kuuminaisten niityt
edustavat sisäsaariston luotojen lai
dunnuksen muovaamia merenrantaniitty
jä. Ne ovat jäänteitä yhtenäisestä merenrannan laidunvyöstä, joka vielä 1960luvun lopulla ulottui Kuuminaisten
Langsannasta Meri-Porin Kirrinsantaan.
Kuuminaistenniemen kärjessä on
pieniä niittylaikkuja noin 16 hehtaarin
alueella. Siellä ovat myös maankohoa
misen synnyttämät, jatkuvan madaltuini
sen ja kuivumisen alaiset lahti- ja lampivaiheet selvästi nähtävissä. Maisema on
monipuolinen ja kaunis. Kuuminaisten
eteläpuolella sijaitseva Pihlavaluoto on
muodoiltaan kumpuilevaa sekä kokonai
suudessaan viehättävän pienipiirteistä.
Niityt muodostavat täällä yhteensä yli 20
hehtaarin kokoisen alueen.
Kuuminaisten niityt ovat matalaa
merenrantaniittyä ja -ketoa ja rannat ovat
kivikkoisia. Niemi on merkittävä lintu
jen muutonaikainen levähdyspaikka.
Pihlavaluodon rantaniityt sisältyvät leh
tojensuojeluohjelmaan kuuluvaan Pihla
valuodon tervaleppälehtoon. Alueen lin
nusto on monipuolista. Kummallakin
niittyalueella perinteinen laidunnus jat
kuu edelleen. Karjan laiduntamaa aluetta
olisi syytä vielä laajentaa.

p

Pinokarin Päivärannan niitvt

0

-

kutteista tuoretta niittyä. Kuivimpia paik
koja luonnehtivat katajat ja okaruusut.
Varsinaiset rantalehdot eivät kaipaa
hoitoa. Vanhojen laitumien liepeiltä tuli
si poistaa varjostavia kuusia ja tarpeen
mukaan elvyttää niittoa tai laiduntamis
ta. Koska vanhat pellot eivät ole käytös
sä, niiden umpeenkasvu uhkaa arvokasta
perinnemaisemaa.

Säppi
Sijainti: Luvia; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 370 hehtaaria

0,5

1 km

tyismetsissä on tehty hoitohakkuita.
Hanhisto ja Eteläkari ovat maatumisran
toja. joita luonnehtivat laajat niityt.
Kuivimmilla paikoilla on kallioketoa.
Saarella elää vapaana mufionlampaita.
Saaren etelä- ja lounaisosien Lepistön
rantojen lehtoalue kuuluu valtakunnalli
seen lehtojensuojeluohjelmaan. Säppi on
myös lintutieteelle arvokas alue.

Pihlavaluodon ja
Kuuxninaisten nhityt
Sijainti: Pori; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 130 hehtaaria

Fleiviikin niitty
Sijainti: Pori; Turun ja Porin lääni
Maisemamaakunta: Lounaismaa,
Satakunnan rannikkoseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria
leiviikin niitty sijaitsee Kokemäen
joen suistossa. Niitty on yksi harvois
ta Porin edustalla jäljellä olevista ranta
laitumista. Se on kasvistoltaan ja linnus
toltaan arvokas. Fleiviikin niityllä suiston
v

+

+

+
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Säppi
äppi on erittäin moni-ilmeinen majak
kasaan. Siinä yhdistyvät ulkomeren
saaren ominaisuudet ja toisaalta sisäsaa
riston metsäisyys ja suojaisuus. Saaressa
olevat majakka ja vanha luotsitupa sivu
rakennuksineen muodostavat kulttuuri
historiallisesti arvokkaan kokonaisuuden.
Rantavyöhykettä lukuunottamatta
saari on metsän peittämä. Eteläpuoliskon
valtionmetsät ovat vanhoja, mutta yksi-

S
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Pihlavaluodon ja Kuininaisten niilyt

1

2 km

perinteinen maisemakuva on säilynyt.
Fleiviikin kasvillisuus on avointa,
osittain nummimaista ja osittain luhtaista
niittykasvillisuutta. Runsasravinteisen
niityn keskiosan lampareet ovat voimak
kaasti rehevöityneet. Osa alueesta on
edelleen laidunnettua. Tällä osalla kasvaa
useita merenrantakasveja yhä elinvoimai
sena. Laidunnuksen vaikutuksesta kasvu
lisuuteen kertovat myös vanhan kulttuurin
seuralaiskasvit kalmojuuri ja pahaputki.
Kokemäenjoen suisto, Fleiviikin
alue mukaanlukien kuuluu valtakunnalli
seen lintuvesien suojeluohj elmaan, kan
sainvälisen luonnonsuoj eluliiton Project
Mar -ohjelmaan sekä Pohjoismaisten
Biotooppien suojeluohjelmaan. Lampai
den lisäksi alueella on laiduntanut nauta
karjaa ja hevosia. Lampaiden määrä ei
toistaiseksi ole ollut riittävä pajukon
kurissa pitämiseksi, mutta lampaiden
määrää on tarkoitus lisätä.
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Fleivikin niitty
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Kauppilan umpipiha, Untamala Kodjalan maisema-alue, Laitila
-

63
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Hämeen laani
1’

Hatsina, Hollola

Arvokkaat maisema-alueet
38. Hakoinen Kernaala
-

Sijainti: Janakkala; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärviiiaa, Keski-Hämeen Viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 2000 hehtaaria
akoisten Kernaalan maisema-alue
edustaa monia Keski-Hämeen viljelyja järviseutua hyvin kuvastavia luonnon ja
kulttuurihistorian ominaispiirteitä.

H

-

Maisemakuva
Hakoisten maisema on piirteiltään
vaihtelevaa ja voimakkaiden geologisten
pinnanmuotoj en j äsentämää tasapainoista
hämäläistä maanviljelymaisemaa.
Vuoret, laaksot ja kalliojyrkänteet luovat
vaikuttavan kontrastin laajoille yhtenäi
sille viljelyksille. Maiseman kiintopistee
nä toimii jylhä Hakoisten linnavuori
arvokkaine muinaisj äännöksineen sekä
sen juurella oleva Hakoisten kartano,
joka luo maisemaan arvokkaan historial
lisen leiman. Huomiota herättää lisäksi
valtatieltä kartanoon johtava pitkä koivu
kuja, joka halkoo avointa viljelysmaise
maa. Keskihämäläiseen maisemaan
oleellisena liittyvää vesistöä edustavat
Kernaalanjärvi, johon linnavuoren rinteet

Hakoinen Kernaala
-

66

ja rantasavikot laskeutuvat, sekä kaksi
viljelysten lomassa mutkittelevaa j okea.

Luonnonpiirteet
Alueen luonnonpiirteitä luonnehtivat
voimakkaat geologiset muodostumat,
laajat savikkotasangot sekä järvi ja mut
kittelevatjoet. Alueen pohjoisosassa on
yksittäisiä harjumuodostumia ja itäosas
sa komea muifoslaakso, jota reunustavat
jyhkeät kallionjyrkänteet. Laakson poh
jalla virtaa Räikkälänjoki. Kernaalan
järvi savikkorantoineen hallitsee alueen
eteläosaa. Järven rannassa on lehtomai
nen metsäsaareke Niinisaari, ja linnavuoren kupeessa on kasvistoltaan arvo
kas vuorenaluslehto. Linnavuoren rin
teillä kasvaa lisäksi uhanalaisia kasvila
jeja, muun muassa kalkkia suosivaa päi
vännoutoa.
Kulttuuripiirteet
Hakoisten alueen pitkästä asutushis
toriasta kertovat lukuisat rautakautiset
kalmistolöydöt. Kulttuurihistorian ker
roksellisuus on erikoisella tavalla nähtä
vissä alueen maisemakuvassa tänäkin
päivänä. Myös alueen luonnonmaise
massa heijastuu monivuosisatainen kult
tuurin vaikutus.
Hakoisten linnavuorta on todennä

köisesti käytetty puolustustarkoituksiin jo
esihistoriallisella ajalla. 1200-luvun kes
kivaiheilla Birger Jaarlin johtaman kään
nytystyön yhteydessä linna varustettiin
uudelleen. Uusi Hämeen linna on luulta
vasti 1300-luvulla syrjäyttänyt Hakoisten
linnan. Linnavuoren ympärille on perus
tettu noin 188 hehtaarin suuruinen mui
naismuistolain mukainen suoja-alue.
Linnavuoren juurella sijaitseva Ha
koisten kartano liittyy olennaisesti alueen
kulttuurihistoriaan. Sen rakennukset ja
ympäristö ovat sekä kulttuurihistorialli
sesti että maisemallisesti arvokkaita ja
säilyneet perinteisessä asussaan. Raken
nuksia ympäröi suuri englantilaistyylinen
puisto. Kartanon komea päärakennus sekä
pitkä koivukuja näkyvät jyrkkärinteistä
linnavuorta vasten etäälle maisemassa.
Suomen ensimmäinen meijerikoulu
perustettiin Hakoisiin vuonna 1869.
Alueella on kaksi muutakin mahti
kartanoa, Monikkala ja Vanantaka, jotka
sijaitsevat kumpikin laajojen viljelysten
ja suuren puiston keskellä. Kartanot ovat
rakennuksiltaan ja ympäristöltään hyvin
säilyneitä ja perinteisiä. Janakkalan har
maakivikirkko on Hämeen nuorimpia
keskiaikaisia kirkkoja. Kirkkoa ympäröi
vä kylä on säilynyt varsin hyvin perintei
sessä asussaan.
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39. Vanajaveden laakso ja
Aulanko

Vanhasta hämäläisestä laidunkuit
tuurista kertoo valtatien varressa oleva
laaja koivikkoinen hakamaa, jolla on
merkittävä maisemallinen arvo.
Maisema-alueen länsiosan rikkovat
vanha valtatie sekä uusi Helsinki Hä
meenlinna moottoritie. Alueen pohjois
osassa on joitakin maisemaa rumentavia
sorakuoppia.

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

V

Sijainti: Hattula, Hämeenlinna;
Hämeen lääni
Maisemainaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 7 100 hehtaaria
Kuva: 1 osa, hitekartan kansi

-

Maisemakuva
Maisema-alueella yhtyvät monipuo
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lisesti kulttuuriin, vesistöihin ja geologi
sun erityispiirteisiin liittyvät maisema
elementit. Seudulle ominaisia kulttuuripiirteitä edustavat vanhat kartanot ja eri
tyisen arvokkaat keskiaikaiset rakennus
monumentit sekä niihin liittyvät miljööt.
Maanviljelyn vauraus ja elinvoimaisuus
näkyvät maisemassa. Alueen eteläosan
maisemakuva on historiallisesti hyvin
monikerroksista. Muinaiskaupungin löy
töpaikka, keskiaikainen linnanmiljöö ja
1800-luvun puutalo- ja kasarmiarkkiteh
tuuri ovat sen elementtejä. Nämä yhdes
sä Aulangon ja koko
Vanaj avedenlaakson kanssa muodosta
vat ainutlaatuisen kokonaisuuden.
Vanajaveden laakson ja Vanajanse
iän vesistömaisemaan liittyvä Retulan
saari on maisemakuvaltaan yhtenäinen
alue. Saaren vanhoille kalmistoalueille
on laidunnuksen seurauksena muovautu
nut katajaisia ketoja ja niittyjä. Nämä
sekä vanha raittikylä saaren keskellä
muodostavat harvinaisen eheän ja perin
teisen pienen maisema-alueen. Suotaa
lassa kulttuurimaisemaa hallitsee Tyr
vännön vanha puukirkko.

Luonnonpiirteet
Vanajaveden reittivesistön järvi- ja
jokiketju kiemurtelee hyvin monimuo
toisena alueen keskellä. Lepaan puutar
haoppilaitoksen puistojen ympäröimänä
joki kapenee Lepaanvirraksi ja aukenee
vähitellen Vanajaveteen. Harjumuodos
tumat rajaavat aluetta länsiosassa. Hat
telmalan Tenholan harjujakso on var
sinkin pohjoisosissaan maisemallisesti
huomattava. Tämä osa kuuluu valtakun
nalliseen harjujensuojeluohjelmaan.
Harju työntyy Vanajanseikään huomio
taherättävänä, kapeana Ruskeenkärjen
niemenä. Vastakohtana maisema-alueen
vaihteleville pinnanmuodoille ovat laajat
viljavat rantasavikot.
Aulangon erikoislaatuisesta ja arvok
kaasta luonnosta suuri osa on rauhoitettu
luonnonsuojelulain nojalla. Aulangonjärvi
on syntynyt geologisesti merkittävään
murroslaaksoj aksoon. Rauhoitettuj a aluei
ta Aulangon ohella ovat Metsänkylän ky
näjalavalehto, Jumoinsuo sekä Tenholan
rantalehto. Tenholassa oleva katajaketo
on erittäin edustava, laaja hoidossa oleva
perinnemaisema.
Retulansaari sijaitsee Vanajanselällä
alueen koillisosassa. Saaren eteläkärjessä
on rauhoitettu lehto ja sen rannoilla on
laajoja kynäjalavaesiintymiä. Rehevien
lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvien lehto
jen lisäksi Retulansaaressa on kasvillisuu
deltaan ja kasvistoltaan edustavia pylväs
katajaisia ketojaja laidunniittyjä, joita lai
dunnetaan edelleen. Myös mm. Metsänkylässä on edustavia laidunniittyjä.
-

Kulttuuripiirteet
Vanajaveden laakso on asutuksel
taan vanhimpia ja kulttuurihistoriallisesti
68

arvokkaimpia hämäläisseutuja. Monin
paikoin kiinteä asutus on ainakin rauta
kautista perua. Alue on kulttuuripiirteil
tään hyvin monipuolista ja monikerrok
sista.
Hämeen linna ympäristöineen on
kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti ai
nutlaatuinen kokonaisuus. Birger Jaarli
aloitti linnan rakentamisen 1200-luvun
puolivälissä. Valmistumisestaan lähtien
linna on ollut vankilana ja kruunun vilja
varastona. Linna on restauroitu. Hämeen
linnan maisemaan liittyvät Aulangon
rantanäkymät puistoineen, puukujineen
sekä linnavuori näkötorneineen.
Hattulan vanha kirkko eli Pyhän
Ristin kirkko rakennettiin 1300-luvulla
ja se on Turun tuomiokirkon ohella
Suomen ainoita keskiaikaisia tiilikirkko
ja. Katolisella ajalla se oli Hämeen emä
kirkko ja laajalti tunnettu pyhiinvaellus
paikka. Näkyvällä paikalla sijaitseva
kirkko on aiemmin muodostanut merkit
tävän maisemallisen elementin. Sen
ympäristöä on kuitenkin vaurioitettu
viime vuosikymmeninä harkitsematto
maila uudisrakentamisella.
Vanajaveden laakso on pitkään ollut
viljeltyä vaurasta maatalousaluetta.
Maan viljavuuden ja edullisen ilmaston
ansiosta myös puutarhaviljelyllä on pit
kät perinteet. Keski-hämäläiseen kulttuu
rihistoriaan liittyvät oleellisina vauraat
talonpoikaiset tilat ja suuret kartanot
vanhoine rakennuksineen, puistoineen ja
puukujanteineen. Näillä on edelleen
suuri merkitys Vanajaveden laakson
perinteisessä maisemakuvassa. AhI
backan, Ellilän ja Metsänkylän kartanot
ovat merkittävä ja hyvin säilynyt koko
naisuus.
Lepaan 1400-luvun rälssisäteri ra
kennettiin keskeiselle paikalle Lepaan
virran rannalle. Paikka on tiettävästi
ollut pakanuuden aikainen ylimyskeskus.
Täällä on myös sijainnut Tyrvännön
ensimmäinen kirkko, josta on jäänteenä
pieni harmaakivinen sakasti. Kartanon
rakennukset muodostavat edelleen hie
non kokonaisuuden virran rantaan viettä
vän puiston keskellä. Englantilaistyyp
pinen puisto ja hedelmätarha perustettiin
1840-luvulla. Vuonna 1912 aloitti karta
nossa toimintansa Lepaan puutarhaopis
to. Tämän vuosisadan alusta peräisin
oleva rakennusryhmä on massiivinen,
uusklassistinen kokonaisuus. Sakastin
lähellä olevalla mäellä on kartanon
vanha mamsellityyppinen tuulimylly.
Maisema-alueeseen kuuluvat myös
Suontaan, Mervin ja Lahdentaan karta
nomiljööt. Tenholan harjulla sijaitseva
linnavuori on ollut käytössä rautakauden
lopulla viikinkiajalla. Sieltä avautuvat
komeat näkymät avaraan viljelysmaise
maan. Linnavuoren tuntumassa sijaitseva
Tenholan kartano ympäristöineen on
tasapainoisena säilynyttä kulttuurimaise
maa. Vesunta on Hattulan kartanoista

vanhin ja sen vuonna 1848 valmistunut
kivinavetta on Hämeen komeimpia.
Täälläkin seisoo mamsellityyppinen tuu
limylly peltoaukealta kohoavalla kumpa
reella.
Vanaj aveden rantasavikoiden tuntu
massa harvakseltaan sijaitsevien karta
noiden ja talonpoikaistilojen lisäksi asu
tukseen kuuluu myös pieniä kyliä aika
naan kulkuväylänä paivelleen vesistön
äärellä. Rahkoilan historiallinen kylä on
Hattulan vanhimpia; sen kyläraitin var
rella on säilynyt vanhaa rakennuskantaa.
Kylämaisemaan liittyvät Koreilan tilan
eheä kokonaisuus sekä Koreilanlahden
rantaniityt. Mierolan kylä sijaitsee ka
pean Mierolanvirran molemmin puolin
ja muodostaa harvinaisen hyvin säily
neenja perinteisen kylämiljöön. Kylämaisemaan liitty vanha raitti rakennuksi
neen, vanha kaarisilta, kauniit rantamai
semat sekä Alhaisten kartanomiljöö.
Mierolan silta on tiemuseon kohde.
Pohjoisosassa sijaitseva Suotaalan kylä
on myös elävä esimerkki pienimuotoi
sesta kyläraitin varteen ryhmittyneestä
asutuksesta sekä kylämaisemaa hallitse
vasta kirkonmäestä vanhoine puukirk
koineen.
Vanajaveden Retulansaari on kult
tuurihistoriallisesti huomattava alue,
jossa näkyvät kulttuurin kerroksellisuus
ja asutuksen jäljet rautakaudelta saakka.
Saari on ollut pakanuuden ajalla tärkeä
hautauspaikka, mistä kertovat suuri kal
mistoalue ja lukuisat uhrikivet. Saaren
keskellä sijaitsevat tiiviinä ryhmäkylänä
Alikartanon, Ylikartanon ja Laurilan
tilojen rakennukset. Sillalta kyläkeskuk
seen kulkee kapeaa pengertä pitkin tie,
jonka ympärillä viljely- ja laidunmaat
avautuvat.

40. Ilaiihonselän
kulttuurimaisemat
Sijainti: $auho; Hämeen lääni.
Maisemamaakunta: ‘Hämeen viljely
jajärvimaa. Keski.Hämeeu vijely- ja

järvisentii
Pinta-ala: 4500 hehtaaria
Kuva: tosa, s. 25, 128
auhonselän kulttuurimaisemat edus
tavat perinteisiä Keski-Hämeen vil
jely- jajärviseudun kylä- ja viljelymai
semia. Avarien, kauniiden maisemien
lisäksi alueen arvo perustuu sen kulttuu
rihistoriallisiin ominaispiirteisiin.

H

Maisemakuva
Maisemakuvaa jäsentäviit selkeästi
vesistö, sen rantaa pitkin kulkeva harjujakso sekä laajat viljellyt savikot. Hau
honselkä hallitsee maisemaa. Alueen
halki kulkeva harju jäsentää muutoin
melko laakeitaja avoimia maastonmuo
toja.
Maisema-alue on ennen kaikkea
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Hauhonselän kulttuurimaisemat

perinteistä viljelymaisemaa, jossa huo
mio kiinnittyy viljaviin peltoihin loivasti
kumpuilevilla rannoilla sekä vanhaan
hämäläiseen asutukseen. Merkittävä
tekijä maisemassa ovat kylät, etenkin
Hauhon kirkonkylä keskiaikaisine kivi
kirkkoineen sekä vauraat kartanot ja
talonpoikaistilat. Luonnonpiirteiden sel
keästi jäsentämä Hauhonselän viljelymaisema on eheä kokonaisuus, johon
monien yksittäisten maalaistalojen vie
hättävät miljööt antavat oman lisänsä.

Luonnonpiirteet
Luonnonpiirteitä hallitsevat järvet,
niihin loivasti laskeutuvat savikot sekä
Lammin Hauhon Pälkäneen Pyy
nikin jykevään saumamuodostumaan
kuuluva harjujakso. Hauho kuuluu EteläHämeen lehtokeskuksen alueeseen, mikä
näkyy kasvillisuuden monipuolisuutena
ja vehreytenä sekä peltojen viljavuutena.
Kotkonharju ja Kotkonkärki on rauhoi
tettu luonnonsuojelulain nojalla. Mai
sema-alueella on monia edustavia hakamaita ja metsälaitumia, joita hoidetaan
edelleen laiduntamalla.
Alvettulassa on kivikkoinen, komei
ta katajia kasvava niittyalue, jolla sijait
see rantakautinen kalmisto ja ns. kuppi
kivi. Alue on säilyttänyt maisemallisen
arvonsa avaran viljelymaiseman keskellä
hoidettuna lammashakana.
-

-

-

Kulttuuripiirteet
Hauhon seutu kuuluu varhaisimmin

0

kiinteän asutuksen saaneisiin hämäläis
alueisiin. Tästä kertovat lukuisat kivi- ja
rautakautiset kiinteät muinaisjäännökset.
Alvettulan kylästä löytyneet rautakauti
set kalmistot todistavat pysyvän asutuk
sen juontuvan ainakin 600-luvulta. Hyö
mäen kylän keskeisestä asemasta rautakaudella kertovat kolme uhrikiveä sekä
polttokalmisto. Tuittulan kylän uhrikivet
kertovat myös pakanuuden aikaisesta
asutuksesta.
Maanvilj elyn vuosisatainen vaikutus
näkyy voimakkaasti maisemakuvassa ja
kulttuuripiirteissä. Sillä on edelleen mer
kittävä asema ja tilat ovat hyvin hoidet
tuja. Suuret talonpoikaistilat vanhoine
rakennuksineen ovat oleellinen osa mai
semaa.
Asutus myötäilee harjunrinteitä ja
j ärvenrantojen loivia moreenikumparei
ta. Vanhojen tiiviiden ryhmäkylien lisäk
si siellä täällä viljelysten tuntumassa on
yksittäisiä maatilojen rakennusryhmiä.
Hauhon kirkonkylä on ainakin rautakaudelta peräisin ja nykyisen kirkon
paikka on alueelta löydetyn polttokenttä
kalmiston perusteella ikivanha. Nykyi
nen kivikirkko on 1400-luvun loppupuo
lelta peräisin. Hauhon kirkonkylä on har
vinaisen hyvin säilynyt kokonaisuus.
Kylä on rakennettu hyvin tiiviisti Hau
honselän Kirkonkylänlahdesta nouseval
le harjun rinteelle. Sen rakennuskanta on
muodostunut muutamasta talonpoikasti
lasta ja niiden ympärille sijoittuneista
pienimuotoisista maattoman väestön

1

2

3

4

5km

asumuksista. Rakennukset ovat pääasias
sa 1700-ja 1800-luvulta. Kylän halki
kulkee hyvin perinteinen kyläraitti. Van
ha kivikirkko tapuleineen ja pappiloi
neen on kylän kiintopiste. Hauhon kir
konkylän halki kulkeva vanha Tuulos
Hauho maantie on osa keskiaikaista
Ylistä Viipurintietä.
Alvettulanj oen varrella sijaitseva
Alvettulan kylä on tiivis rykelmä, ja sen
vanhat rakennukset reunustavat kauniisti
kapeaa kyläraittia. Viereinen Hyömäen
kylä on menettänyt uusjaon yhteydessä
osan tiiviistä rakenteestaan, mutta edel
leen se muodostaa moni-ilmeisen rykel
mäkylän, jonka kyläraitisto on hyvin säi
lynyt. Kylää hallitsee Hyömäen kartano,
jonka pihaan johtaa kaunis vaahterakuja.
Tila on kuitenkin pahoin rappeutunut.
Parhaiten ovat perinteisen ilmeensä säi
lyttäneet kylän lukuisat itsellis- ja mäki
tupalaismökit. Hyömäen ja Alvettulan
kylät liittyvät samaan viljeltyyn järven
rantamaisemaan. Alvettulassa on yksi
maamme vanhimmista rautabetonisil
loista. Se on tiemuseon kohde. Laajojen
viljelysten ympäröimä Tuittulan kyläkeskus on säilynyt suhteellisen tiiviinä ja
perinteisenä.
Länsi-Hahkialan kartano sijaitsee
yhtenäisten viljelysten keskellä suuren
puiston katveessa. Puisto ja puutarha
ovat vanhimmilta osiltaan peräisin 1800luvulta. Puiston keskellä sijaitsevat van
hat rakennukset ovat edelleen vaikuttava
kokonaisuus. Vanha koivukuja johtaa
-
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Sääks,iiäki Tarttua

0

-

maantielle. Lehmus- ja tammikujanteen
päässä seisoo Hauhon kirkko. Tila on
nykyisin Keskon opetus- ja koetilana.
Kartanoa ympäröivä laaja kulttuurimai
sema yhtyy Tuittulan viljelymaisemaan.
Kokkilan kylä on edustava ryhmäkylä,
sen harmonista viljelymaisemaa elävöit
tävät edustavat laidunniityt ja perintei
nen rakennuskanta.

41. Sääksmäki Tarttua
-

Sijainti: Valkeakoski, Kalvola;
Hämeen lääni
Maisemamaakunta: flämeen viljely
jajärvimaa, Reski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 8 700 hehtaaria
Kuva: s. 83jalosa, s. 86, 89

70

S

ääksmäen Tarttilan maisema-alue
edustaa monipuolista hämäläistä
kulttuurimaisemaa. Kaunis luonto antaa
puitteet tälle historiallisesti ainutlaatui
selle alueelle.
-

Maisemakuva
Maisema-alueen ydin on Vanajavesi
lukuisine lahtineen, kalliosaarineen ja
niemineen. Esihistorialliselta ajalta jat
kunut asutus ja maatalous ovat luoneet
monikerroksisen kulttuurimaiseman.
Viljelymaiseman monipuolisuutta lisää
vät perinteisen asutuksen ohella lukuisat
laitumet ja katajakedot.

Luonnonpiirteet
Alueen luonnonpiirteitä luonnehtivat
voimakas pinnanmuotojen vaihtelu, kal
lioisetja kivikkoiset rannat sekä siintele
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vät järvenselät. Kokonaisuus edustaa
monipuolisuudessaan ja pienipiirteisyy
dessään hienosti Keski-Hämeen viljely
jajärviseudulle ominaista luontoa. Alue
kuuluu Etelä-Hämeen lehtokeskukseen.
Metsät ovat enimmäkseen lehtomaisia
kangasmetsiä mutta myös varsinaisia
lehtoja sekä reheviä rantakorpia on pal
jon.
Alueella on kolme valtakunnallisen
lehtojensuojeluohjelman kohdetta: Sy
dänniemen pähkinälehto sekä Saunalah
den ja Pappilan tervaleppäkorvet. Kor
keita luonnonarvoja edustavat myös
Ritvalanjärvi (Vähäjärvi) ja Saariois
järvi, jotka kuuluvat valtakunnalliseen
lintuvesien suojeluohj elmaan.
Monilla tiloilla pidetään vielä karjaa,
minkä vuoksi hoidetut katajakedotja
hakatuaat elävöittävät monin paikoin vil

jelymaisemaa. Edustavia perinnemaise
mia on mm. Tarttilassaja Annilassa.
Annilan katajakedot sijaitsevat Ra
polanharjun edustalla Vanajaveteen pis
tävässä pitkässä Annilanniemessä. Lähes
koko niemi on säännöllisessä laidunkäy
tössä. Laitumet muodostavat hyvin mo
nipuolisen laitumien, kivikkoisten niitty
jen, katajaketojen ja hakamaasaarekkei
den mosaiikin. Rannassa on lisäksi luh
taistaja kosteaa rantaniittyä. Kasvilli
suudeltaan edustavin osa on mäellä
oleva katajaketo, jonka pylväsmäiset
katajat ovat jopa kuusi metriä korkeita.
Kivikkoisella niityllä kasvavat runsaina
muun muassa keltamatara ja mäkitervak
ko sekä vanhoista viljelykarkulaisista
punalehtiruusu ja kumma. Perinteistä
maisemakuvaa täydentävät kärrytien
varrella sijaitsevat hirsiladot.
Rapolanharju on osa Hämeenlinnan
Sääksmäen Lempäälän harjujaksoa.
Se kohoaa jyrkkänä noin 65 metriä ym
päristöään korkeammalle ja leviää kaak
koispäässään deltamaiseksi. Harjun rin
teillä on rantatörmiä ja -terasseja sekä
valtavia suppakuoppia. Suurin näistä las
keutuu 20 metrin syvyyteen. Harjulla
kasvaa lehtomaista sekametsää. Kas
vistoon kuuluvat muun muassa vuorija
lava, metsälehmus, pähkinäpensas, tyy
pillinen harjukasvi harjusormisara sekä
vanhojen kylien liepeillä kasvava ikivan
ha rohdoskasvi lännennukula. Rapolan
harju on geologisesti ja biologisesti erit
täin arvokas. Huittulanharju kuuluu
myös osana edellä mainittuun harjujak
soon. Haijun laellaja etelärinteessä on
pieniä ketoja, joilla kasvavat muun
muassa ketokäenminttu, maruna, ukon
tulikukka ja ketoneilikka.
Vanajaveteen etelästä pistävä kallio
rantainen Jylhänkärki on rauhoitettu
luonnonsuoj elulain nojalla.
-

-

paikkoja, peltoja, raudankäsittelypaikko
ja sekä satamapaikka Vanajaveden ran
nassa. Rapolasta on löydetty muun muas
sa Suomen vanhin pelto, joka on ajoitet
tu rautakaudelle (200 eKr. 800 jKr.).
Rapolassa on harvinaisen monipuolinen
kulttuurikasvilajisto.
Rapolan alueella on arvokkaita
muistomerkkejä myös historialliselta
ajalta, kuten Sääksmäen keskiaikainen
kivikirkko kirkkotarhoineen sekä vilja
valla harjunrinteellä sijaitsevat, linnoi
tusalueeseen oleellisesti liittyvät Rapo
lan ja Voipaalan kartanot. Rapolan karta
no on rakennushistoriallisesti ja maise
mallisesti arvokas. Kartanon viime vuo
sisadan puolessa välissä istutetussa puis
tossa on valtavia jalopuita.
Maisema-alueen vanhin asutus, suu
ret tilat sekä oletettavasti rautakautista
perua oleva Huittulan kylä ovat sijoittu
neet harjujen rinteille tai niiden tuntu
maan. Järven rannat viljavine rinteineen
ovat myös houkutelleet asutusta. Raken
nuskanta on perinteistä ja hyvin hoidet
tua. Rapolanharjun itäpuolitse kulkeva
vanha Valkeakosken maantie on maise
mallisesti arvokas. Se kulkee Huittulan
ja Ritvalan kylien kautta Vanajaveden
rantoja kierrellen. Huittulan kylä on tyy
liltään yksi parhaiten säilyneistä hämä
läisistä kylistä. Sen rakennusten lomassa
mutkittelee kyläraitti. Kylän länsilaidalla
avautuu Vanajaveden rannan yhtenäinen
vilj elymaisema.
Vanajanselän ja Rauttunselän etelä
puolella Tarttilan alueella on perinteistä
viljelymaisemaa: vanhoja tilakeskuksia.
kartanoita, kumpuilevia viljelyksiä ja
katajaketoja. Keskiajalla perustetut Ju
tikkalan ja Lehisen kartanot sekä useat
-

kulttuurihistoriallisesti arvokkaat tilojen
talouskeskukset sekä perinteiset kylät
luonnehtivat alueen keskeisiä kulttuuri
piirteitä. Rauttunselän rannassa on kuvan
veistäjä Emil Wikströmin suunnittelema
ateljee 1800-luvun lopulta. Tarttilan ym
päristöstä tunnetaan lukuisia, enimmäk
seen rautakautisia muinaisj äännöksiä.
Tarttilan eteläpuolella viljelymaise
ma avautuu laajanaja tasaisena. Asutus
tiivistyy paikoin varsin perinteisiksi
kyliksi, kuten Taljalassa. Paikoin on
näyttäviä kartanoita, kuten Niemen ja
Kumilan kartanot.
Maisema-alueen arvokkaimpia osia
uhkaa suunniteltu Hämeenlinna Tam
pere moottoritie.
-

42. Musthila Porras
Kaukolanharju
-

-

Sijainti: Tammela; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen vilje1yjajärvimaa, Tammelan ylänicöseutu
Pinta-ala: 4300 hehtaaria.
ustialan Portaan maisema-alue
edustaa harjujen ja vesistöjen luon
nehtimaa Tammelan ylänköseudun kult
tuurimaisemaa.

M

-

Maisemakuva
Maisema-alue on näkymiltään avara,
selkeiden luonnonpiirteiden jäsentämä ja
yksityiskohdiltaan rikas. Maiseman sel
kärankana olevan harjun molemmin puo
lin avautuu komea vesistömaisema. Saa
ren kansanpuisto lampineen, harjuselän
teineen ja vanhoine kartanomiljöineen
muodostaa pienipiirteisen kulttuurihisto
riallisesti arvokkaan alueen. Saaren kar

Kulttuuripiirteet
Rapolan seutu on ainutlaatuinen
muinaisjäännösalue Suomessa. Se kertoo
paitsi Hämeen hyvin varhaisesta kiinteäs
tä asutuksesta, myös harvinaisen moni
puolisesti rautakauden ja historiallisen
ajan alun yhteiskunnasta ja ihmisten elä
mästä.
Rapolalla on ollut merkittävä asema
muinaisen Hämeen ja koko hämäläisen
heimohallinnon keskuksena. Rapolan
harjun Linnamäellä sijaitseva Rapolan
linna oli maamme mahtavin esihistorial
lisen ajan varustus. Linna on rakennettu
erikoisella tavalla jääkauden aikana syn
tyneiden harjuhautojen ympärille. Kilo
metrin pituiset linnoituksen muurit kät
kevät sisäänsä tulisijoja, asuinkuoppiaja
heittokivikasoja. Rapola on ollut parintu
hannen vuoden ajan kiinteä asuinpaikka.
Vanhinta asutusta on järveen viettävillä
rinteillä, missä on säilynyt yli tuhatvuoti
sen maanviljelykulttuurin jäänteitä, hau
taröykkiöitä ja kalmistoja, asuin- ja uhri-

Mustiala Porras Kaukolanharju
-

-

0

1

2

3

4

5

10km

tanon kulttuurimaisemassa on monia
perinteisiä ja alueen maisemakuvaa elä
vöittäviä piirteitä. Portaan ja Kaukolan
perinteikkäät kylät sekä niiden väliin
jäävä laaja peltoalue on harjuselänteiden
rajaama tasapainoinen kokonaisuus.
Kaukolanharju on myös arvokas maise
manähtävyys.

Luonnonpiirteet
Alueen luonnonpiirteitä hallitsevat
Kuivajärvi ja Pyhäjärvi sekä niiden väli
nen harjujakso: Kaukolanharju. Se on
laaja muodostuma rinnakkaisseläntei
neen ja deltamuodostumineen, ja se
lävistää koko maisema-alueen luoteesta
kaakkoon. Harjun katkaisee järviä yhdis
tävä salmi. Kaukolanharju kuuluu valta
kunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan
ja osa siitä on luonnonsuojelulain nojalla
rauhoitettu. Kuivajärven pohjoispää kuu
luu valtakunnallilseen lintuvesien suoje
luohjelmaan. Luonnonpiirteisiin luo
vaihtelua vesistön sokkeloisuus etenkin
vuonna 1932 perustetun Saaren kansanpuiston ympäristössä. Kasvillisuus on
varsin karua, kuten Tammelan ylängöllä
yleensäkin.

luvulla. Vuosisadan alussa rakennetusta
puisesta näkötornista avautuvat komeat
näkymät luonnonkauniiseen harjumaise
maan. Kaukolanharjunja Portaan mai
semia ovat 1800-luvulla maalanneet
mm. Albert Edelfelt, Robert Wilhelm
Ekman ja Magnus von Wright.
Alueen pohjoisosasa sijaitsee maam
me ensimmäinen maatalousoppilaitos,
Mustiala. Sen arvokas rakennuskanta on
peräisin 1800-luvulta. Alueelle johtavat
hienot puukujat ja rakennusten ympärillä
on suuri puisto.

43. Ormajärven Untulan
kulttuurimaisemat
-

Sijainti: Lammi; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
ja järvimaa, Keski-Hämeenvi1jely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 1 800 hehtaaria
rmajärven Untulan maisema-alue
edustaa tyypillistä harju- ja järviluonnon sekä viljavien savikoiden luon
nehtimaa Keski-Hämeen viljely ja järviseudun kulttuurimaisemaa.

Q

-

keskiaikainen kirkkomiljöö antavat tälle
hämäläismaisemalle myös historiallisesti
arvokkaan leiman.

Luonnonpiirteet
Maisema-alue kuuluu Etelä-Hämeen
lehtokeskukseen, mikä näkyy luonnossa
kasvillisuuden monipuolisuutena ja rehe
vyytenä ja toisaalta peltojen viljavuute
na. Alueella on kaksi valtakunnallisen
lehtojensuojeluohjelman kohdetta: Ha
lilan lehto Lamminjärven pohjoisrannal
laja Sajaniemen lehto. Alueelta on usei
ta havaintoja uhanalaisista kasvilajeista.
Alueen poikki kulkee harjujakso,
joka koostuu toisiaan seuraavista erilli
sistä harjuselänteistä, ja se on paitsi geo
logisesti myös kasvistollisesti merkittä
vä. Untulanharju sisältyy valtakunnalli
seen harjujen suojeluohjelmaan. Siitä on
suuri osa rauhoitettua luonnonsuojelu
aluetta. Toisaalla harjujaksoon on ilmes
tynyt maisemaa vaurioittavia sorakuop
pia.
Ormajärvi on alueen suurin järvi.
Siihen liittyy kauniisti Vanhankartanon
mäen harju. Alueen kaakkoispäässä
oleva umpeenkasvanut Lamminjärvi
kuuluu valtakunnalliseen soidensuojelun
perusohjelmaan, ja sillä on arvoa myös
lintujärvenä. Järven pohjoisrannalla on
pienehkö rauhoitettu kallioalue.

Kulttuuripiirteet

Maisemakuva

Asutus on sijoittunut harjuseläntei
den tuntumaan, ja ravinteikkaammat
savitasangot on otettu jo melko varhain
viljelyyn. Pääosa asutuksesta on keskit
tynyt Kaukolan, Portaan, Hykkilän ja
Lunkaan kylien alueelle. Kaukola edus
taa pienipirteistä harjunrinneasutusta ja
Portaan kylä melko hyvin säilynyttä
perinteistä raittikylää. Portaan kylä on
kasvanut varhaiskeskiajalla alueen halki
kulkevan Hämeen Härkätien varrelle.
Siellä on tiettävästi sijainnnut Tammelan
ensimmäinen kirkko. Portaan vanhoista
tiloista Syrjälä on rakennuskannaltaan
yksi Hämeen parhaiten säilyneistäja
muodostaa hirsipintaisine rakennuksi
neen neliön muotoisen umpipihan.
Hykkilän ja Lunkaan kylät sijaitse
vat vierekkäin Kuivajärven koillisrannal
la, ja niiden viljelykset laskeutuvat kau
niisti järven rantaan. Kylien asutus on
sijoittunut vanhan kylätien varteen, joka
etenkin Lunkaan kylässä on vanhan
puuston reunustama. Sipilän, Erkkilänja
Mikkolan tilat muodostavat Hykkilän
kylässä yhtenäisen ja eheän ryhmän.
Saaren kartano sijaitsee Kuivajärven
ja Pyhäjärven väliin jäävässä saaressa,
jonka rantaan viettää kartanon englanti
laistyylinen puisto. Rakennukset ja puis
to muodostavat edelleen perinteisen
kokonaisuuden, jota täydentää viljama
kasiinille johtava koivukuja. Kujanteen
molemmin puolin avautuu kaunis ja ta
sapainoinen viljelymaisema. Viehättävän
Saarensalmen yli johtaa Hämeessä ainut
laatuinen yläpuolisilla tukikaarilla varus
tettu vanha kaarisilta. Kaukolanharju on
ollut suosittu näköalapaikkajo 1800-

Alueen maisemakuvassa on runsaas
ti Keski-Hämeen viljely- ja järviseudulle
tyypillisiä piirteitä. Maisemaa jäsentävät
harjujakso ja järvi, jotka elävöittävät laa
joja yhtenäisiä viljelyksiä. Alueen pin
nanmuodot ovat melko tasaisista peltoalueista huolimatta vaihtelevia ja maise
makuva varsin pienipiirteinen ja moni
puolinen. Maisemassa hallitsevat vanhan
ja vauraan maatalouskulttuurin piirteet,
viljavat pellot, hyvin hoidetut talonpoi
kaiset tilat sekä komeat kartanot. Eri
tyisesti suurten viljelysten ja puukujan
teiden ympäröimät vanhat kartanot sekä

Ormajärven rannalla on tiettävästi
ollut asutusta jo pakanuuden ajalla. Lam
min seutu on edullisten maaperä- ja
ilmasto-olosuhteittensa ansiosta erittäin
suotuisaa maanviljelyaluetta, mikä osal
taan selittää myös ikivanhaa viljelyhisto
riaa.
Historiasta kertovat harjulla sijaitse
va muinainen linnavuori sekä keskiaikai
nen kivikirkko ympäristöineen. Perin-

Ormajärven
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teistä keskihämäläistä maatalouskulttuu
ria edustavat elävästi vauraat talonpoi
kaiset tilat vanhoine rakennuksineen
sekä etenkin vanhat mahtikartanot.
Alueen asutus on perinteistä hämäläistä
harjunrinteen nauha-asutusta. Kartanot
ovat sijoittuneet harvakseltaan järvenrannoille tai viljelysten keskelle. Lam
min kirkonkylän uudempi rakentaminen
on pahasti ristiriidassa perinteisen maise
makuvan kanssa.
Ormajärven itärannalla sijaitseva
Vanhakartano on tiettävästi Lammin
vanhin asuinpaikka. Vanhakartano ja
Kivismäen kartano muodostavat yhdessä
poikkeuksellisen kauniin ja perinteisen
kulttuurihistoriallisesti arvokkaan vilje
lymaiseman, jota halkovat kartanoiden
komeat koivukujat. Lammin vanhimpaan
asutukseen viittavat Honkalinin rauta
kautinen kalmisto sekä uhrilähde. Paka
nallista alkuperää on lisäksi Vanhakar
tanon puistossa sijaitseva miekanhionta
kivi. Alueen halki kaartavan maantien
varressa on lisäksi kalmistokumpu.
Kartanoiden vanhaa rakennuskanta
ympäröivät lehtevät puistot. Kartnoiden
mailla on monipuolinen kulttuurikasvis
to ja -kasvillisuus. Vanhakartanossa kas
vavat muun muassa tummatulikukka,
uhanalainen hoikkaängelmä ja ketokau
nokki sekä Kivismäessä harvinainen
kulttuurinsuosij a sinisavikka. Kivismäen
ympärillä on lisäksi edustavia, joskin
heinittyneitä niittyjä, jotka vaatisivat
niittoa tai laidunnusta.

Kastari Hatsina Kutajoki
-

-

Ormajärven pohjoispäässä sijaitseva
Porkkalan kylä mainitaan ensi kerran
vuonna 1374. Porkkalan kartano sijaitsee
siellä laajan ja avoimen viljelysmaise
man keskellä pitkän koivukujan päässä.
Porkkalan kartanon läheisen Kukkura
mäen rinteillä on maisemakuvaa turme
levia sorakuoppia.

44. Kastari Hatsina
Kutajoki
-

Kirkon itäpuolella avautuu laaja Pyhä
niemen kartanoon ulottuva vilj elymaise
ma. Pyhäniemen kartano edustaa alueen
hämäläistä suurmaanomistusta ja siellä
kehittynyttä varhaista teollisuutta. Uski
lassa, Hatsinassa, Sairakkalassaja Kas
tarissa avautuu myös kaunis ja tasapai
noinen hämäläinen kulttuurimaisema vil
jelyksineen.

Luonnonpiirteet

-

Sijainti: Eollola, Koski HL; Hämeen
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajäryimaa Päijänteen seutu
Pinta-ala: 5 000 hehtaaria
Kuva: s. 65
aisema-alue on omaleimainen, 1
Salpausselän pohjoisrinteille muo
dostunut kulttuurimaisema. Se edustaa
hyvin hoidettua Päijänteen seudun vilje
lymaisemaa.

M

Maisemakuva
Hollolan vanha kirkonkylä on mai
semallisesti arvokas kokonaisuus. Mai
semaa j äsentävät 5 alpausselästä erkane
va harju sekä Vesijärven näkymät.
Kirkonkylän maisemallista arvoa lisää
kulttuuripiirteiden kerroksellisuus. Kes
kiaikainen maantie, Ylinen Viipurintie
tiivistyy kirkonkylässä vanhojen raken
nusten reunustamaksi kyläraitiksi. Kylää
kehystää tasapainoinen viljelymaisema.

Alueen luonnonpiirteitä hallitsevat
voimakkaat harjumuodostumat: 1 SaI
pausselkä sekä siihen liittyvät muodos
tot. Alueen kaakkoispuolella olevaa Sal
pausselän ns. Lahden mutkaa voidaan
pitää Suomen suurimpana hiekka- ja
soramuodostumana, joka on syntynyt
useiden huomattavien jäätikköjokien
yhtymäkohtaan. Alue kuuluu valtakun
nalliseen harj ujensuoj eluohj elmaan.
1 Salpausselästä koilliseen kulkeval
la Kiikunmäen harjulla on kookkaita läh
teitä, jotka ovat arvokkaita hydrologisina
erityiskohteina ja myös kasvillisuutensa
puolesta.
Alueen järvistä Kirkonselkä Vesi
järvessä, Kutajärvi ja Sairakkalanjärvi
kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien
suojeluohjelmaan. Uskilan kylässä on
lääninhallituksen päätöksellä rauhoitettu
kuusivaltainen rinnelehto. Harjualueen
metsät ovat tavanomaista kuusivaltaista
kangasmetsää. Maisema-alueella on
vielä jonkin verran hoidettuja perinnemaisemia, esimerkiksi lampaiden laidun
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tama, jykeviä havupuita kasvava edusta
va hakamaa Kirkon ja Uskilan välillä.

Kulttuuripiirteet
Alueen vanhasta kulttuurihistoriasta
kertovat monet huomattavat esihistorial
liset muinaisjäännökset. Alueella on si
jainnut kaksi muinaislinnaa sekä useita
rautakautisia kalmistoja.
Hollolan keskiaikainen kirkonkylä
on arvokas esimerkki hämäläisen asutuk
sen varhaisimmistaja vauraimmista osis
ta. Hollolan harmaakivikirkko on raken
nettu vuoden 1480 vaiheilla, ja se on
Suomen suurimpia keskiaikaisia kivikirkkoja. Se on restauroitu. Kirkon vie
ressä seisoo korkea 1800-luvun alun
uuskiassistinen kellotapuli. Kirkon ym
pärille rakentunut kirkonkylä sisältää
näkyvästi useita kerrostumia kulttuuri
historian eri vaiheista. Kirkkoa vastapää
tä sijaitsevalla vanhalla kunnantuvalla on
merkittävä asema maisemassa. Kirkon
pohjoispuolella kohoaa Kapatuosian lin
nanmäki, joka on luultavasti ollut käy
tössä rautakaudelta varhaiskeskiajalle.
Hatsinan suunnasta Hollolan kirkolle
johtava Ylinen Viipurintie on ainakin
keskiaikaista perua.
Nykyinen seurakuntatalo toimi pap
pilana jo keskiajalla ja oli aikoinaan
Kaakkois-Hämeen mahtavimpia viljelys
tiloja. Vuosina 1556-1571 se oli Hollo
lan kuninkaankartano ja Hollolan vouti
kunnan hallinnollinen keskus. Vanha
pappila on puistoistutuksineen ja puutar
hoineen arvokas osa kirkonkylän perin
teistä kulttuurimaisemaa.
Pyhäniemen kartanon alueen asutus
on todennäköisesti rautakautista perua.
Asiakirjoissa kylä mainitaan ensimmäi
sen kerran vuonna 1467. Kylän suurim
mista tiloista muodostettiin Pyhäniemen
kartano 1700-luvun lopulla. Kartano on
ollut maanviljelyksen kehittämisen edel
läkävijä. Lisäksi siellä on harjoitettu var
haista teollisuustoimintaa. Kartanon ra
kennukset muodostavat arvokkaan koko
naisuuden. Rakennuksia ympäröi tuuhea
puisto ja pihasta johtaa kaunis puukuja
Hollolan kirkon suuntaan. 1930-luvulla
Pyhäniemen kartano toimi useiden koti
maisten elokuvien näyttämönä. Nykyään
siellä pidetään taidenäyttelyitä.
Hollolan kirkon lähettyvillä sijaitseva
Uskilan kylä kuulunee alueen vanhim
paan asutuskerrostumaan. Kylän talot
sijaitsevat pääosin ikivanhan maantien
varsilla. Hatsinan kylä on kulttuuripiirteil
tään vanhaa ja vaihtelevaa. Kyläkeskus
sijaitsee korkealla kumpareella. Kylän
halki virtaavassa Myllypurossa oli tämän
vuosisadan alussa useita kotitarvemyllyjä.
Sairakkalan kylä oli jo vuonna 1432 huo
mattava keskus, sillä se sijaitsi Ylisen
Viipurintien sekä Kärkölän kautta etelään
johtavan maantien risteyksessä. Teiden
risteyksessä sijaitseva kyläkauppa on toi
minut samassa paikassa vuodesta 1885.
74

45. Kurhila Pulkkila
-

Sijainti: Asikkala; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Päijänteen seutu
Pinta-ala: 5 000 hehtaaria
urhilan Pulkkilan maisema-alueel
la on edustavaa Päijänteen seudun
viljavien savikkoisten maiden alavaa vil
jelymaisemaa sekä arvokasta harju- ja
järviluontoa.

K

-

Maisemakuva
Maisemakuvaa luonnehtivat kauniis
ti kumpuilevat pellot. Laajoja näkymiä
j äsentävät monet harj umuodostumat, II
Salpausselkä, Rantaharju ja Pulkkilan
harju. II Salpausselkä on laajojen vilje
lysmaisemien kehys ja luo selkeän silue
tin Vesij ärven kaukomaisemaan. Kult
tuurimaisemaa rajaavat myös selkeästi
Päijänteen lahdet ja selät. Pulkkilanharju
on arvokas maisernanähtävyys, jolta
avautuvat molemmin puolin laajat Päi
jänteen järvimaisemat. Maisema-alue on
vanhaa ja vaurasta maatalousaluetta.
Asikkalan kirkonkylässä maisemaa
hallitsevat laajat peltoalueet. Pulkkilan
kylässä on sekä vaihtelevaa ja pienipiir
teistä maastoa että laajoja näkymiä.
Luonnonpiirteet
Päijänne ja Vesijärvi sekä rantoja
hallitsevat harjumuodostumat ovat kes
keiset luonnonelementit. Maisema-alue
sijaitsee Etelä-Hämeen lehtokeskuksessa.
Valtakunnalliseen harjujensuojelu
ohjelmaan kuuluva Aurinkovuori Syr

jänsupat on monipuolinen II Salpaus
selän reunamuodostuman osa, johon
kuuluu deltamaisiaja selännemäisiä osia
sekä siihen koillisesta yhdistyvä harju
jakso, Rantaharju Pulkkilanharju. Muo
dostuma erottuu selvästi ympäristöstään,
sillä sen korkeimmat kohdat nousevat
70-80 metriä yläpuolelle. Rinteet ovat
hyvin jyrkkiä ja monin paikoin on maas
tossa nähtävissä muinai srannan merkke
jä. Alueella on useita komeita, jopa 60 m
syviä suppakuoppia. Harjun alue on kas
vistollisesti merkittävä. Harjualueella
kasvaa suurharvinaisuus aippivuokko.
Muut harvinaiset kasvilajit, muun muas
sa lehtoneidonvaippa, kangasvuokko ja
heitaorvokki sekä harjun paisterinteiden
edustava lehtomainen kasvillisuus lisää
vät luonnonarvoj a.
Vaikka alue on säilynyt luonnonti
laItaan yleisesti muuten hyvänä, on Au
rinkovuoren etelärinteillä kolme suureh
koa maisemaa pahasti rumentavaa sora
nottopaikkaa.
Tunnetun maisemanähtävyyden
Pulkkilanhaijun molemmin puolin au
keavat laajat järvenselät: Päijänne ja
Vesijärvi. Läheisiin Päijänteen saariin ja
Pulkkilanharjulle on perusteilla kansal
lispuisto. Pulkkilanharju on suurelta osin
jo nyt luonnonsuojelualuetta. Sen luon
nontilaa tosin on laskenut paikoin tiheä
lomarakentaminen.
Kurhilassa on paikallisesti arvokas
Häränsilmänojan lehto sekä luonnonsuo
jelulain nojalla rauhoitettu kuusimetsikkö.
-

Kulttuuripiirteet
Asikkala on jo varhain ollut asuttua

-

Kurhila Pulkkila
-
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ja vaurasta maatalousaluetta. Asikkala
mainitaan ensi kerran vuonna 1442. Asu
tuksen todellisesta iästä ei kuitenkaan
ole tietoa. Ala-Lusilan mailla sijaitseva
Linnavuori saattaa viitata rautakautiseen
asutukseen, ja Pulkkilan kylän mailta on
tehty rautakautisia esinelöytöjä.
Suurin osa viljelyksistä sijaitsee loi
vasti kumpuilevilla loivilla rinteillä. Ra
kennuskanta on suureksi osaksi vanhaa
ja muodostuu taajamien ulkopuolella
lähinnä vanhoista talonpoikaisista tilois
ta.
Asikkalan kirkonkylän kulttuurihis
toriallisesti ja maisemallisesti arvok
kaimpia rakennuksia ovat komeasti kir
konmäellä seisova lainajyvästön hirsinen
pitäjänmakasiini, kirkonkylän vanha
kansakoulu sekä vanhoista rakennuksista
koottu kotiseutumuseo. Kirkonkylän tun
tumassa sijaitsevan Ylä-Lusilan vanhan
kantatilan rakennukset muodostavat
eheän ja perinteisen kokonaisuuden.
Asikkalanja Pulkkilan kylät ovat
melko tasaista viljelymaisemaa, jota hal
koo vanha maantie. Maisemaa hallitsee
metsäisellä rinteellä sijaitseva Asikkalan
kirkko. Kirkonkylässä on säilynyt kap
pale vanhaa kyläraittimiljöötä.
Kurhilan ja Hillilän kylät mainitaan
ensi kerran jo 1440-luvulla. Nämä Vesijärven pohjoisrannalla sijaitsevat kylät
muodostavat peltoaukeineen avaran vil
jelymaiseman. Kylien läpi johtaa keskiaikainen maantie, jonka varrelle pääosa
asutuksesta on nauhamaisesti sijoittunut.
Vanhaa rakennuskantaa on monilla ti
loilla. Kauniisti peltoaukean laidalla
sijaitseva Kopposelan tila on kansatie
teellisesti ja maisemallisesti arvokas, hir
sipintaisista rakennuksista muodostuva
kokonaisuus. Pihapiirissä on luonnon
muistomerkiksi rauhoitettuja komeita
puita.
Läheinen Vääksyn kanava on kult
tuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokas perinnemaisema. Sen yhteys
maisema-alueeseen on kuitenkin katken
nut kanavaa ympäröivän taajaman perin
teistä milj öötä kunnioittamattoman ra
kentamisen takia. Aurinkovuoren poikki
suunniteltu Sysmän tien oikaisu on myös
uhka maisemalle.

46. Auttoinen ja Vesijako
Sijainti: Padasjoki; Hämeen lääni
Maiseinamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Päijänteen seutu
Pinta-ala: 1.300 hehtaaria
uttoisen Vesij aon kulttuurimaise
ma on kahden perinteisen kylän
sekä niitä ympäröivän hyvin vaihtelevan
vilj elymaiseman muodostama pienipiir
teinen kokonaisuus. Alueen arvo perus
tuu kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin
kyliin sekä tasapainoiseen viljelymaise
maan.

A
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Anttoinenja Vesijako

Luonnonpiirteet
Alueen pinnanmuodot edustavat
vaihtelevuudessaan ja pienipiirteisyydes
sään Päijänteen seudun ominaispiirteitä.
Korkeus merenpinnasta on enimmäkseen
100 ja 150 metrin välillä, mutta Auttois
ten puolella laajat alueet nousevat sel
västi korkeammalle. Alueen savikot ovat
niukka-alaisia, ja maa on useimmiten
moreenin peittämää. Kyliä ympäröivät
laajat metsäalueet sekä lukuisat järvet.
Jamoisjärveltä pohjoiseen Hanka
järvien kautta kulkeva harjujakso jatkuu
Vesijaon kylään saakka ja muodostaa
siellä kylämaiseman selkärangan. Mata
luudestaan (20-25 m) huolimatta harju
erottuu ympäröivästä maisemasta selväs
ti ja etenkin Hankajärveen ulottuvat nie
met ovat maisemallisesti kauniita. Pitkäniemi ja niemen eteläpuolinen osa ovat
parhaiten säilyneitä, kun taas pohjois- ja
itäosien luonnontilaisuutta ja maisemaarvoa ovat heikentäneet hakkuut. Suh
teellisen karusta luonnostaan huolimatta
Apttoisen Vesijaon alue kuuluu EteläHämeen lehtokeskukseen. Takaperän
harjulla kasvaa lehtokasvillisuuden li
säksi vaateliaita harjukasveja, esimerkik
si hietaorvokkia, häränsilmää ja nuokku
kohokkia.
Maisema-alueella on verraten run
saasti niiton ja laidunnuksen muovaamia
perinnemaisemia, joista osaa vielä hoi
detaan perinteisin menetelmin. Kasvis
tossa on monia kulttuurinseuralaislajeja
osa jopa uhanalaisia lajeja.
-

—

Kulttuuripiirteet
Keskiaj alta peräisin oleva Auttoisen
kylä sijaitsee melko laajan viljelymaise
man keskellä Janoisjärven ja Kauttisjär

0

1

2

3

4

5

km

ven ympäröimänä. Kylä mainitaan asiakirjoissa ensimmäisen kerran vuonna
1464, ja uuden ajan alussa kylässä oli
peräti 14 taloa. Auttoisen kylän ydinosal
la on edelleen tiiviin ryhmäkylän luonne.
Asutus on keskittynyt tiheän kylätiestön
ympärille, ja se erottautuu ympäröivästä
maisemasta tiiviinä ryhmänä. Omat eri
tyispiirteensä on Hanaporin alueella, jossa
niotusotamiehille oli viuhkamaisesti jaet
tu kullekin oma sarkansa. Pienet mökit
sijaitsevat säännöllisesti tonttien tienpuo
leisella sivulla. Viljelyksiä rajaavat eteläs
sä Suurisuo ja pohjoisessa korkea metsäi
nen kannas sekä Haukkamäki.
Tienoikaisu kylän itäpuolella on hajoitta
nut kyläkuvaa jonkin verran.
Kylässä on runsaasti jäljellä vanhaa
ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta ra
kennuskantaa monilla tiloilla. Kylä-Luuk
kaan tilan rakennukset sijaitsevat kylärai
tin varrella kolmiomaisen umpipihan
muodossa. Tilan runsas ja omaleimainen
rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta.
Myös Vesijaon eli Vesijakaan kyläs
tä ovat ensimmäiset tiedot vuodelta
1464. Uuden ajan alussa kylässä oli jo
litaloa. Vesijaon kylä on aito esimerkki
hämäläisestä harjunrinteeseen ja sitä seu
railevan kyläraitin varteen muodostu
neesta nauha-asutuksesta. Kylän rakenne
on edelleen hyvin selkeä. Tie kulkee ky
län keskellä maisemallisesti korkeim
malla kohdalla. Sen varteen ovat sijoittu
neet julkiset rakennukset kuten kauppa,
koulu ja seuraintalo, mutta mitään varsi
naista keskusta ei nauhamaisen raken
teen vuoksi ole havaittavissa. Kylän vil
j elykset sijaitsevat rakennusten tavoin
tien molemmin puolin. Vesijaon kylä on
kaiken kaikkiaan noin neljä kilometriä
pitkä ja kilometrin levyinen, ja se päät

tyy pohjoisessa Vesijakaan järveen.
Vesijaon kylässä on säilynyt run
saasti kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa. Skytän kartano on van
ha, ainakin 1500-luvulta peräisin oleva
säteri, jossa huomiota herättävät erityi
sesti vanha, kivinen karjarakennus sekä
aittarivi. Pihaan johtaa komea koivukuja.
Vanhoja kauniita rakennuksia on Hokan,
Jussilanja Jyväsen tiloilla. Lisäksi
littasten tila lukuisine vanhoine talousra
kennuksineenja maantien varressa sijait
seva Riihimäen tila muodostavat tasapai
noisen kokonaisuuden.

47. Juupajoen
kulttuurimaisemat
Sijainti: Juupajoki, Orivesi; Hämeen
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Pohjois-Hämeen järviseutu
Pinta-ala: 3 400 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 47
uupajoen alue edustaa pienipiirteistä
ja vaihtelevaa Pohjois-Hämeen järv
seudun viljelymaisemaa. Alueen arvot
perustuvat lähinnä viljelysten ja kauniin
luonnonmaiseman tasapainoisuuteen.

J

tiukasti tummat kuusikot, jotka välillä
työntyvät vesistöjen rannoille saakka.
Suurin osa seudun maa-alasta on kivik
koisten ja kallioisten metsien peitossa, ja
viljelykelpoinen maa on keskittynyt
vesistöj en rannoille. Muutoin melko
avoimien rantojen lomassa olevat puro
notkotja rantakaistaleet rehevine paju
koineen tarjoavat monipuolisia elinym
päristöjä luonnonkasveille ja eläimille.

Maisemakuva
Juupaj oen maantien tuntumaan kes
kittyvälle maisemalla on leimallista voi
makas pinnanmuotojen vaihtelu, mäetja
harjanteet sekä niiden väliset notkelmat.
Vanha maantie mutkittelee laaksomaisen
muodostuman laitaa, jossa haijanteiden
takaa avautuu aina uusia vaihteleviajär
vimaisemia. Rannat ovat tavallisesti
avoimia ja usein varsin jyrkästi järviin
laskeutuvia. Etäälle erottuvia, avoimia
viljelymaisemia katkaisevat lyhyet tum
mat metsätaipaleet, jotka varj ostavat
tienvartta.
Metsänreunaa vasten erottuu siellä
täällä perinteinen hämäläinen talonpoi
kainen päärakennus kulttuurimaiseman
kiintopisteenä. Rakennuskanta on kui
tenkin uudisrakennusten runsauden ja
joidenkin vanhojen talojen rapistunei
suuden vuoksi paikoin sekavaa.
Luonnonpiirteet
Luonnonmaisemassa näkyvät Poh
jois-Hämeen järviseudun vaihtelevat
pinnanmuodot. Alue on kallioperän ruh
jeiden rikkomaa harjanteista ja mäkistä
maata, jossa syvimmissä painanteissa on
pieniä järviä. Viljelymaisemaa rajaavat

L
O

Kulttuuripiirteet
Seutu oli melko pitkään viljavampi
en keskihämäläisten pitäjien eräaluetta ja
viljelyraivaus ja vakinainen asuttaminen
tapahtui vasta verraten myöhään.
Viljelykset ja asutus ovat keskittyneet
avoimena vyöhykkeenä selkeästi järvien
viljaville rannoille.
Asutus on sijoittunut puustoisille
kumpareille tai metsänreunaan. Siellä
täällä avoimen rinteen yläreunassa näkyy
vanhojen rakennusten muodostama
ryhmä, jossa huomio erityisesti kiinnit
tyy pitkään hämäläistyyppiseen päära
kennukseen. Monet vanhat rakennukset
ovat kuitenkin huonokuntoisia, ja varsin
kin romahtaneita latoja näkyy peltojen
laidoilla. Kulttuuripiirteiden eheyttä nkkovat jotkut tyylittömät ja huonosti sijoi
tetut uudisrakennukset, esimerkiksi pel
loilla sijaitsevat alppitalotja tasakattoiset
tiilitalot.
Juupajoen kirkonkylä muodostaa
melko tiiviin ja hyvin säilyneen kokonai
suuden. Kyläraitin varrella olevat vanhat
rakennukset sekä pieni puukirkko lisää
vät kyläkuvan kulttuurimaiseman arvoa.
Vanha Juupajoen maantie, jonka
varteen asutus on aikanaan keskittynyt,
on säilyttänyt perinteisen linjauksensa ja
mutkittelee viehättävänä hiekkatienä vil
jelystenja vesistöjen lomassa.

48. Ähtärin reitin
O

ktdttuurimaisemat
Sijainti: Virratja Ähtäni; Hämeen ja
Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Pohjois-Hämeen järviseu
tu, Suomensellcä
Pinta-ala: 5 000 hehtaaria
htärin reitin kulttuurimaisemat ovat
edustava esimerkki Pohjois-Hämeen
ärviseudun vesireittien rannoille keskit
tyneistä viljelyksistä ja asutuksesta.
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Juupajoen kulttuurimaisemat
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Maisemakuva
Maisema-alue ulottuu Ähtärin Vää
räkoskelta lounaaseen Ahtärin reittiä pit
kin Virtain Soininkylään asti. Rikkonai
sen ja korkeussuhteiltaan vaihtelevan.
soiden ja metsien peittämän maaston
ympäröimä asutus ja pienehköt viljelyk
set ovat keskittyneet suuren Perännejär
ven ja pienempien reittijärvien ja -jokien
rannoille. Viljelymaisema on vakiintu
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Ähtärin reitin kulttuurimaisemat

Luonnonpiirteet

v eva

-

=

Maisema-alueen ytimenä ovat Äh
tärin reittiin kuuluvat pitkänomainen ja
rantaviivaltaan rikkonainen Perännej ärvi
ja sitä pienemmät Vähä-Peränne ja Pu
saanjärvi, joiden vedet laskevat Pakarin
jokea pitkin Vehkajärveen ja siitä edel
leen Killinkosken kautta pieneen Mette
rinjärveen. Vedet päätyvät Kokemäen
joen vesistöön. Aikaisemmin Ahtärin
vesistö laski suoraan Pohjanlahteen,
mutta maankohoaminen muutti lasku-
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Noxu.

nutta, mutta perinteistä rakennuskantaa
on vain niukalti.
Rannat ovat keskeinen maisemaele
mentti, jota uhkaa lisääntyvä loma-asu
tus. Killinkoskella maisemakuvaa nkkoo voimalaitos ja teollisuuslaitokset
sekä niiden ympärille kasvanut asutustaajama.
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suuntaa 1300- ja 1600-luvun välisenä
aikana.
Vesistöä ja rantojen kumpuilevia
viljelyksiä ympäröivät kallioiset mäetja
moreeniselänteet. Alueen poikki kulkeva
harju erottaa Vähä-Peränteen ja Pusaan
järven Peränteestä. Monessa kohdassa
havumetsät ulottuvat Peränteenj ärven
rantaan, ja usein myös viljelysten ja ran
nan välissä on puustoinen vyöhyke.
Vielä 1900-luvun vaihteeseen asti jatku
neen kaskeamisen vaikutukset näkyvät
monin paikoin alueen metsissä lehtipui
den runsautena. Suot on suurimmaksi
osaksi ojitettu.

Kulttuuripiirteet
Peränteenjärven ympäristössä on
kivikautinen asuinpaikkakeskittymä.
Aj anlaskun ensimmäisen vuosituhannen
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aikana seudut olivat pitkään satakunta
laisten ja hämäläisten erämaina. Pysyvä
asutus syntyi alueelle 1500-luvulla, jol
loin muun muassa Peränteen kylässä
aloitettiin maanviljely. Asukkaat tulivat
enimmäkseen Savosta, mutta myös sata
kuntalaisia oli jäänyt seudulle.
Kylien kehitys pääsi vauhtiin 1800luvulla sotien loputtua ja tieyhteyksien
parannuttua. Tervanpoltto toi vaurautta,
kantatilat jakaantuivat ja uusia torppia
perustettiin. Useita vanhoja kantatiloja,
kuten Suihko ja Pakari on vieläkin jäljel
lä. Peränteen Selkäsaaressa on vanha
hautapaikka.
Vesistöä reunustavilla viljelymailla
on useita pieniä kyliä. Tihein asutus on
maisema-alueen lounaiskärj essä Killin
kosken tehdastaajamassa ja Soininkyläs
sä. Killinkoskeen ja Soininkoskeen on
rakennettu voimalaitokset. Tiet seuraile
77

vat asutusta ja viljelyksiä vesistön mo
lemmin puolin alueen päästä päähän.
Soinin kylä on ehjä ja harmoninen
kokonaisuus vesistöjen ja viljelyrnaan
yhtymäkohdassa olevalla mäen kumpa
reella. Sen rakennuskanta on perintei
kästä ja hyvässä kunnossa. Pakarinkylän
keskiosissa on jäljellä vanhaa rakennus
kantaa. Peränteen kylältä aukeavat hie
notjärvinäköalat. Suihkonja Vääräkos
ken välinen kylämaisema on edustavinta
Perännejärven länsirannan asutusta.
Tilat ja viljelmät ovat verraten pie
niä ja jotkut niistä ovat jääneet tyhjil
leen. Alueen viljely vaikuttaa muutoin
kohtalaisen elinvoimaiselta. Rantoja
uhkaa lomarakentaminen. Alueelle on
laadittu rantojen käytön yleissuunnitel
ma ja yksittäisiä rantakaavoja.

49. Hämeen härkätie
Sijainti: Hämeenlinna, Hattula, Renko,
Loppi ja Tammela; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Tammelan ylänköseutu
Pinta-ala: 4700 hehtaaria
ämeen Härkätieksi kutsuttu entinen
Hämeenlinnasta Turkuun johtanut
valtatie oli aina vuoteen 1961 yksi Suo
men tärkeimmistä maanteistä. Uusi val
tatie 10 korvasi sen, mutta historiallinen
Härkätien linjaus on edelleen huomatta
vilta osin ajokelpoisena käytössä paikal
lis- ja yksityisteinä. Maisemanähtävyy

H

Hämeen härkätie
78

tenä esitellään tien osuus Hämeenlinnas
ta Hattulan, Rengonja Lopen kuntien
kautta Tammelaan.

Luonnonpiirteet
Hämeenlinnasta Tammelaan Härkä
tie kiemurtelee Tammelan ylänköseu
dun kumpuilevassa moreenimaastossa.
Toisin kuin Varsinais-Suomessa, missä
tielinjaus noudattaa jokivarsia. luonnon
muodostumat eivät Hämeessä ohjaa tien
linjausta, vaan koillisesta lounaaseen
suuntautuva tie kulkee poikittain luode
kaakko -suuntaisia harjuja vasten. Tästä
johtuu tien mäki syys ja mutkaisuus.
Kulttuuripiirteet ja maisemakuva
Viimeistään 800-luvulla vakiintui
rannikon ja sisämaan välille Vanajan
Hämettä ja Aurajokilaaksoa yhdistävä
yleinen tie, jota myöhemmin kansanru
noissa ja tutkimuskirjallisuudessa alettiin
kutsua “Hämäläisten Härkätieksi”. Van
hin lähdetieto Hämeenlinnan ja Turun
välisestä tiestä on Jaakko Teitin valitusluettelossa Suomen aatelistoa vastaan
vuosilta 1555-1556. Vanhan karttamate
riaalin ja Jaakko Teitin tieluettelon pe
rusteella Härkätien linjauksen on todettu
pysyneen lähes muuttumattomana myö
häiskeskiaj alta 1800-luvulle saakka.
Vuonna 1853 tielinjausta oikaistiin
Rengon kirkolta Alajärven kaakkoispuo
litse Hämeenlinnaan. Tämä ns. “Reh
binderin oikaisu”, joka nykyisin on suu
relta osin tuhoutunut, noudatteli 1600-

luvulle asti käytössä ollutta vanhaa tie
linjausta. Liikenteellisistä syistä 1600luvulla siirryttiin kuivemmalle Alajärven
luoteispuoliselle reitille, joka nykyisin
on jälleen käytössä. 1930-luvulla tietä
muutettiin oikaisemalla mutkiaja madal
tamalla mäkiä.
Tien varrella on useita kulttuurihisto
riaflisesti arvokkaita kohteita. Yksittäisistä
rakennusryhmistä arvokkain lienee Tam
melan Portaan kylässä Syrjälän neliömäi
nen umpipiha, joka on Hämeen parhaiten
säilyneitä rakennusryhmiä. Tammelan
1800-luvun torpparimiljöötä havainnollis
taa Kivilammin torppa harmaine hirsira
kennuksineen. Perinteistä kylämiljöötä
edustavat Rengon Kuittilan kylä tiiviine
taloriveineen, varhaiskeskiajalla syntynyt
Portaan kylä sekä Tammelan Letkun kylä.
Tien varsilla aukeaa pienimuotoisia,
Tammelan ylänköseutua hyvin luonnehtivia peltonäkymiä. Paikoitellen näkymiä
elävöittävät myös perinnebiotoopit.
Vanhoja Ruotsin vallan aikaisia ra
kenteita tielinjalta ei ole löydetty. Kart
tojen mukaista vanhinta tunnettua lin
jausta edustava Vähä-Heinun ja Num
menkylän välinen tieosuus on museoitu.

50. Pyynikki
Sijainti: Tampere; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 130 hehtaaria
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myös komea tervaleppämetsikkö. Vara
lan kallionaluslehdoissa on muun muas
sa vuorijalavia ja pähkinäpensaita. Pyy
nikin poikkeuksellisen runsas putkilo
kasvilajisto johtuu voimakkaasta kult
tuurivaikutuksesta. Alkuperäinen haiju-,
kallio- ja lehtolajisto on sen sijaan kärsi
nyt alueeseen kohdistuvasta voimak
kaasta kulutuksestaja vähentynyt.

Kulttuuripiirteet

Pyynikki

0

ampereen kaupungin sydämessä si
jaitsevaa Pyynikin harjua pidetään
yhtenä maailman korkeimmista harju
muodostumista. Huomattavana nähtävyy
tenä tunnettu Pyynikki on luonnonsuoje
lullisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvo
kas. Samalla se on suosittua virkistysaluetta.

Maisemakuva
Pyhäjärven pohjoisrannalla kohoa
vat Pyynikin metsäiset rinteet ovat mai
semallisesti merkittävä kaupunkikuvan
jäsentäjä. Harjun laella olevasta näkö
tornista avautuvat maisemat sekä Pyhä
järvelle että Näsijärvelle. Harjun rinteil
läja laella on järeätä harjumännikköä,
kun taas Pyhäjärven rannassa rehevät
lehtipuut, kalliotja rantahietikot sekä
moninaisten ihmistoimintojen muovaa
mat miljööt kesäteatterista tehdasympä
ristöön ovat maiseman hallitsevat ele
mentit. Lännessä ja idässä maisema-alue
rajautuu asuntoalueisiin, ja harjun poh
joispuolella on vilkkaita liikenneväyliä.
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Luonnonpiirteet
Pyynikin haiju kuuluu yli 200 kilo
metriä pitkään harjujaksoon, joka ulottuu
Salpausselältä Pohjois-Satakuntaan asti.
Korkeimmillaan Pyynikin lakiosa on 80
metriä Pyhäjärven pinnan yläpuolella ja
160 metriä merenpinnasta. Muinaiset me
ri-jajärvivaiheet ovat muotoilleet sen rin
teille rantatörrriäja -valleja: selvin mui
naisranta on 125 metrin korkeudessa oleva
Yoldiameren rantatörmä. Alueen lounaisosassa on moreenialuetta ja jyrkkäreunai
sia kalliopaljastumia, muun muassa Va
ralan kalliot. Kallioperä on kiillegneissiä.
Pyynikin haiju on tärkeä pohjavesialue.
Metsätyypit vaihtuvat harjun laelta
alas siilTyttäessä kanervakankaista mus
tikka- tai käenkaali-mustikkatyypin kan
kaisiin. Järeä männikkö on pääosin 130200 -vuotiasta. Harjun laella ja pohjoisrinteillä on harjukasvillisuutta. Lehto
kasvillisuutta on etelärinteessä, kallioalueiden alapuolella ja Varalassa. Pyhäjärven rannassa kasvavat Suomen poh
joisimmat kynäjalavat, ja alueella on

Tampereen kaupungin perustamisen
aikaan vuonna 1779 Pyynikki oli karjan
laitumena, ja kaupunkilaiset ottivat sieltä
vapaasti kotitarvepuuta. Harjun maise
mien suojelu alkoi vuonna 1830, jolloin
puiden hakkuu kiellettiin. Tuolloin Pyy
nikillä olikin vain kitukasvuista mäntyä
koivu- ja leppävesakon seassa. Vuonna
1930 valmistuneessa suunnitelmassa
Pyynikin kansanpuistoksi rinteet säilytet
tiin luonnonpuistona ja ranta-alueet varattim yleiseen virkistykseen. Nykyään noin
50 hehtaarin suuruinen alue harjusta on
luonnonsuojelulain nojalla rauhoitettu.
Pyhäjärven rannassa, nykyisen luon
nonsuojelualueen eteläpuolella oli 1800luvulla huvila-asutusta ja teollisuutta.
Vuonna 1856 perustettu Tampereen
Tulitikkutehdas purettiin 1900-luvun
alussa, ja tehdasrakennuksesta ovat jäl
jellä vain perustukset. 1800-luvun lopul
la perustettu trikootehdas on vieläkin toi
minnassa. Kansanpuisto toimi vuosien
kuluessa lukuisten juhlien näyttämönä
1800-luvun loppupuoliskolta lähtien.
Klassististyylinen punagraniittinen näkö
torni valmistui vuonna 1929.
Massiivisen tehdasrakennuksen
oheen Pyynikin rinteitten juurelle mah
tuu hyvin monenlaista toimintaa: asunto
jen lisäksi muun muassa urheiluopisto,
Posti- ja telelaitos, hotelli ja ravintola,
kesäteatteri, uimaranta ja venepaikkoj a.
Pyynikin maisemiin oleellisesti kuuluvat
Pyhäjärven saaret ovat kaupunkilaisten
suosittuja.retkikohteita.
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Perinnemaisemia
Syväojan niiityt

Mustajärven
metsänvartijatila

Sijainti: Janakkala; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 81, 94

Sijainti: Lammi; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
ustajärven tila on vanha Evon vai
tionpuiston metsänvartijan tila,
joka muodostaa eheän ja hyvin säilyneen
perinteisen tilakokonaisuuden. Tila si
jaitsee glasifluviaalisen laaksontäytteen
vaihtelevassa suppamaastossa keskellä
mäntyvaltaista kuivahkoa kangasmetsää.
Paikalla on karuhko ja syrjäinen tunnel
ma. Rakennukset ovat peräisin 1800luvun jälkipuoliskolta ja edelleen hyvä
kuntoisia. Pihapiirissä on hyvin edustava
ja perinteinen kuiva pihaketo, jonka alu
eella kasvaa harvinaistunut tunturikur
jenherne. Pihapiirin ympärillä on nauta
karjan ja hevosen laiduntama metsälai
dun- ja hakamaa-alue. Laiduntamisen
jatkuminen on tarpeen alueen luonnonja kulttuuriarvojen säilyttämiseksi.
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Ilolan niitvt

SyväoJan niilyt
yväojan tila on kokonaisuudessaan
edustava esimerkki perinteisesti vii
jellystä maatilasta. Tilan pihapiiri on
ehjä kokonaisuus osa talousrakennuk
sista on viime vuosisadan puolelta; pää
rakennus on 1900-luvun alusta. Pihapii
ristä laskeutuvat rinnepellot nousevat
taas seuraavalle mäenkumpareelle. Tässä
laaksosaja sen rinteillä on erittäin arvo
kas kokonaisuus eri tyyppisiä perinne
biotooppeja: hakamaita ja laidunniittyjä.
Luonnonlaitumet ovat enimmäkseen
tyypiltään tuoretta niittyä, eikä niitä ole
lannoitettu. Hakamailla on suuria koivu
jaja pylväskatajia. Mesälaidunten puus
to on kuusivaltaistaja aluskasvillisuus
on varsin rehevää. Laitumia hoidetaan
länsisuomenkarjalla.

S
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ehjä, kaunis kokonaisuus. Osalla aluetta
on avointa niittykasvillisuutta. Kasvilli
suus on kokonaisuudessaan edustavaa.
Aluetta hoidetaan laiduntamalla.
Seurantalon pihan kuivalla hiekkai
sella tantereella on omaleimaista keto
kasvillisuutta. Pihaa reunustaa hyvin
runsas kangaskorte-esiintymä.
Alueet sijaitsevat vajaan kilometrin
päässä toisistaan pientä harjua seuraile
van tien varressa. Perinteisen käytön jat
kuminen turvaisi maiseman ja kasvilli
suuden säilymisen. Nykyinen rakennuskanta on perinteisenä säilyttämisen
arvoinen.

Vanhakartanon niityt
Sijainti: Asikkala; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: iHmeen viljely
jajärvimaa, Päijänteen se’utu
Pinta-ala: 20hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 152
ähä-Äiniössä sijaitseva Vanhakar
tanon alue on monipuolinen perin
nemaisema-alue, jolla on korkeat kult
tuuri-, luonnon- ja maisema-arvot.

V

Ilolan niityt
Sijainti: Lammi; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
jtirviseutu
Pinta-ala: 10 liebtaaria
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lolan tilan hakamaatja metsälaitumet
sekä alueen halki kiemurteleva tie ovat

Mustajärven metsän vartijatila
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Vanhakartanon niityt

Kauniilla paikalla sijaitsevan Vanhakartanon maalaistalon pihapiirissä on
kuivaa ja tuoretta niittykasvillisuutta.
Järven rantaan viettävän pihaniityn har
vinaisuus on uhanalainen ja rauhoitettu
vanha kulttuuritulokaskasvi idänverijuu
ri. Pahasti umpeenkasvamassa olevalla
niityllä kasvaa lisäksi vaateliasta maa
rianverijuurta. Harvinaisen lajin ja niitty
kasvillisuuden monipuolisuuden säilyttä
minen edellyttäisi kiireellisesti niittoaja
rantapuuston raivausta. Vanhakartanon
tila on kulttuurihistorialtaan arvokas, ja
se kuuluu alueen ensimmäisiin kantati
loihin. Vanhat rakennukset muodostavat
eheän kokonaisuuden rantatöyräälle, jos
kin rakennukset ovat rapistumassa.
Alueella olevan Yttälän tilan perin
teikäs rakennusryhmä on maiseman kun
topiste avarien viljely- ja laidunmaiden
keskellä. Edustavimpia hoidettuja perin
nemaisemia ovat Ristinkankaalla oleva
männikköinen lammashaka, Hassinmäel
lä oleva nautakarjan laiduntama metsä
laidun niittylaikkuineen, rannassa oleva
koivikkoinen lammashaka sekä Yttälän
eteläpuolella kärrytien varressa oleva
katajaketo.
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monipuolisen kokonaisuuden.
Perinteisiä rakennusryhmiä ovat
Lemolan, Nikkilänja Ruotsilan tilat.
Alueella on lisäksi teollisuushistorialli
sesti arvokas vanha kalkkilouhos, jonka
pihalla kasvaa harvinaistuvaa vanhaan
viljelykulttuuriin liittyvää kasvilajistoa.
Alueen metsistä suuri osa kuuluu
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel
maan. Lemolan tila on luonnonsuojelu
lain nojalla rauhoitettu luonnonsuojelu
alue. Edustavilla lehtokasvillisuusalu
eilla esiintyy harvinaisia eläin-, kasvija sienilajeja. Lisäksi puronotkot ja
rehevät metsänreunat ovat luonoltaan
arvokkaita. Lemolassa maataloutta har
joitetaan monipuolisin perinteisin
menetelmin. Tilalla kasvaa monia van
han viljelyn ja kulttuurin seuralaislajeja,
kuten pihapiirin rautanokkonen ja ruis
pellossa viihtyvä ruiskukka. Edustavia
perinnemaisemia: niittyjä, hakamaita ja
metsälaitumia hoidetaan niittämällä ja
laiduntamalla.

Kuikanluhdan Sikojoen
-

niityt
Sijainti: Pirlckala; Hämeen. lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria
uikanluhta on Sikojoen suulle muo
dostunut laaja ranta- ja luhtaniitty
alue. Rantaniittyjä reunustaa loivapiirtei
nen ja avoin viljelysmaisema, jossa pel
lot vaihtuvat rantaan laskeutuessaan
ensin tuoreiden niittyjen, sitten kosteiden
luhtaniittyjen luonnehtimaksi laitumeksi
ja lopulta rantaluhdaksi ja ruovikoksi.
Aluetta rajaavat etäällä metsät.
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Älmälän Lemola
Sijainti: Pälkäne; Hämeen Jääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 224 hehtaaria
imälän Lemola on hyvin monipuoli
nen, luonnoltaan ja maisemaltaan
arvokas kokonaisuus. Se sisältää kulttuu
ri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaita
vanhoja tilakokonaisuuksia, laidunaluei
ta, rauhoitettuja lehtojensuojelualueita
sekä muinaisjäännöksiä. Metsäsaarek
keiden laikuttama perinteinen viljelymaisema vanhoine rakennuksineen ja
laitumineen muodostaa pienipiirteisen ja
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Kuikanluhdan Sikojoen niityt
-
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Kuikanluhtaa on laidunnettu sään
nöllisesti ainakin 100 vuotta, mikä näkyy
selvästi alueen maisemakuvassaja kas
villisuudessa. Nykyisin alueella laidun
netaan lehmiä ja hevosia. Ranta-alue on
merkittävä lintujen muuttoaikainen le
vähdyspaikka. Kuikanluhdan laidunnii
tyt näkyvät hyvin Pirkkalan kylätielle,
joka ylittää Sikojoen siltaa pitkin.
Hieman ylempänä jokivarressa oleva
Sikoluhdan luhtaniitty on alkanut kasvaa
voimakkaasti umpeen. Pensaikkoaja
puustoa raivaamalla ja aloittamalla lai
dunnus uudelleen voitaisiin maiseman ja
luonnon arvot vielä palauttaa.

0

Sijainti: Yjöjärvi; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Jlänieen viljely
jajärvimaa, Keski-1{ämeei viljely-ja
järviseutu
Pinta-ala: 8 hehtaaria
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Sainmatin katajaketo
ammatin katajaketo on pitkään jatku
neen laidunnuksen tulos. Alue sijait
see näkyvällä paikalla kalliokkoisen
mäen harjalla ja pohjoisrinteellä. Mäen
laella on useita laidunnurmen ympäröi
miä ketosaarekkeita, ja sen pohjoisrin
teellä on laajempi yhtenäinen katajaketo.
Viehättävää näkymää voi ihailla laidun
alueen halki kulkevalta tieltä. Kataja
pensaiden ohella hakamailla kasvaa
mäntyjä. Kasvillisuus vaihtelee katajake
doista kallioketoihin ja tuoreisiin niittyi
hin. Kasvilajisto on runsasta ja edustavaa
niittylajistoa. Lajeista mainittakoon aho
leinikki, ketotädyke, huopakeltano ja
ahopukinjuuri. Kedot ovat edelleen hoi
dossa lypsykarjan laitumena.

S

VmhankyJänjärven ulityt
Sijainti: Kuru; Hämeen lääni
Maisemaniaakunta: Hiimeen viljely
0 Keski-Hämeen viljely- ja
jajärvimaa
järviseutu
Pinta-ala: 4 hehtaaria
82
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1km
niilyt

anhankylänjärven niityt on moni
puolinen laidunalue, joka sijaitsee
maisemallisesti keskeisellä paikalla Ylö
järvi - Kuru maantien varressa. Aluee
seen kuuluu kaksi laajaa metsäistä haka
maasaareketta, joista toinen laskeutuu
jyrkästi avoimille laidunnurmilleja
nämä puolestaan loivemmin matalaran
taiseen Vanhankylänjärveen. Alueen vie
hättävyyttä lisäävät pienet hirsiset ladot
puuston siimeksessä sekä näiden välissä
kiemurteleva kärrytie. Laitumet lisäävät
ympäröivän viljelyinaiseman monivivah
teisuutta.
Hakamaasaarekkeita luonnehtii van
ha lehtipuusto ja tyypillinen aluskasvilli
suus. Oman maisemallisen erikoispiir
teensä luovat runsaat katajat, jotka ym
päröivät järven rantaan viettävän saarek
keen lakiosia. Puuston lomassa on myös
avoimia, kivikkoisia niittyjä ja ketoja.
Näillä kasvaa runsaslajista laidunnuksen
muovaamaa niittykasvillisuutta aholei
nikkeineen, kelloineen ja päivänkakka
roineen.
Katajakedon keskellä metsäsaarek
keen laella olevalla niityllä on vanha
asuinpaikka. Siitä ovat jäänteinä kivijal
ka, vanha pihapihlaja sekä herukkapen
saat. Koko aluetta hoidetaan säännölli
sesti laiduntamalla. Tiheintä puustoa
olisi aiheellista harventaa sekä maise
mallisista syistä että Iiiallisen varjostuk
sen poistamiseksi.

V

Aholan torppaja niityt
Sijainti: Kuru; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
jiirviseutu
Pinta-ala: 4 hehtaaria
hola on vanha torppa. Se sijaitsee
pienellä mäellä, joka viettää loivasti
ohikulkevalle maantielle. Rakennusko
konaisuuteen kuuluu toistakymmentä
pientä hirsirakennusta, jotka asuintaloa
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lukuunottamatta ovat maalaamattomnia ja
vuoraamattomia. Tiiviiseen rykelmään
sijoitetut harmaat rakennukset sekä pihapiiri niittyineen ja tantereineen muodos
taa hyvin perinteisen ja eheän kokonai
suuden. Kulttuurihistoriallisesti arvokas
alue kuvaa viehättävästi entisaikojen
elinpiiriä, jossa kaikille töille ja toimille
oli erillinen rakennuksensa. Rakennukset
ovat suureksi osaksi melko hyväkuntoi
sia. Tila on kesäasuntona.
Rakennusten välissä ja pihapiirin
viertä kulkevan kärrytien varressa on
pihaniittyä ja runsaslajista ketoa, jolla
kukkivat kauniisti muun muassa metsä
kurjenpolvi, ketoneilikka, kellot. nurmi
tädyke ja kumma. Perinteisiä koristekas
veja ovat akileija, syysasteri, keisarinpi
karililja, villiintyneenä kasvava puna
ailakki sekä suopayrtti, jota on aiemmin
käytetty myös suovan valmistukseen.
Pihaniittyä niitetään säännöllisesti.
Pihapiirin läheinen lehtimetsä on entistä
kytömetsää.

Murole
Sijainti: Ruovesi; Hämeen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Keski-Hämeen viljely- ja
järviseutu
Pinta-ala: 50 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 61
oin puolen kilometrin pituinen Mu
rolekoski yhdistää Näsijärven ja
Tarjanneveden toisiinsa. Murolekoski on
jo muinoin eräkaudella ollut huomattava
kalastuspaikka. 1500-luvun lopulla sinne
perustettiin Murolekosken tila, myöhem
miii kartano, joka oli muun muassa Kaa
rina Maununtyttären kalastustila.
Jo 1700-luvun alkupuolella ja 1820luvulla koskea perattiin laivaliikenteelle,
ja vuosina 1850-1854 koskeen rakennet
tiin kanava. Kanavan rannat verhoiltiin
kivilläja ympäristö istutettiin puistoksi.
Murolekosken kanavamilj ööseen

N

liittyy 1900-luvun alussa valmistunut
kolmikaarinen kivisilta, sen vieressä
Murolekosken kartanon kauniit raken
nukset sekä puistotja tienvarren vanha
puusto. Alueeseen kuuluu lisäksi vanha
saha, kosken uittokäyttöön liittynyt Tuk
kila sekä ensimmäisen maailmansodan
aikaiset linnoituslaitteet. Kanavamiljöö
on yksi parhaiten alkuperäisen luonteen
sa säilyttäneistä koko maassa.
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Murole

Sääksmäki Tarttua, Valkeakoski
-

83

..
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Mikkelin laani

Neitvuori, Anttola

Arvokkaat maisema-alueet
joka katkaisee yhden Suomen pisimmis
tä koivukujista.

51. Nuoramoinen
Sijainti: Sysmä; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Päijänteen seutu
Pinta-ala: 800 hehtaaria
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Nuoramoinen

Luonnonpiirteet
Alue on pinnanmuodoiltaan vaihte
levaa mäkimaata. Maaperä on moreenia,
mutta paikoittain esiintyy savimaita.
Luonto on voimakkaasti maanvilj elyn
muovaamaa ja laajoja viljelyksiä laikut
tavat metsäkaistaleet ja koivikkoiset haat.
Alueen perinnemaisemat ovat poikkeuk
sellisen laajoja ja edustavia.
Nuoramoisjärven rannalla on laaja
koivikkoinen lehto. Valoisassa, reheväs
säja runsaasti lahopuita sisältävässä leh
dossa elää uhanalainen valkoselkätikka.
Samalla alueella asustaa myös pikkutik
koja ja liito-oravia.

Kulttuuripiirteet
Nuoramoisten kylässä on ollut asu
tusta jo rautakauden loppupuolelta (5 00600 jKr.) asti, mistä kertovat lukuisat,
etenkin Nordenlundin kartanon alueelta
tehdyt esihistorialliset löydöt. Historial
lisissa lähteissä kylä mainitaan ensim
mäisen kerran vuonna 1405. Nuoramoi
nen on ollut merkittävä kylä Sysmän
kunnan historiassa.
Kartanoasutus on ominaista sekä
Nuoramoisten kylälle että koko Sysmän
alueelle. Tälle on seudun tarustossa oma
selityksensä. Kylällä on kolme merkittä
vää kartanoa. Nordenlundin kartano
perustettiin vanhasta säteriratsutilasta
1600-luvun alussa. Hirsinen komea pää
rakennus on 1800-luvun alusta ja vanho
ja rakennuksia ympäröi komea puisto.
Päätielle ja rantaan johtavat koivukujat,
ja järven rantaa reunustavat istutetut koi
vurivistöt. Kokonaisuus on eheäja hyvin

hoidettu. Vanha-Olkkola on vuonna
1789 jaetun ratsutilan kantatila. Hirsistä,
vuodelta 1884 peräisin olevaa pääraken
nusta ympäröi vanha puisto. Pihaanjoh
taa koivukuja. Uusi-Olkkolan arvokas
päärakennus on vuoden 1789 jaon yhtey
dessä rakennettu. Komean puiston kes
kelle johtaa vaahterakuja. Kylän muut
tilat mukautuvat kartanomaisemaan ja
luovat kulttuuripiirteiden sosiaalista ker
roksellisuutta.
Nuoramoistenkoski on historiallinen
mylly- ja voimalaitospaikka. Kosken
rannalla oli jo 1500-luvulla mylly. Ny
kyiset mylly- ja voimalaitosrakennukset
ovat peräisin 1920-luvulta. Vanhalta sil
lata avautuu kaunis näkymä koskelle.

52. Muuramäki
Sijainti: Puumala; Mikkelin lääni
Maisemainaakunta: Itäiijen lärvi
Suomi, Suur-Saimaan. seuftt

Pinta-ala: 90 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 135
uuramäki on erittäin edustava
perinteinen kolmen tilan muodos
tama mäkikylä, jonka maisemaa täyden
tävät kauniit hakamaat.

M

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

uoramoisten maisema-alue edustaa
Päijänteen seudun viljavia ja vaurai
ta piirteitä kuvastavaa kartanokulttuuri
maisemaa.

N

Maisemakuva
Nuoramoisten alue on puoliavointa
maanviljelymaisemaa. Sitä leimaavat
suuret kartanot vanhoine rakennusryhmi
neen, vehreine puutarhoineen ja koivu
kujineen sekä kumpuilevine viljelyksi
neen. Kulttuurimaisemaa täydentävät
edelleen käytössä olevat vanhat laajat
hakamaat. Peltojen takaa siintelee
Nuoramoisj ärvi.
Kulttuurimaisema on tasapainoista
ja kaunista. Oman erikoispiirteensä mai
semaan tuo myllykoski, jonka puisto
maiset rannat lisäävät maiseman hoidet
tua leimaa.
Maisemaa rikkovat Mäntymäen so
rakuopat sekä kylän halki oiottu maantie,
86

Muuramäki
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maa. Oman arvokkaan ja perinteisen lei
mansa luovat hakamaat ja kaskikoivikot.
Muuramäen kylästä näkymät jatkuvat
kohti pohjoista avarana kaukomaisemana.

Luonnonpiirteet
Moreenipeitteinen Muuramäki ko
hoaa ympäristöstään voimakkaana ja sel
väpiirteisenä. Sitä ympäröi järvi koilli
sessa, idässä ja lännessä. Mäen pohjoisrinne, jolle viljelykset poikkeuksellisesti
keskittyvät, nousee kuperasti mäen har
jalle. Länsirinteessä on edelleen käytössä
olevia laidunhakoja. Mäen etelärinteet
ovat metsän peitossa.
Muuramäen kaskikoivikko sijaitsee
kylän länsipuolella kiviaidan reunusta
man karjakujan päässä. Koivikko muo
dostaa vyöhykkeen valoisaan j ärvenran
taan, josta on löydettävissä kaksi mui
naista rantaterassia. Näille on kaskeami
sen yhteydessä kasattu lisää kiviä ja toi
sella on jäljellä pieni, avoin niitty.
Puusto koostuu suorarunkoisista pit
kistä koivuista ja matalista katajista.
Tunnelma on avoin ja valoisa. Koivikon
läpi siintelee alhaalla oleva järvi. Alus
kasvillisuus on edelleen ruohovaltaista,
mutta mustikanvarvut ovat vähitellen
valtaamassa kasvutilaa. Entisestä kas
keamisesta kertovat kasvillisuuden lisäk
si suuret rivissä olevat kivikeot. Jo päät
tyneen laiduntamisen jäljet ovat vähitel
len häviämässä, mitä on kuitenkin hidas
tanut puuston ja aluskasvillisuuden rai
vaus. Koivikkoa uhkaa kuusettuminen,
ja se vaatisi pikaisia hoitotoimenpiteitä.

Kulttuuripiirteet
Kylän kumpuilevaa ja osittain
avointa vilj elymaisemaa muovaavat
lukuisat seudun kulttuurin ominai spiir
teitä kuvaavat tekijät. Kauempana kyläs
tä löytyy vanhaa kaskimetsää, hieman
lähempänä on vanhoja hakamaita ja lai
tumia, mäen rinteet ovat kivi- ja pisteai
tojen halkomia viljelyksiäja tilakeskuk
set sijaitsevat mäen harjalla hajallaan,
kukin oman peltoalansa laidassa.
Kylä koostuu kolmesta tilasta, joi
den rakennukset ovat vanhoja ja muo
dostavat perinteiset kokonaisuudet mäen
harjalle. Hirsiset rakennukset ovat 1700ja 1800-luvulta. Tammipellon rakennuk
set ovat maalattuja, mutta vanhimpien
tilojen Vanhatalon ja Vanhapaikan
rakennuskokonaisuudet koostuvat har
maista, maalaamattomista rakennuksista.
Päärakennusten ympärillä on runsaasti
leikkauksin koristeltuj a talousrakennuk
sia löyhän neliömäisenä pihapiirinä.
Arvokkaana osana vanhaa kulttuuri
maisemaa ja seudun perinnettä edustaa
kiviaidoilla reunustettu vanha karjakuja,
joka kulkee viehättävästi maiseman hal
ki. Kiviaidan päällä on vanhaa piste
aitaa.

53. Kaskii
Sijainti: Juva; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Ttäinen Järvi
Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 540 hehtaaila

tuu maastonmuotojensa perusteella kol
meen osaan. Pohjoisimpana on varsinai
sen Kaskiin kylän alue Salimäen, Suni
lanmäen ja Koppelomäen lämpimillä
lounais- ja etelärinteillä. Etelässä on Hii
simäen etelärinteen alue ja kolmantena
näiden kahden väliin jäävä laaksonotkel
ma.
Sunilanmäki pohjoisessa ja Hiisi
mäki etelässä ovat kyläalueen korkeim
pia kohtia, jotka nousevat noin 60 metriä
Sulaj ärven pinnasta. Voimakkaat kor
keusvaihtelut luovat alueelle vaaramai
sen luonteen. Alueen maaperä on hieno
j akoista laj ittumatonta moreenia. Kar
kein maa-aines on mäkien välisessä sois
tuneessa notkelmassa. Tämän pohjalla
on suorantainen Hiisilampi.

Kulttuuripiirteet
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Kaskii
askii on perinteinen Suur-Saimaan
seudun savolaiskylä, joka yhdessä
vaihtelevan luonnon kanssa muodostaa
monipuolisen kulttuurimaiseman. Mai
semassa yhdistyvät mäkikylän ja rantakylän piirteet.

K

Maisemakuva
Kahden mäen rinteille rakentunut
kylä peltoineen, rakennuksineen ja
rakenteineen sekä kaunis, vaihteleva
luonto muodostavat yhdessä pienipiirtei
sen maiseman. Kiviaitojen ja metsälaik
kujen kuvioimat mosaiikkimaiset pellot
kumpuilevat tasaisesti, ja pihapuuston
varjostamat tilakeskukset erottuvat niistä
rehevinä saarekkeina. Peltojen välissä
olevat laitumet täydentävät kulttuuripiir
teiden monipuolisuutta. Maisema on
mäeltä katsottuna avara, selkeän tasapai
noinen ja voimakkaiden korkeusvaihte
luiden ansiosta vaaramaisesti kumpuile
va. Kattilamaisen laakson reunoja kiertä
viltä teiltä avautuu näkymiä yli mäkien
välisen laakson.

Luonnonpiirteet
Kaskiin kylä sijaitsee pinnanmuo
doiltaan vaihtelevassa maastossa, jota
muovaavat seudulle ominaiset moreeni
mäetja niiden väliset laaksot sekä järvet.
Kylän etelärinteillä on useita vanhoja
rinteensuuntaisia uomia, jotka lisäävät
pinnanmuotojen vaihtelua. Alue jakaan

Kylä on asutusrakenteeltaan savolai
nen mäkikylä, jossa tilat sijaitsevat rin
teiden yläosassa harvakseltaan, muodos
taen kukin oman erillisen rykelmänsä.
Erillisiä latojaja mäkitupia on jäljellä
vain muutamia.
Suuret pihapuut ja pihlajat peltokais
taleiden välillä pehmentävät ihmistoi
minnan jälkiä. Kiviröykkiöt ja kiviaidat
taas kertovat maatalouden vaikeuksista
näillä karuilla seuduilla. Maatalous ja
myös karjanhoito ovat edelleen kyläläis
ten peruselinkeinoj a. Karj atalouden
ansiosta myös laitumet ovat säilyneet
kulttuurimaisemassa.

54. Osikonmäld
Sijainti: Rantasalmi; Mikkelin läär’
Maisemamaakunta: Itäinen Säryi
Suomi, Suur-Saimaan eufu
Pinta-ala: 1. oOÖ helitaaria

Q

sikonmäki edustaa tyypillistä SuurSaimaan seudun viljelymaisemaa.

Maisemakuva
Kylä sijaitsee tyypillisesti moreeni
harj anteiden muovaamassa vaihtelevassa
maastossa. Maisemassa on havaittavissa
selvät luode-kaakko -suuntaiset muodot,
jotka lisäävät näkymien säännönmukai
suutta ja tasapainoisuutta. Maisemakuva
on moni-ilmeinen ja historiallisesti ker
rostunut, ja siinä näkyy tyypillisen savo
laiskylän vyöhykkeinen rakenne. Asutus
on löyhän nauhamaista, mikä näkyy
melko avoimessa maisemakuvassa rioteitä elävöittävinä saarekkeina. Etäälle
erottuva kaukomaisema ja pienipiirtei
nen lähimaisema luovat yhdessä voimak
kaan kontrastivaikutelman.

Luonnonpiirteet
Osikonmäki muodostuu neljän mo
reenipeitteisen drumliinimäen ketjusta.
Maasto on voimakkaasti kallioperän
murrosten ja mannerjään suuntaamaa.
Alue on malliesimerkki keilamaisten
87

ulkavan kirkonkylä on edustava vir
ran rannalle sijoittunut savolainen
kirkonkylä ja Väätälänmäki, Kuhakoski
ja Kammola taas ovat edustavia esimerk
kejä vanhasta savolaisesta mäkikyläasu
tuksesta.

S

Maisemakuva

Osikonmäki
drumliinien luonnehtimasta maastosta.
Topografia on hyvin vaihtelevaa.
Osikonmäki, Huuhkainäki, Kinnun
mäki ja Issakanmäki kohoavat selvästi
ympäristöään korkeammalle. Näistä
Osikonmäki on suurin. Maisema-alue
itsessään on melko avointa, lukuunotta
matta peltojen lomassa olevia pieniä
metsäsaarekkeitaja mäkien välisiä not
kelmia, jotka usein ovat myös soistuneet.
Ympärillä olevista soista suurin osa on
ojitettu pelloiksi. Aluetta ympäröivät
kuusivaltaiset metsät.

Kulttuuripiirteet
Kylä on rakenteeltaan perinteinen
nauharnainen mäenrinnekylä, jossa asu
tus on sijoittunut löyhiksi ryppäiksi
kylää halkovan tien varteen. Kylässä on
edelleen havaittavissa eri toimintojen
vyöhykkeisyys. Kauimpana sijaitsevat
entiset kaskialueet ja tervan polttoon liit
tyvät rakennelmat. Lähempänä kylää
olevissa notkelmissa on vanhoja hakamaita ja pellot ovat sijoittuneet rinteille
ja mäkien laelle.
Tilakeskukset seisovat erillisinä
mäen ylärinteellä ja muodostavat löyhän
neliömäisiä pihapiirejä. Näitä varjostavat
suuret pihapuut. Rakennuskanta on ajalli
sesti ja sosiaalisesti kerroksellista;ja vaa
leat päärakennukset erottuvat usein puna
mullatuista talousrakennuksista. Jäljellä
on vielä myös jokunen vuoraamattornien
hirsirakennusten muodostama tilakoko
naisuus. Huttulan tila on kylän suurim
pia. Sen vanhoista torpista on vielä muu
tamia jäljellä. Torppien vaatimattomia
peltotilkkuja kiertävät korkeat kiviaidat.
Maatalouden ja karjatalouden asema
on alueella edelleen merkittävä. Heik
kilän metsähaka edustaa kylän hienoim
min säilyneitä vanhoja laidunalueita,
jotka edelleen ovat täällä merkittävä osa
kulttuurimaisemaa.
Kylän kulttuurimaisemaan liittyy
oleellisena osana Rantasalmen vanha
maantie, joka on samalla vanha Kuopio
Viipuri maantie. Se kiipeilee mäkien
-
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rinteitä viistosti, jatkaa mäen harjalla ja
kiemurtelee välillä alas laaksoon. Tielle
avautuu aina uusia näkymiä, ja peltoau
keat, metsät, mäetja laaksot vaihtelevat
rytmikkäästi.
Heikkilän hakamaa sijaitsee Osikon
mäen juurella kosteassa notkelmassa
Heikkilän peltoihin rajautuen. Se on noin
kolmen hehtaarin suuruinen ja vanhojen
koivujen ja leppien reunustama. Siellä
täällä on suuria kiviä ja katajikkoa.
Maisema on kaunis ja tasapainoinen. Sen
viehättävyyttä korostavat vielä harmaa
pyöröhirsinen lato sekä haan viertä kie
murteleva vanha maantie. Hakamaa päät
tyy kaunisrunkoisten koivujen ryhmään.

55. Kuhakosken Kammo
lan Väätälänmäen Sulka
van kirkonkylän kulttuuri
maisemat

Alue on maisemakuvaltaan vaihtele
vaa. Paikoin avautuvat avarat viljelymai
semat tai hienot järvinäkymät, ja välillä
maisemat peittyvät tiheiden männiköi
den taakse.
Sulkavan kirkonkylän itäosa on var
sinaista vanhaa kirkonkylää, ja se muo
dostaa tasapainoisen ja kauniin kyläyh
teisön. Alueen muut kylät ovat harvaan
asuttuja, pieniä mäkikyliä, jotka ovat
hyvin hoidettujaja sulautuvat viljelys
maisemaan harmoniseksi kokonaisuu
deksi. Näitä luonnehtivat kumpuilevat.
pienten. kivisten peltotilkkujen mosaik
kiinaiseksi kuvioimat rinneviljelykset ja
monin paikoin perinteinen rakennuskan
ta. Kylämaisernien arvoa korostaa raken
nusten sijainti hienossa luonnonympäris
tössä, laidunnettujenja viljeltyjen aluei
den ympäröimänä.
Partalan vanha kuninkaankartano
jarveen työntyvässä loivarinteisessä nie
inessä laajojen peltoaukeiden keskellä
muodostaa huomiota herättävän kauniin
maiseman. Väätälänmäeltä aukeavat hie
not näkymät yli peltojen, järvien ja met
sien. Kammolassa on kaunista, vaihtele
vaa maalaismaisemaa.

Luonnonpiirteet

-

-

-

Sijainti: Sulkava; Mikkelin lääni
Maisemamakunta: Itäinen Järyi
Suomi Suur-Saimaan seutn
Pinta-ala: 2 800 hehtaaria

Kuhakosken Kamin olan Väätälän mäen
Sulka van kii*onkvlän kulttuurimaisemat
-

—

-

Sulkavan seutu on jylhää ja rikko
naista Saimaan vesistön halkomaa aluet
ta. Metsäiset moreeniharjanteet ja rikko
naiset ylängot reunustavat lukuisia jär
viä, niemiäja lahdekkeita. Alueen topo
grafia on vaihtelevaa: siinä vuorottelevat
alavat rantamaat, luode-kaakko -suuntai
set harjanteet ja jyrkkärinteiset mäet.
Maaperä on pääasiassa moreenia ja met
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sät mäntyvaltaisia sekametsiä. Metsissä
on havaittavissa vanhoille kaskimetsille
tyypillisiä piirteitä.
Väätälänmäellä sijaitseva Pasko
lamminpuro kuuluu valtakunnalliseen
lehtojensuoj eluohj elmaan. Se on kasvis
tollisesti arvokas puronvarsilehto, jossa
on lähiseudun ainut lehtopalsamiesiinty
mä. Myllylampi kuuluu valtakunnalli
seen lintuvesien suoj eluohjelmaan.

Kulttuuripiirteet
Alueen asutus on hajanaistaja kes
kittynyt moreeniselänteille tai teiden var
sille yksittäisasumuksiksi tai pieniksi
kyliksi. Sulkavan kirkonkylän lisäksi
Väätälänmäki, Kammola ja Kuhakoski
ovat huomattavimmat kylät.
Kirkonkylä on syntynyt alavan ran
tamaan jyrkälle rinteelle. Kylän itäosa
muodostaa perinteisen, puuston ja piha
kasvillisuuden pehmentämän kylämil
jöön, joka eroaa jyrkästi kylän länsiosan
kylmästä 1970-luvun liikekeskusarkki
tehtuurista. Kylän itäosassa Uitonvirran
etelärannalla kulkee Sulkavan vanha ran
tatie. Tien molemmin puolin on tiiviinä
kokonaisuutena 1800-luvun lopulta
peräisin olevia rakennuksia. Rantatien
varressa on myös kirkonkylän laivaranta,
1800-luvun lopun satamapaikka, josta
ennen oli vilkas laivaliikenne muihin
Saimaan satamiin. Kirkonkylän alueella
on esimerkkejä myös vauraasta maanvil
jelyksestä, jonka syntyä alueelle on edesauttanut hyvä liikenteellinen asema ja
ympäristöään savipitoisempi maaperä.
Näistä herraskartanoista mainittakoon
Tiittala, jonka komea empirepääraken
nus on arvokas osa kylämaisemaa.
Väätälänmäen, Kammolan ja Kuha
kosken kyliä luonnehtii melko vaatima
ton maatalous. Tilat ovat pääasiassa kar
jatilojaja pellot pieniä ja kivisiä mutta
yleensä hyvin hoidettuja. Väätälänmäki
sijaitsee avarassa maisemassa, kun taas
Kammola on sitä pienempi, metsän
sisäänsä sulkema kylä. Kumpaakin luon
nehtivat mäen harj alle ja rinteille sijoit
tunut asutus ja viljelykset. Tilakeskukset
ovat harvakseltaan kylätien varressa.
Kammolassa arvokkaita rakennuskohtei
ta ovat Uotilan klassistinen päärakennus
ja aitat sekä Kammolan vuonna 1901
rakennettu kansakoulu. Kuhakoski on
vanhaa teollisuusmiljöötä, jonka kaksi
raaminen saha perustettiin vuonna 1778.
Sahasta ovat nykyisin jäljellä vain rauni
ot ja joukko sahayhdyskuntaan kuulunei
ta hirsi- ja lautarakennuksia. Viereisen
kosken yli johtaa vanha hirsiarkkusilta.
Tienvarsimaisemassa huomiota kiinnittä
viä vanhoja maatiloja ovat muun muassa
Kuuspelto ja Hasula.
Partalan eli Rauhanhovin 1 600-lu
vulla perustettu tila sijaitsee luonnonkau
niilla paikalla Huttulahden ja Halmejärven välillä nousevalla niemellä. Tila
on entinen kuninkaankartano, jonka

rakennukset päärakennusta lukuunotta
matta uusittiin palon jälkeen vuonna
1935. Tilaa ympäröivät kaunis puisto ja
laajat peltoaukeat. Rantoja luonnehtivat
niityt ja hakamaat.
Väätälänmäeltä alkaa osa vanhaa
Viipurintietä, joka vie Kammolan ja Par
talan kautta Halttulaan. Viipurintien ete
läosa lienee ollut käytössä jo 1500-luvul
la. Vuodesta 1668 aina 1700-luvulle
saakka sitä kulki Savonlinnan postilinja.

ja toisella puolen mäkeä laaksonotkel
maan. Tilakeskukset ovat ylärinteillä
peltojen laidassa. Peltojen reunoja elä
vöittävät valoisat kaskikoivikot ja hakamaat. Käytössä olevat rantalaitumet sekä
vanha rakennuskanta antavat maisemalle
saaristolaisen ilmeen.
Eräät uudet asuinrakennukset ja
kesämökit sekä saaren halki kulkeva
uusi tie, soiden ojituksetja kauas näky
vät hakkuut ovat perinteisen maisemaku
van häiriötekijöitä.

56. Kokonsaari
Sijainti: Savonlinna; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 700 hehtaaria

Luonnonpiirteet
Kokonsaaren kaakkoisosassa vaihte
levat pienet kalliokumpareet jyrkäntei
neen ja niiden väliset alavat, soistuneet
alueet, suojaisat lahdenpoukamat ja kan

0

Kokonsaari
okonsaari on kulttuuri- ja luonnon
maisemaltaan arvokas Pihlajaveden
saari. Se edustaa Suur-Saimaan seudun
saaristolaisasutusta. Kokonsaaressa
luontaistalouden sekä perinteisen maata
louden jäljet ovat vielä selvästi nähtävil
lä.

K

Maisemakuva
Kokonsaaren kaakkoisosaa luonneh
tivat karut kalliomaisemat ja rikkonainen
rantaviiva, kun taas saaren luoteispään
harjualueella on laaja, metsäinen delta.
Kaakkoisosan jyrkät rantakalliot ja kau
aksi näkyvä Suurpäänniemi ovat luon
nonmaiseman kohokohtia.
Ylä- ja Alapaikan talojen laajat pel
lot ovat maisemallisesti keskeisin vilje
lyaukea. Se sijoittuu pääosin delta-alu
een kaakkoispäähän Suurilammen ran
taan. Viljelymaisema on metsäseläntei
den, lammen ja laaksopainanteen jäsentämä vaihteleva kokonaisuus. Rinnepellot laskevat loivasti lammen rantaan
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nakset. Kokonsaaren harju kuuluu valta
kunnalliseen harjuj ensuoj eluohj elmaan.
Kokonsaaren metsät ovat talouskäy
tössä. Notkelmissa on pienialaisia kan
gaskorpiaja isovarpuisia rämeitä, Ohon
päänluhdan alueella on myös suursarane
vaa. Soita on ojitettu ja raivattu viljelyk
seen. Peltojen reunoilla on koivuvaltaisia
runsasruohoisia kaskimetsiä ja hakamai
ta. Valtaosa Kokonsaaren rannoista on
somerikkoa, mutta etelä- ja kaakkois
osissa on runsaasti myös kalliorantaa.
Tialanpäänniemen pohjoisosassa on hie
noja hiekkarantoja. Kokonsaaren eteläo
sien saaristosta alkaa valtakunnallisen
rantojensuoj eluohj elman alue.

Kulttuuripiirteet
Kokonsaarella on kahdeksan asuttua
tilaa, yksi autio ja yksi tila on kesäasun
tona. Asutus on keskittynyt kolmeen
toistensa lähellä sijaitsevaan ryhmään.
Tilojen päärakennukset ovat uusia,
useimmiten tiilestä, ja pihapiireissä on
89

myös uusia talousrakennuksia. Pihapiirit
ovat epäsäännöllisen neliömäisiä, päära
kennus ylempänä ja navetta alempana
rinteessä. Pihapuita ei yleensä ole, ja
puutarhoissa on tyydytty muutamiin
maijapensaisiin.
Uusi ja vanha rakentaminen näyttäy
tyvät täällä rinnakkain kuvastaen viljelymaisemassa tapahtuneita muutoksia.
Arvokkainta rakennettua ympäristöä
ovat alkuperäisessä asussaan säilynyt
seurojentalo. vanhat venevajat sekä van
hat ladot. Latojen pärekattoja sekä van
hoja aitarakenteita on kunnostettu saaris
ton ympäristönhoitoavustuksen avulla.
Uusi tehokas mutta yksipuolinen vii
jelytapa näkyy maisemassa suurilinjaisi
naja suorakulmaisina peltoaloina. Kui
tenkin esimerkiksi Papinniemen tilalla
kumpareiden väliin raivatut pellot rajau
tuvat luontevasti metsänreunoihin. Kah
della tilalla on karjaa, joka käy laitumel
la rantaniityillä ja metsänreunan hakamailla. Kalastusta harjoitetaan jonkin
verran: saarella on kolme nuottakuntaa.

57. Saksalanharju
Haukivuoren kirkonkylä
-

Sijainti: Haukivuori; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Savonselän seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 132
aukivuoren kirkonkylä on edustava
vanha järvisuomalainen kirkonkylämiljöö. Se on eheänäja hyvin hoidettuna
maisemallisesti hyvin arvokas. Alueen
muut osat edustavat tyypillistä Savonselän viljelymaisemaa.
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Saksalanharju Haukivuoren kirkonkylä
-

Maisemakuva
Kauniilla luonnonmaisemalla on
voimakas vaikutus Haukivuoren kirkon
kylän maisemaan. Vesistö luo selkeän
90

rajan kylän länsi-ja pohjoispuolelle, ja
harju antaa muutoin melko tasaisille pin
nanmuodoille vaihtelua ja jylhyyttä.
Harju erottuu melko avoimestaja tasai
sesta maastosta maisemallisesti merkittä
vänä. Avoin järvenselkä hallitsee voi
makkaana kyläkuvaa, ja rantaviivasta
kohoava jyhkeä männikkö ohjaa kohti
raitin päässä kohoavaa kellotapulia.
Kirkonkylän maisema on kaunis ja pe
rinteinen. ja se on rakentunut selkeästi
kirkon ja pappilan välisen kyläraitin
ympärille. Erityisen kauniina kylä avau
tuu sinne aseman suunnalta saavuttaessa.
Kirkonkylän ympäristö on tasapai
noista, puoliavointa viljelymaisemaa.
Kapean metsävyöhykkeen takana alka
vat varsinaiset pellot, joita ympäröivät
selvärajaiset vanhat männiköt. Edusta
vimpana vanha maatalousmaisema nä
kyy Saksalanharjun ja Hämeenkylän alu
eella, jotka ovat oikeammin kaksi peltoa
ukeaa harjun laella ja ylärinteillä. Kir
konkylän ja varsinaisen viljelyalueen
yhdistää toisiinsa harjussa olevan uoman
kautta kulkeva tie.
Saksalanharjulta avautuu hieno nä
kymä peltojen ja metsän yli Kyyvedelle.
Kauniin järvimaiseman voi nähdä myös
Kyyveden Hulkonniemeltäja Maijalah
delta. Kyyvedeltä päin katsottuna pilkot
taajykevän männikön lomasta kaunis,
rauhallinen kirkonkylä.
Kirkonkylälle johtavan tien varressa
olevat sorakuopat rikkovat tienvarsimai
semaa.

Luonnonpiirteet
Suuri Kyyvesi, moreenipeitteinen
maaperä, jyhkeä harju ja mäntyvaltaiset
kuivahkot kankaat tuovat mieleen Sa
vonselän seudulle ominaiset karut luon
nonpiirteet. Topografia on harjualuetta
lukuunottamatta melko tasaista. Kirkon
kylän länsirannat kuuluvat rantojensuo
jeluohjelmaan.
Saksalanharju on geomorfologial
taan erikoinen, arvokas harjumuodostu
ma, joka on ilmeisesti periglasiaalisen
uoman katkaisema. Harju on noin 1000
metriä pitkä, kapeahko selänne ja kor
keimmillaan noin 65 metriä Kyyveden
pinnasta.
Kulttuuripiirteet
Haukivuori mainitaan nimismiespitä
jänäjo vuonna 1573. 1949 palanut puukirkko rakennettiin kuitenkin vasta 1700luvun lopulla. Kirkonpaikka valittiin
aikanaan Kyyveden niemekkeelle tärkeän
vesireitin tuntumaan. Kirkon palosta jäi
jäljelle vanha kellotapuli, joka vielä tänä
päivänä avaa näkymän vanhalle kylärai
tille. Kirkolta pappilaan johtavan raitin
varrella ovat vanhat pitäjäntupa ja kansa
koulu, museo sekä kymmenkunta 1900luvun alusta peräisin olevaa rakennusta.
Raitti muodostaa vakiintuneen ja rauhal
lisen kokonaisuuden, jota reunustavat

rakennusten lisäksi rehevät pihat.
Saksalanharjulta avautuvalla peltoa
ukealla on parikymmentä maatilaa
rakennuksineen sekä vanhainkoti.
Maatalous on elinvoimaistaja edelleen
tärkeä elinkeino.

58. Kaltainen
Sijainti: Joroinen; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Savonselän seutu
Pinta-ala: 600 hehtaaria
Kuva: s. 103
aitaisten kylämaisemassa kuvastuu
S avonselän seudun pinnanmuotoj en
voimakas suuntautuneisuus, jolla on ollut
selkeä vaikutus myös alueen omaleimais
ten kulttuuripiirteiden muovautumiseen.

K

0

1

2

3

4

5km

Kaitainen

Maisemakuva
Kylämaisemaa ympäristöineen leimaa
voimakas moreeniharjanteiden ja vesistö
jen suuntautuneisuus. Avoimet, viljellyt
harjanteetja kapeat laaksojärvet vuorotte
levat. Maisemakuvassa näkyy hienosti
myös seudulle ominainen nauhamainen,
pitkin harjanteita sijoittunut asutus. Oman
leimansa maisemaan antaa suuren drum
liinin lakiosaa hallitseva männikkö, joka
rajaa voimakkaasti avointa viljelysmaise
maa. Maaston suuntautuneisuuden takia
myös pellot ja laitumet muodostavat
kapeita, kumpuilevia viijelynauhoja, joita
rakennukset, vanhat kiviaidat ja metsä
kaistaleet jäsentävät. Vaikka osa vanhoista
rakennuksista on hylätty tai korvattu uusil
la, on kylän maisemarakenne säilynyt
perinteisenä. Maisema on kokonaisuudes
saan vaihteleva ja pienipiirteinen.
Luonnonpiirteet
Luonnonpiirteiden voimakkaan run
gon muodostavat kallioperän murroksien
ja mannerjään yhdensuuntaisiksi hiomat

moreeniharjanteet ja vesistöt. Alueen
koko topografia on suuntautunut luotees
ta kaakkoon kapeiden harjanteiden ja
laaksojen vuorottelemaksi moreenipeit
teiseksi maastoksi. Laaksoj a luonnehti
vat usein kapeat järvet, kuten Kaita,
Paljo ja Alimmainen. Kumpuilevan
maaston kiintopisteenä on suuri moree
niharjanne, Hämeenmäen drumliini.

Kulttuuripiirteet
Alue on ollut suhteellisen pitkään
asuttua. Ensimmäiset tilat ovat syntyneet
Hämeenmäen harjalle 1540-luvulla.
Aiemmin on mäellä ollut melko tiivis
mäkikylä, mutta asutus on myöhemmin
hajaantunut. Asutusrakenne kuvaa Itäi
selle Jarvi-Suomelle omaleimaista mäkiasutusta, jossa tilat sijaitsevat harvaksel
taan pitkin harjanteiden lakea kulkevan
kylätien varressa. Teitä on tosin paikoin
linjattu uudelleen pitkin laaksoja. Muu
tamien ränsistymässä olevien asuin- ja
talousrakennusten kunnostaminen ko
hentaisi maisemaa.
Kylän peruselinkeinoina ovat edel
leen maanviljely ja karjatalous. Viljel
mät ovat hyvin hoidettuja. Maaperän
moreenivaltaisuuden takia pellot ovat
hyvin kivisiä ja ovat aikanaan vaatineet
sitkeää raivausta. Tästä kertovat edelleen
viljelyksiä lohkovat kiviaidat.
Markkala on yksi kylän vanhimmis
ta ja maisemallisesti ehkä arvokkaim
mista tiloista. Sen vanhat, neliön muo
toon sijoitetut rakennukset sijaitsevat
mäen harjalla, kiviaitojen, koivujen ja
pihlajien reunustaman kujan päässä.
Rinteitä luonnehtivat avoimet, kumpuile
vat viljelykset.

Frugård Kotkatiahti

0

-

Luonnonpiirteet
Kotkatlahti on luonnoltaan muusta
Suur-Saimaan seudusta poikkeavaa.
Alue on pinnanmuodoiltaan alavaa.
Maaperä on hienojakoista veteen lajittu
nutta hiesu- ja saviainesta, joka on vilja
vaaja on luonut ympäröiviä moreeni
maita paremmat edellytykset maanvilje
lylle. Viljelytasanko on laajentunut jär
venlaskun seurauksena. Maisema-alue
rajoittuu lounaassa ja luoteessa Kotkat
harjuun, Koillisessa Tenhiälänmäkeen ja
kaakossa Kotkatiahteen. Ympäröivät
harjumoreeni- ja kalliomuodostumat
erottuvat lahdenpohj ukan hienoj akoises
ta savitasangosta voimakkaasti. Frugår
diin johtavan tien vaifella on komeata,
iäkästä harjumännikköä.

59. Frugård Kotkatiahti
-

Sijainti: Joroinen; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 400 hhtaaria
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Kulttunripiirteet
Kotkatlahden viljava maaperä on
luonut jo varhain hyvät edellytykset vau
raalle maanviljelylleja kartanoiden syn
nylle. Kotkatlahden kartanoista Frugård,
Paajalaja Kotka sijoittuvat saman pel
toaukean laidoille ja muodostavat yhte
näisen kokonaisuuden. Näyttävästi ran
taan viettävällä mäellä sijaitseva Frugård
on näistä maisemallisesti arvokkain.
Frugårdin rakennukset ovat ryhmit
tyneet suorakaiteen muotoon luode
kaakko -suuntaisen maaston mukaisesti.
Järven rantaan viettävässä rinteessä on
kaunis muotopuutarha. Puutarhan keskiosa on avoin ja reunoja kiertävät mahta
vat vanhat koivut. Koko kartanoaluetta
luonnehtivat vehreys ja suuret lehtevät
puut. Pihapiiristä johtaa avointa maise
maa halkova puukuja kylätielle.

60. Päijätsalo
Sijainti: Sysmä; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Päijänteen seutu
Pinta-ala: 800 hehtaaria

rugårdin kartano ympäristöineen
edustaa karusta Suur-Saimaan seu
dusta poikkeavaa vehreää ja vaurasta
maatalousmaisemaa.

F

äijätsalo on luonnonpiirteiltään arvo
kas Päijänteen saari. Se onjo kauan
ollut suosittu retkeilykohde.

p

Maisemakuva
Maisemaa luonnehtivat poikkeuksel
lisen alavat ja yhtenäiset viljelykset sekä
niiden taustalla, pienellä järvenranta
kumpareella seisova kartano lehtevine
puistoineen ja koivukujineen. Kotkat
lahden vauras viljelymaisema muodostaa
voimakkaan kontrastin seudulle ominai
seen pienimuotoiseen, kivikkoisten pel
tolaikkujen maisemaan nähden. Vilje
lysten yhtenäisyys ja järvenlaskun luo
mat luontevat kuviot antavat maisemalle
selkeyttä ja tasapainoisuutta. Metsäiset
harjuselänteet ja kaunis metsänreuna
rajaavat alavaa, avointa maisemaa.

1

Maisemakuva
Päijätsalon maisemakuvaa luonneh
tivat kiviset rannatja vehmas kasvilli
suus. Saarimaisemaa hallitsee rannasta
nouseva korkea vuori, jolta avautuvat
vaikuttavat näkymät Päijänteelle. Saaren
mantereen puoli on näkymiltään moni
puolinen, rikkonaisten salmien ja lahdel
mien mosaiikki. Saaren pohjoispuolella
on Suopellon vanhoista huviloista muo
dostuva kulttuurimaisema.
0

Päijätsalo
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Luonnonpiirteet
Päijätsalon erottaa mantereesta hy

ym rikkonainen salmien ja kapeikkojen
ketju. Saari on pinnanmuodoiltaan vaih
televaa vuorimaata, jossa kallioperän
päällä on moreenipeite.
Päijätsalon luonto on säilynyt lähes
alkuperäisenä, ja saari onkin arvokas ja
suosittu retkeilykohde. Alueen kasvilli
suus on rehevääja vaihtelevaa. Saarta
hallisevat tuoreet mustikkatyypin metsät
lukuunottamatta vuoren lakea, jota peit
tää kuiva männikkö. Päijätsalon harvi
naisia kasveja ovat uhanalaiset kirkiruo
ho ja vuorimunkki.
Osa Päijänteen rannasta 80 metrin
korkeuteen kohoavasta vuoresta, Pyy
dysniemi sekä Hattusaari kuuluvat luon
nonsuojelulain nojalla vuonna 1985 rau
hoitettuun alueeseen. Täällä on kuusikon
joukossa vanhoja aarnimäntyjä.
Päijätsalon ympäristön vesialueiden
pienet, rakentamattomat saaret muodos
tavat kasvillisuudeltaan ja maisemalli
sesti arvokkaan kokonaisuuden. Saaretja
rantaniityt ovat tärkeitä lintujen pesimä
alueita.
Kulttuuripiirteet
Päijätsalo on mainittu kiijallisuudes
sa ensimmäisen kerran vuonna 1792, jol
loin sen sanottiin olevan yksi Sysmän
merkittävimmistä vuorista. Päijätsalon
vuoren korkeimmalle kohdalle rakennet
tiin hirsinen näkötorni vuonna 1899.
Läheisen Suopellon huvilayhdyskunnan
asukkaat ovat perustaneet Päijätsalon
osuuskunnan, jonka tehtävänä on edes
auttaa Päijätsalon säilymistä ja suojelua
sekä ylläpitää näkötornia.
Päijätsalon alkuperäistä luontoa hal
kovat vain merkityt luontopolut sekä
muutama metsätie. Rannalla on joitain
kesäasuntoja. Pyydysniemessä on uusi
laivalaituri ja retkeilyalue.

tässä Suur-Saimaan seudun hienossa
luonnonmaisemassa.

istiinasta Hurissaloon mutkitteleva
maantie kulkee pitkin entisen saariketjun pirstaleista maastoa. Tien varrella
avautuu pienipiirteinen ja elävä SuurSaimaan seudun maisema.

R

Luonnonpiirteet
Jyrkkärinteinen Neitvuori nousee
jyhkeänä kalliomäkenä Saimaaseen kuu
luvan Luonterin rannasta noin 110 metrin
korkeuteen. Rinteet ovat kivikkoisiaja
louhikkoisiaja paikoin pystysuoraa kal
lionseinämää. Rinteet vaihtelevat kuu
sivaltaisesta sekametsästä männikköön,
koivikkoon ja lakiosien avokallioon.
Vuoren ympärillä olevaa maastoa
luonnehtivat rikkonaiset rantaviivat ja
siellä täällä kohoaa jyrkkiä rantakallioi
ta. Rannat ja saaret ovat metsäisiä. Heti
vuoren juurelta alkaa saanen, luotojen,
niemien, lahtien ja kapeikkojen luonneh
tima sokkeloinen j ärviluonto. Luonteri
kuuluu valtakunnalliseen rantojensuoj e
luohjelmaan.

Kulttuuripiirteet
Neitvuori on hyvin vanha näköalapaikka, ja siihen liittyy runsaasti tarinoi
ta. Ympäröivä seutu on varsin luonnonti
laista. Laskettelurinnehankkeet sekä hak
kuut, sopimaton rakentaminen ja liian
vilkas vesiliikenne uhkaavat Neitvuoren
arvoa elämyksellisenä näköalapaikkana.

Maisemakuva
Maantie noudattelee maaston muo
toja mäeltä toiselle. Rehevästä notkosta
noustaan koivikon kautta mäntyiselle
kumpareelleja siellä täällä metsäisen
maaston keskellä avautuu avoin kumpui
leva peltomaisema tai sokkeloinen vesis
tö. Varsinainen viljelymaisema aukenee
usein vain jos poikkeaa metsien reunus
tamalta maantieltä pihapiireihin. Tieltä
näkyvät kulttuurimaisemat edustavat
useimmiten ranta-asutusmaisemia, jotka
ovat sijoittuneet rantamaaston suoj aiselle
kohdille, hienojakoiselle maaperälle.
Maantien varressa on monin paikoin
nähtävissä vanhan kaskikulttuurin jään
teenä koivuvaltaista sekametsää, joka
antaa heleyttä metsämaisemaan.
Tiemaisemaa uhkaavat oikominen ja
levennykset, jotka rikkovat tieprofiiliin
ja turmelevat perinteisen tunnelman.
Tienvarsimaisemaa häiritsee paikoin
myös vesakoituminen, joka estää etääm
mälle ulottuvat näkymät.

Luonnonpiirteet

62. Ristiina Hurissalo
maisematie
-

Pinnanmuodot ovat Saimaan seudul
le ominaisesti rikkonaisetja hyvin vaih
televat. Tie selänteineen kulkee kohtisuoraan mannerj ään muovaamia muotoja
vastaan, mikä vielä lisää pinnanmuoto
jen vaihtelua ja tienvarsirnaiseman pieni
piirteisyyttä. Alueella on runsaasti kai
liopaljastumia ja toisaalta notkopaikkoi
hin muodostuneita syvämultaisia alueita.
Erityisen komeina ovat kallioalueet näh

Sijainti: Ristiina, Puumala; Mikkelin
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 7 400 hehtaaria
Kuva:! osa, s. 26

61. Neitvuori
Sijainti: Anttola Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itainen Järvi

ao

Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 4400 hehtaaria
Kuva: s. 85
ens•
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eitvuori on Luonterin rannalla sijait
seva jyrkkärinteinen ja korkea
vuori, jolta avautuvat komeat näkymät
Saimaan rikkonaiseen järvi- ja metsäluontoon.
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Maisemakuva
Vuoren laelta avautuu vaikuttava
Luonterin järvimaisema kymmenien
kilometrien päähän. Siinä vuorottelevat
vedet, maat ja kallioiset rannat muodos
taen sokkeloisen tummien ja vaaleiden
alueiden labyrintin, joka vähitellen
muuttuu äärettömyyksiin jatkuviksi tum
miksi metsäkumpareiksi. Siellä täällä
pilkottaa jokunen rinnepelto, mutta kult
tuuripiirteet jäävät kuitenkin valjoon
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Ristiina Hurissalo maisematie

0

-

Kulttuuripiirteet
Ristiinan kirkolta itäkaakkoon johta
va maantie on valmistunut vasta vuonna
1948. Tien alku- ja loppupää ovat nykyi
sin kestopäällystettyjä.
Roinialan tilakeskus sijaitsee aivan
maantien kupeessa. Sen vanha matala
paritupatyyppinen päärakennus rajautuu
kiinni tielinjaanja toimii samalla näkö
esteenä pihapiiriin ja varsinaisille vilje
lyksille. Roinialanlahden näkymät ovat
avoimet, rannalla on niittyä.
Roinialan jälkeen avautuu Mäkelän
viljelysmaisema. Se rajautuu valoisiin
laidunmetsiin, vanhoihin kaskikoivikoi
hinja avoimiin, pisteaidoin rajattuihin
hakainaihin ja niittyihin. Ympärillä nou
sevat männikköiset metsäselänteet.
Yöveden ja Louhiveden välille on
kaivettu 1874-1877 kaksi pientä avoka
navaa. Varkaantaipaleen avokanavaa
reunustavat graniittikiveykset ja jyrkästi
kohoavat kallionseinämät. Asutusta on
molemmin puolin kanavaa ja näitä ym
päröivät koivurivistöt, pihtakuusiryhmät.
pensastot sekä rantaviivalle ulottuvat
avoimet nurmikentät. Kirkkotaipaleen
avokanava on reunustettu kvaaderikivillä
ja sen rannat ovat puistomaisen koivikon
reunustamat. Kanava kulkee pehmeästi
kaareutuen kahden kukkulan välisessä
notkelmassa.
Pieni-Toijolassa on viehättävä harmai
den rakennusten kokonaisuus, joka on ky
lä- ja kotiseutumuseona. Sen läheltä lähtee
Yöveden rantaan retkeilypolku Astuvan
salmen kalliomaalauksille. Se on maamme
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tävissä Tollonmäen seudulla, jossa met
sätkin ovat kauniita ja valoisia männi
köitä. Alueella olevien varsin monien
laidunniittyjen ja hakamaiden hoidon jat
kaminen edistäisi luonnonpiirteiden
monimuotoisuuden säilymistä.
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arvokkain kalliomaalaus, kivi- ja prons
sikautisen pyyntikulttuurin muistomerkki
luonnonkauniissa järvimaisemassa.
Tiirolan kylä muodostaa monivivah
teisenja elävän kokonaisuuden. Loivasti
kumpuilevat viljelykset viettävät Tii
rolanlahteen. Pelloilla on kumpareille
sijoitettuja vanhoja, harmaita talousra
kennuksia sekä kalliopaljastumille kasat
tuja kivikasoja. Piste- ja kiviaidat viettä
vät alas rinteitäja laidunmaita koristavat
vanhat pylväskatajat. Rakennukset ovat
vanhoja ja hyväkuntoisia.
Suurlahden Liukkolanja Lahtelan
tilat sijaitsevat peltoaukean laidassa
avoimessa maastossa. Palj aina erottuvat
vanhat rakennukset ja rantaan viettävät
laidunniityt istuvat kauniisti maisemaan.

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

63. Punkaharju
Pakkasenharju

-

Sijainti: Punkaharju; Mikkelin lääni
Maisemamaakimta: Itäinen Järvi
Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 1 700 hehtaaria
unkaharju on maamme kuuluisin har
jumuodostuma. Luonnonarvojen
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lisäksi alueeseen liittyy vanhan asutuk
sen ja matkailun luomaa arvokasta kult
tuuriperinnettä. Pakkasenharju on maise
mallisesti arvokas Punkaharjun jatke.

Maisemakuva
Punkaharjun maiseman erikoislaa
tuisuus ja kauneus perustuvat rikkonai
seen vesistöön ja sitä halkovaan kapeaan
harjujaksoon. Harjulla kulkeva tie nou
dattaa kauniisti pinnanmuotoja. Tie nou
see paikoin korkealle veden pinnan ylä
puolelle ja laskeutuu taas rannan tasoon.
Tien molemmin puolin jykevät, mutta
valoisat harjumänniköt täydentävät mai
semaa. Puiden välistä siintelee kaunis
j ärvimaisema.

Luonnonpiirteet
Punkaharju on komea harju, joka
muodostaa kannaksen Puruveden ja
Pihlajaveden välille. Se muodostuu
kapeasta, noin seitsemän kilometriä pit
kästä selänteestä. Selänteen leveys ja
korkeus vaihtelevat, ja siihen liittyy
lisäksi sivuharjanteita ja harjukumpuja.
Selänteen leveys on 20-150 metriä, ja
korkeimmillaan harju nousee noin 25
metriä ymäristöään korkeammalle. Rin
teet ovat korkeimmilla kohdilla hyvinkin
jyrkkiä. Ennen maantien rakentamista
harju on ilmeisesti ollut terävälakinen.
Varsinkin harjun lännenpuoleisella ran
nalla on nähtävissä resenttisiä rantavalle
ja, ja useassa kohdassa on havaittavissa
törmäterassi, jolle vanha Punkaharjuntie
on rakennettu.
Pakkasenharju on Punkaharjun jat
ketta. Harju jakaantuu kahtia, ja haarojen
väliin jää suppa-alue. Etelänpuoleinen
harju on hyvin jyrkkärinteinen ja se las
keutuu laguunimaiseen Heinlampeen.
Suppa-alueen pohjoispuolella on maantietä vasten jyrkkärinteinen lakialue,
joka näkyy maisemassa kauas.
Harjualueen kasvillisuus on kulttuuri
vaikutteista ja paikoin kulunutta puoluk
katyyppin kangasmetsää. Punkaharjulla
sijaitsee Suomen vanhin luonnonhoito
metsä. Heinlammen rannalla kasvaa rehe
vähköä puolilehtomaista kasvillisuutta.
Vuonna 1803 keisari Aleksanteri 1
kehotti valtion viranomaisia huolehti
maan siitä, että Punkaharjuntien varrella
olevat metsät jäävät hakkaamatta. Keho
tus oli aiheellinen, koska harju oli tällöin
lähes puuton kaskeamisen ja sotavaruste
lujen takia. Ihmisen vaikutus harjualueen
luontoon väheni huomattavasti vuoden
1840 jälkeen, jolloin alue tuli valtion
hoitoon.
Vuonna 1843 rajattiin 136 hehtaarin
suuruinen alue valtionpuistoksi. Edus
kunta hyväksyi lokakuussa 1990 lain
Punkaharjun luonnonsuojelualueen
perustamisesta.

harjun alueella on runsaasti kivikautisia,
kampakeraamisia asuinpaikkoj a. Sota
varustelujen muistona on alueella vielä
monessa paikassa vanhoja vallituksia,
redutteja ja tykkipattereita. Jäänteitä on
muun muassa venäläisten Kustavinsodan
(1778-1790) ja II maailmansodan ajoilta.
Punkaharjun vähäinen rakennuskanta liittyy paljolti jo 1800-luvulla alu
eelle alkaneeseen matkailuun. Punka
harjun valtionhotelli rakennettiin kruu
nunpuiston perustamisen aikoihin vuon
na 1845. Rakennus on alun perin ollut
metsänvartijan asunto. Viereisellä kum
pareella on vuonna 1898 valmistunut
keisarin huvila, ja hotellista etelään on
vanhan harjutien parhaiten säilynyt
osuus. 1900-luvun alussa rakennettiin
alueelle hotelli Finlandia, Punkaharjun
ja Punkasalmen asemat, Punkasalmen
kirkko sekä pappila. Kaikki nämä kult
tuurihistoriallisesti arvokkaat ja edel
leen hyväkuntoiset rakennukset kertovat
Punkaharjun varhaisesta matkailullises
ta merkityksestä.
Laukansaaren alue on metsäntutki
muslaitoksen kokeilualuetta. Harjualueen metsäntutkimus alkoi vuonna
1924. Varsinaiselle kokeilualueelle
Laukansaaren pohj oisosaan istutettiin
vuonna 1877 noin 6000 Siperian lehtikuusen tainta. Alueelle perustettiin den
drologinen puisto 1930-luvun alussa.
Aleksanteri 1:n ja lukemattomien
matkailijoiden lisäksi ovat Punkaharjun
maisemien kauneutta ihastelleet muun
muassa Runeberg, jolla on harjualueella
nimikkokumpu sekä Topelius.

64. Linnavuori
Sijainti: Sulkava; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan. seutu
Pinta-ala: 220 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 140
ulkavan Linnavuori on maamme tun
netuimpia muinaislinnoja. Sen laelta
avautuvat upeat näköalat Enonveden jär
vimaisemiin.
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Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Linnavuori kohoaa Enonveden
Linnavirrasta lähes pystysuorana seinä
mänä 57 metrin korkeuteen. Alueen mai
semakuvan kannalta tärkeä Linnavirta on
muodostunut itä-länsi -suuntaisen kallio
perän murroslinjaan. Vettä myöten lä
hestyttäessä Linnavuori näkyy kauas.
Maan puolelta Linnavuorta ympäröi
jyrkkien kallioisten mäkien ja niiden
välisten laaksojen luonnehtima metsäi
nen maasto. Linnavuori lähisaaristoineen
sisältyy valtakunnalliseen rantoj ensuoje
luohjelmaan. Suosittuna näköalakohtee
na vuoren laki on jonkin verran kulunut
ja roskaantunut.
Kulttuuripiirteet
Luonnostaan hyvin suojattu Linnavuori on tarvinnut varustuksen vain
maanpuoleiselle koillissivulleen, missä
on useiden kymmenien metrien pituinen
kivivalli, ehkä komein koko Suomessa.
Kivivallin paksuus vaihtelee kolmen
metrin molemmin puolin, ja ulkosivulta
se on paikoin yli kahden metrin korkui

Kulttuuripiirteet
Punkaharjun ja etenkin Pakkasen94

Linnavuori
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nen. Valli on tehty sovittamalla päällek
käin erikokoisia lohkottuja ja luontaisia
km kiviä. Kivivallin varassa ovat mui
noin olleet vielä puiset varustukset, joiden avulla hyökkääjää estettiin pääse
mästä linnan laelle. Muurin sisäpuolelta
tavattuja kivikasoja on pidetty heittokivi
varastoina.
Sulkavan Linnavuori on yksi Sai
maan alueen 12 muinaislinnasta. Se on
ollut suoja- ja puolustuspaikka, jonne
vetäydyttiin vasta vihollisen uhatessa.
Linnavuorelta ei ole mitään sen ikää
osoittavia löytöjä, mutta lähiseudulta
saadut paleobotaaniset näytteet osoitta
vat viljan viljelyn vakiintuneen seudulla
jo 1100-luvulla.

65. Olavinlinna
Sijainti: Savonlinna; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 240 hehtaaria
lavinlinna on Euroopan pohjoisin
keskiaikainen linna ja laajalti tun
nettu historiallinen nähtävyys.

Q

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Olavinlinnan tunnusomaiset pyörö
tornit kohoavat pienellä kalliosaarella
vuolasvirtaisen Kyrönsalmen suulla Sa
vonlinnan kaupungin kupeessa. Linnan
hioteis- ja länsipuolella ovat Savonlin
nan vanhan keskustan Haapasaaren ranta

Olavijilinna

ja siihen liittyvät Riihisaari ja Tallisaari
puistoineen. Lounaassa ja etelässä avau
tuu Pihlajaveden arvokas järvimaisema
ulapoineen, saarineen ja salniineen. Mai
sema-aluetta rajaavat suuret kallioiset ja
metsäiset Uuraansaari ja Kaupinsaari.

Kulttuuripiirteet
Olavinlinnan rakennutti Erik Akse
linpoika Tott 1470-luvulla lähes asumat
tomaan erämaahan rauhattoman ita’rajan
turvaamiseksi. Oltuaan useaan otteeseen
venäläisten sotajoukkojen hyökkäysten
kohteena Olavinlinna joutui Venäjälle
vuonna 1742 ja se liitettiin Pietarin puo
lustusta varten muodostetun linnoitusjär
jestelmän uloimman ketjun osaksi.
Venäläiset tekivät linnoituksessa laajoja
uudistus- ja rakennustöitä 1790-luvulla.
Kun Suomi liitettiin Venäjään vuonna
1808, Olavinlinna menetti sotilaallisen
merkityksensä. Se oli muun muassa
varuskuntanaja vankilana, kunnes se jäi
kokonaan autioksi. Tuli tuhosi linnan
sisustusta kahdesti 1860-luvulla. Olavin
linnan arvo historial 1 isena muistomerk
kinä ja nähtävyytenä ymmärrettiin ja sen
korjaustyöt aloitettiin 1870-luvulla.
Vuosina 1961-1975 suoritettiin perus
teellisimmat restaurointityöt.
Olavinlinnassa yhdistyvät läntisen ja
itäisen linnoitusrakentamisen periaatteet.
Merkittävimpien rakentamisvaiheiden,
myöhäiskeskiajanja 1700-luvun lopun
piirteet ovat selvästi erotettavissa. Silti
linnoitus muodostaa rakennustaiteellises

ii arvokkaan toiminnallisen ja arkkiteh
tonisen kokonaisuuden. Kolmiomainen
päälinnaja sen kaksi tornia ovat keskiai
kaista perua. 1600-luvun alussa raken
nettu Kijlin torni on linnoituksen lou
naiskulmassa. Venäläisten 1700-luvun
lopulla rakentamia ovat saaren eteläsi
vun yhtenäinen bastionirintama, joka itäpäässä päättyy ns. Suvorovin esilinnaan,
sekä massiivinen Paksu bastioni tiilihol
veineen.

Olavinlinna on nykyään tyydyttäväs
sä kunnossa. Turismin aiheuttamat kulu
misvauriot ovat pysyneet kohtuullisina.
Museovirasto vastaa muinaismuistolain
nojalla suojellun linnan korjaustöistä.
Linnan ympäristön historiallisia ja maj
semallisia arvoja korostavat varsin luon
nontilainen lähisaaristo ja toisaalta
Savonlinnan kaupungin perinteikkäät ja
viehättävät puukorttelit.

66. Heinäveden reitin
maisemat
Sijainti: Heinävesi, Savonlinna,
Enojikoski; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 14 000 hehtaaria
uvasvedeltä Haukivedelle vievän lai
valTella esittäytyy aito Poh
jois-Savon järviseudun vesistömaisema.
Seutu on asutushistoriallisesti merkittä
vääja maisemallisesti kaunista.

S vareitin

0

0,5

1 km

95

1
‘P8
S

Kuseka
04

f

on

oivir

-

S

‘kk

Juur,kkao

vas,

IrosIai a

ä o1

:u,=
.-,‘Petruna
,

Kc,
0

, Kermojarvy

Jy&

80

,,

O

.

.

va

..

Ko8uonoko

Syoa

.

.

.

.

0

0

0

•:•e?

-.

.

Kaohionla4al
aIkkI
nkkIanh

0

ia

.

... .

0
v1fo!at

ToppuoL

rpoorni
Hoakyta.\
88(0

SaIh

ay ela

0

(
.)

••\

Savooho
0

‘

t\

0

.‘)

. .

n\(

\A

..

opomo

9
‘J8&osaJ

f

(SK

.

0
saIh8pu0\j

8bon

L,nnansaa,en

0

2

4

6

8

10

20km

Heinäveden reitin maisemat
Maisemakuva
Reitin varrella on monenlaista mai
semaa: kaunista luonnon- ja kulttuuri
maisemaa, kapeikkoja, selkiä, koski,
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kanavia ja siltoja. Vaihtelevat luonnon
piirteet, kanavat ympäristöineen ja vanha
asutus muodostavat reitin varrelle eläviä
ja perinteisiä näkymiä.
Luonnonpiirteet
Heinäveden reitti kulkee halki pieni
piirteisen ja vaihtelevan j ärviluonnon.
Reitti alkaa Varisvedeltä, jatkuu kanavi
en kautta Vahtisaarenselälle edelleen
saanen, salmien ja kapeikkojen läpi ran
toj ensuojeluohjelmaan kuuluvalle Ker
majärvelle, mistä se vie useiden kanavi
en ja luonnonkauniiden kapeikkojen
kautta lopulta VilTanharjunselälle. Reitti
ylittää Ruokoveden ja hyvin monivivah
teisen vesistön halki kulkien päättyy
lopulta kapeiden virtojen kautta Hauki
vedelle. Reitin varrella sijaitsee mm.
Koloveden kansallispuisto.
Järvenrantaluontoa leimaavat laa
joilla alueilla mäntyvaltaiset metsät.
Monin paikoin on vielä pitkään jatku
neen kaskeamisen vuoksi koivikkoj akin.
Rannat ovat karuja ja kallioisia.
Kulttuuripiirteet
Heinäveden reitillä on asutushisto
riallista merkitystä. 1800-luvun lopulla
laivaliikenne ulottui Kuopiosta Palokin
yläpuolelle ja Savonlinnasta Pilpankos
ken alapuolelle. Vuonna 1892 aloitettiin
väylän kanavointi ja kunnostaminen, ja
vuonna 1906 aloittivat Heinävesi-laivat
liikenteen Kuopion ja Savonlinnan välil
lä.
Asukastiheys on reitin varrella pieni.
Tiheintä asutus on Kermajärven ympä
ristössä, Heinäveden kirkonkylässä ja
Varistaipaleella. Rannoilla on myös
loma-asutusta. Alavat rannat ovat taval
lisesti viljelykäytössä.
Karvion sulkukanava on vanhin
Heinäveden reitin kanavista. Se on ra
kennettu vuosina 1895 1896. Maantiesilta ylittää kanavan ja sen vieressä kuo
-

huvan kosken ylittää maantiesilta. Alue
on tehokkaassa virkistyskäytössä. Kos
kessa kalastetaan, ja rannalla on leirintä
alue, kievari ja uittotupa. Koko aluetta
ympäröi hyvin hoidettu ja lehtevä puisto.
Heinäveden satama on merkittävä
vanha satamapaikka. Se sijaitsee rauhal
lisella paikalla syrjässä kirkonkylän kes
kustasta. Satamamiljööseen liittyy vie
hättävä vanhojen hirsirakennusten ryh
mä. Peltoniemi ja Peltolahti muodostavat
kahden tilan perinteisen kokonaisuuden
luonnonkauniiseen rantamaisemaan.
Peltojen, niittyjen ja laidunhaan taustalla
näkyvät hyvin hoidetun pihapiirin vanhat
rakennukset ja puutarha.
Vihovuonteen ja Pilpan kanavat on
rakennettu vuosina 1903 -1906. Viho
vuonteen kanavaa ympäröi pieni puisto,
jonka suojassa on kanavanvartijan asun
to. Pilpan lähellä Vieruvuoressa on esi
historiallinen kalliomaalaus.
Kerman kanava on yksi kauneim
mista varhaisen vesiliikenteen muovaa
mista maisemista Heinäveden reitin var
rella. Kanava sijaitsee Heinäveden kir
konkylän alapuolisessa vesistössä. Ka
navaa edeltävät salmet, suvannotja kos
ket. Vapaana virtaavien Kissa-, Haapa
ja Kermankosken vuoksi kanavan vedenkorkeus säilyy melko matalana. Kanavan
tehtävä on ollut tarjota purjehtimiskel
poinen kiertotie. Kermankoski on
Heinäveden tärkeimpiä urheilukalastus
kohteita. Kissakoski ja Haapakoski on
kunnostettu lohikalojen rauhoitetuksi
kutupaikaksi. Kanavan koillisrannalla
sijaitsevat kanavarakennelmat, vanhat
rakennukset ja kaunis puisto.
Reitiltä avautuviin kulttuurimaise
mun kuuluu esimerkiksi myös Pohja
taipaleen tila. Mäellä sijaitsevaan pihaan
johtaa rannasta pitkä koivukuja. Ran
nassa on laivalaituri ja vanha hirsisauna.
Rantamaisemaan liittyyvät hevoshaka
sekä rinteessä olevat niityt.

Perinnemaisemia
Pyhäniemen talo ja
kaskikoivikko

O

Sijainti: Mäntyharju; Mikkelin lääni
Maisemamaakuuta: Itäinen JärviSuomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria

melko huonokuntoisia.
Perinnemaiseman säilyttämiseksi
rakennukset vaatisivat pikaisen korjauk
sen, piha ja niityt raivausta ja kaskikoi
vikko ajoittaista kuusten poistoa.

Heiniemen haka
Sijainti: Ristiina; Mikkelin lääni
Maisemarnaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 2 hehtaaria

mäntyä ja katajaa ja kallion juurella
sananjalkaa. Osalla kallioista on hieman
runsaampaa niittykasvillisuutta, muun
muassa ahomansikkaa, harakankelloa ja
nurmitädykettä. Kallioiden juurelta viet
tää metsän reunassa olevaan notkelmaan
niitty, joka on tasaista laidunnurmea.
Niittyalueen luoteiskolkasta alkaa seka
metsää kasvava metsähaka.
Metsässä laiduntavat lehrnätja nii
tylläja kallioilla lampaat. Aluetta ympä
röi vanha, piikkilangoilla vahvistettu
riuku-aita. Arvokas yksityiskohta on
aidattu karjakuja, joka johtaa metsästä
kallion yli tielle. Tien ja kujan nurkkauk
seen jää hyväkuntoinen, pärekattoinen
hirsilato.

Anttilan tila
Sijainti: Anttola; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria
Kuvat: 1 osa, s. 85, 103
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Hei,i ienzen haka

einiemen haka muodostaa viehättä
vän, metsän, niityn ja kallioiden
mosaiikin maantien varteen. Alue täy
dentää ympäröivää yhtenäistä ja tasapai
noista viljelymaisemaa, ja sen karut,
katajaiset kalliot tuovat vaihtelua tasai
seen ja melko rehevään ympäristöön.
Maiseman yleisilme on avara. Alue
on loivaa ja tasaista rinnettä, josta koho
aa tien vieressä muutama karu ja lähes
avoin kallio. Kallioilla kasvaa pääasiassa
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Pyhänienzen talo ja kaskikoivikko
yhäniemen kaskikoivikko on aikoi
naan aukeaksi poltettu rajalinja.
Laaja metsä on yhtenäistä ja valoisaa
koivikkoa, jossa kasvaa voimakkaana
aluskasvillisuutena sananj alkaa, vadel
maa ja mustikkaa. Pellon ja metsän
välissä on pieni keto. Koivikko on vai
koselkätikan pesimäaluetta.
Pyhäniemen tila pihapiireineen
muodostaa yhtenäisen vanhan talonpoi
kaisen rakennusryhmän. Rakennukset
sijaitsevat keskellä viljelyksiä, joita leh
tipuuryhmät ja metsäkaistaleet jäsentä
vät. Peltojen takaa alkaa laaja, yhtenäi
nen kaskimetsäalue.
Pyhäniemen päärakennuksen edessä
olevaa neliömäistä miespihaa reunusta
vat luhti, aittarivi ja aitta. Viereisen puupihan varrella on liiterirakennuksiaja
karjapihassa kivinavetta ja hirsinen tallirakennus sekä pihan keskellä kaivo.
Tulotien varrella ovat sauna, riihi ja lato
ja. Kivijalustalle tehdyt pisteaidat reu
nustavat viljelyksiä. Kaikki rakennukset
ja rakenteet ovat alkuperäisiä, mutta

p

Anttilan tila

nttilan tila siirtyi vuonna 1986 vai
tiolle, kun siellä asunut erakko
kuoli. Torpan mailla on luonnontilaisten
metsien, kallioikkojen ja rantojen ohella
tuoreita ja kosteita niittyjä, entisiä vilje
ly- ja laidunmaita.
Niittyjen kasvillisuus on tavallista
rehevämpää ja alkukesällä kauniisti kukki
vaa. Lajisto on seudulle tavanomaista, jos
kin monipuolista. Niityillä kasvavat mui
den muassa ruusuruoho, ahdekaunokki,
nurmikaunokki ja peurankello. Heikom
mat ahokasvit, esimerkiksi ketoneilikkaja
päivänkakkara ovat niukentuneet vahvem
piensa puristuksessa, kun vesakoituminen
pääsi alulle hoidon puutteessa.
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Pahoin rappeutumaan päässeitä pie
niä hirsi- ja lautarakennuksia on kunnos
tettu viime vuosina maisemanhoidon
kokeiluna. Alunperin kuudesta ulkora
kennuksesta vain sauna oli kunnostetta
vissa. Päärakennukseen tehtiin uusi
katto. Alueen umpeenkasvaneita niittyjä
alettiin samalla kunnostaa raivaamalla,
aitaamalla ja laiduntamalla. Hoidon vai
kutusta seurataan pysyvien näytealojen
avulla. Alueelle on tarkoitus perustaa
luonnonsuojelualue ja se soveltuu hyvin
niittyjen hoitokokeiluihin. Jo nyt hoidon
tulokset ovat hyvin nähtävissä maiseman
avautumisena ja kasvillisuuden elpymi
senä.

lehmihaka sekä karj alta aidatut pellot ja
itäpuolella hevoshaka. Alueella on rikas
kulttuunikasvillisuus.
Tilan omistaa Puumalan kunta, joka
hoitaa sitä nykyisin ekomuseona. Lieh
talanniemessä on pyritty kesäisin harjoit
tamaan perinteistä karjataloutta: suo
menkarjalehmän, kanojen, lampaiden ja
hevosen pitoa.

Korpikosken mylly
Sijainti: Mikkelin mik; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 9 hehtaaria

Etelämäen nhityt
Sijainti: Hirvensaimi; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Lounais-Savon järviseutu
Pinta-ala: 6 hehtaaria

Liehtahmniemi
Sijainti: Puumala; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria
Kuva: 1 osa s. 131
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Korpikosken mylly
orpikosken mylly on maisemallises
ti arvokas saha- ja myllyalue. Mylly
sijaitsee Korpijärven ja Puulaveden väli
sen Korpijoen kauniissa ja hyvin rehe
vässä laaksossa, vuolaan kosken rantaa
reunustavien suurten tervaleppien var
jossa. Vuonna 1844 rakennettu mylly oli
pitäjän suurin vesimylly. Myöhemmin
myllyn yhteyteen rakennettiin saha, joka
on nykyisin lähes tuhoutunut.
Myllykokonaisuuteen kuuluvat hir
sinen, vuoraamaton myllyrakennus ja
pohjoispuolella olevat myllärin tupa ja
aitta. Kosken yli johtaa silta, toisella
puolella ovat punainen hirsisauna sekä
vanhat kauppa- ja varastorakennus. Myl
lyrakennus ja tupa ovat alkuperäisessä
asussaan ja hyväkuntoisia. Vanhojen
kivijalkojen päällä olevan betonisillan
kohdalla on edelleen toimintakunnossa
oleva myllypato.
Myllyn pihaniityllä on arvokasta
kulttuurinseuralaislajistoa ja viljelyperäi
siä vanhanajan kasveja, kuten idän
ukonputkea, maahumalaa, lehtoakileijaa,
lehtosinilatvaa ja suopayrttiä.
Alueen maisemallista eheyttä häirit
sevät jonkin verran sahan jäänteet,
muusta rakennustyylistä poikkeava
kaupparakennus sekä paikoin hoitamat
tomina rehottavat niityt. Kunnostamalla,
raivaamalla ja laiduntamalla saataisiin
vielä alueen korkeat arvot palautettua.
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Etelämäen niityt
telämäen peninnemaisemaan kuulu
vat vanha kaskiaho ja rinneniitty.
Luonnonarvoj a lisää samassa rinteessä
oleva pieni lehto.
Niityt ovat kasvillisuudeltaan ja kas
vistoltaan arvokkaita ja edustavia.
Lounais- ja keskiosassa kaskiahon kas
villisuus on nopeasti köyhtymässä istu
tusmäntyjen ja -kuusien sekä luontaisesti
syntyneen koivikon varjossa. Monipuo
liseen kasvistoon kuuluvat kuitenkin
edelleen monet maakunnassa harvinaiset
kaskiahojen kasvit: muun muassa kelta
nokitkerö, valkoailakki, mäkiminttu ja
keltasauramo. Lisäksi alueella kasvaa
useita muita harvinaisia kasvilajeja.
Rinteen jyrkässä yläosassa on tuoretta
liittyä, jossa vallitsee korkea vuohenput
kikasvusto ja heinikko.
Aho ja niitty ovat entistä viljely- ja
laidunmaata. Vanhasta käytöstä on jään
teenä vanhoja kivi- ja riukuaitoja. Ete
lämäen talon rakennukset ovat hävinneet
lähes jäljettömiin, ja entisen talon pihapiiristä ovat kertomassa vain villiytynyt
humala ja rusokuusama.
Kauniin maisemakuvan ja arvok
kaan kasvilajiston pelastamiseksi aho
tulisi pikaisesti raivata. Niittäminen tai
laiduntaminen soveltuisivat alueen hoi
tomenetelmiksi raivauksen jälkeen.
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Liehtalanniemi
iehtalanniemi on ainutlaatujinen esi
merkki vuosisadan vaihteen elämäntyylistä pienellä syrjäisellä tilalla. Tila
on säilynyt perinteisenä kokonaisuutena,
johon kuuluvat vanhojen harmaiden ra
kennusten ryhmä, peltotilkut, vanhat
kaskimetsät sekä laidunhaat perinteisine
rakenteineen. Menneiden aikojen muo
vaama pienipiirteinen maisema rajautuu
selkeästi kallioihin ja metsäkumparei
sun, mikä lisää maiseman yli leviävää
häiriintymätöntä rauhaa. Torpan molem
min puolin viettävät avoimet rinteet jär
ven rantaan.
Maiseman ydin on harmaiden hirsi
rakennusten ympäröimä pihapiiri. Lähi
piiriä kiertää vanha pisteaita, joka jatkuu
veräjältä kapeana solana navetan ja hei
näladon katettuun välikköön. Täältä
avautuu pihapiirin keskus, vanha pantu
pa. Asuinrakennuksen päädyssä on kaksi
pientä aittaa, ja rantarinnettä vasten
näkyvät vinttikaivo, pistekota, latukka ja
vanha savusauna. Tilan eteläpuolella on
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Harjukosken mylly
Sijainti: Mikkelin mlk; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Savonselän seutu
Pinta-ala: 8 hehtaaria

H

arjukosken mylly vanhoine raken
nuksineen ja luonnonkauniine
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Harjukosken mylly
ympäristoineen on maisemallisesti ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas alue.
Mylly sijaitsee Kyyveden Harjulahteen
viettävässä rinteessä. Kaksikiviparinen
mylly rakennettiin 1870-luvulla kylän
yhteismyllyksi, ja se jatkoi toimintaansa
vuoteen 1975 asti.
Myllyn vanhat, harmaat rakennukset
ja hoidettu pihapiiri muodostavat kauniin
kokonaisuuden rehevään rinteeseen. Pi
haan saavutaan viehättävää polkua pitkin
ja yli puisen sillan. Pihan ympärillä ovat
vanha myllärintupa, kaksi aittaa ja taa
empana savusauna. Kauempana ovat
lisäksi vajaja lato sekä navetan vanha
kivijalka. Rakennukset ovat pärekattoi
sia, vuoraamattomia hirsirakennuksia ja
edelleen hyväkuntoisia. Myllyn koneisto
on kokonaan puusta, ja sen vesirattaan
halkaisija on lähes neljä metriä. Se on
edelleen toimintakunnossa. Myllyllä on
rakennustekniikkansa vuoksi huomattava
rakennushistoriallinen arvo.
Pihamaa on hoidettu siistiksi niittä
mällä. Aiemmin se on ollut lampaiden
laiduntamaa. Pihalla on vanhoja hyötyja koristekasveja sekä värikkäitä niitty
kasveja kuten kurjenpolvea ja särmä
kuismaa. Rannassa olevaa savusaunaa
varjostavat suuret pihapuut, mänty,
koivu ja pihlaja. Etäämpänä maantien
toisella puolella on kukkaniitty, jonka
kupeessa on myllykokonaisuuteen kuu
luva hirsinen paja. Myllyalue on museokäytössä ja kunnan omistuksessa ja hoi
dossa.

Nevainsivun haka
Sijainti: Juva; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Savonselän seutu
Pinta-ala: 6 hehtaaria

evainsivun haka on tyypillinen ja
kaunis esimerkki pitkäaikaisen lai
dunnuksen muovaamasta luonnonmaise
masta. Haka sijaitsee loivasti Nevajär
veen laskeutuvassa rinteessä, jossa sitä
toiselta laidalta rajaa maantie. Alueen
maisemakuva vaihtelee tummasävyisestä
mäntymetsästä puhtaaseen koivikkoon ja
avonaisestaja tasaisesta niitystä tiheisiin
lepikkoihin.
Maisemallisesti arvokkain osa on
ranta. Siellä avointa niittyä reunustavien
valkeiden koivunrunkojen takaa pilkot
taa järvi. Maantien varren mäntyvaltaista
metsää keventää pienten katajien ja lep
päryhmien elävöittämä kuvio. Samma
leen peittämät kivet tekevät metsänpoh
jan muhkuraiseksi. Alueen eteläosa
rajoittuu lopulta rämeeseen.
Koko aluetta hoidetaan edelleen leh
miä laiduntamalla, mikä onkin edustavan
niittykasvillisuuden säilymisen edellytys.
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kennustenja rakenteiden kanssa eheäja
hyvin säilynyt kokonaisuus. Alueen
arvoa lisää rannan laidunnettu laaja
hakamaa. Maiseman idylliä korostavat
kasvillisuuden vaihtelu, runsaat kivikot
ja takana siintävä järvi.
Mylly sijaitsee Lohijärven ja Sai
maan Lohilahden välisen lyhyen joen
koskessa. Laidunhaka sijoittuu kosken
loivarinteisille rannoille. Sulkavan
ensimmäinen saha, kruunun sahamylly,
rakennettiin Lohikoskelle vuonna 1593.
Koskessa toimi välillä vesisaha, joka
kuitenkin hävitettiin vuonna 1911. Kos
kessa edelleen toimiva vesimylly raken
nettiin 1900-luvun alussa. Myllyraken
nus on nykyisin kauniisti maalattu. Ko
konaisuuteen sopivat hienosti varastoait
ta, korkean kallion päällä oleva huvimaja
sekä etäämmällä olevat esiintymislava,
hirsinen lato ja pätkä pisteaitaa. Rannalla
oleva uusi omakotitalo häiritsee kuiten
kin perinteistä kokonaisuutta.
Myllyn pihamaalla vanhan kulttuu
rin seuralaislajistoa edustavat kuminaja
ukonpalko. Rannalla olevassa lehtokor
pisaarekkeessa kasvaa ojakurjenpolvea.
Hakamaat ovat harvaa mäntymetsää,
jonka lomassa aukeaa pieniä, kivikkoisia
niittylaikkuja. Metsäkasvillisuuden
lisäksi haassa kasvaa runsaasti tyypillisiä
niittykasvej aja muuuta kulttuurinsuosi
jalajistoa.

Huhinarlahden laidun
Sijainti: Savonlinna; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSeutu, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 3 hehtaaria

Lohikosken mylly
Sijainti: Sulkava; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria
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Huhmarlahden laidun
uhmarlahden laidunalue on maise
mallisesti arvokas hakamaakaistale
Pihlajaveden Aholahden ja valtatien
välissä. Tieltä avautuu hyvin perinteinen
järvisuomalainen näkymä, jossa järvi
pilkottaa valkeiden koivunrunkojen
välistä.
Tasainen rinne laskeutuu loivasti
järveen, jonka rannat ovat niukkakasvus
toisia ja paikoin tervaleppää kasvavia.
Hakamaan puusto on pääosin järeää koi
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Lohikosken mylly
ohikosken mylly ja pienvoimala ovat
edelleen käytössä. Kaunis, vanha
myllyrakennus on yhdessä muiden ra
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vua, mutta länsipäässä, missä kasvilli
suus on rehevämpää, on vallitsevana
puuna harmaaleppä. Aluskasvillisuus on
laidunnuksen vuoksi matalaa. Siinä kas
vaa tavallisten metsäkasvien ohella lai
dunnuksen mukanaantuomia kulttuuri
niityn kasveja. Näitä ovat peurankello,
vuohenputki, särmäkuisma ja nurmihärk
ki. Kasvillisuus ja kasvisto ovat seudulle
tyypillisiä.
Hevoset laiduntavat alueella sään
nöllisesti. Alueella olevat kiviröykkiöt
viittaavat muinaiseen kaskeamiseen.

Lamminmäen niltyt
Sijainti: Kerimäki; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Jiiiyi
Suomi,Suur-Saimaan seufu
Pinta-a1a: 6 hehtaaria

Nikaniemen haka
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Sijainti: Savonlinna; Mikkeliniaam

Maisemamaakunta: jtäinenJiiJviz

Ruuvon rantaniityt

Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 4 hehtaaria
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Lammininäen niityt
amminmäen niityt ovat sekä maise
mallisesti että kasvillisuudeltaan
arvokas alue. Perinnemaisema koostuu
kosteista niityistä, ahoniityistäja keto
maisista laikuista, ja se peittää kauniisti
loivarinteisen, melko avoimessa maas
tossa olevan kumpareen. Kukkivat niityt
ovat laajuutensa sekä monipuolisen kas
villisuutensa ansiosta huomiota herättä
vän kauniita. Alue on edustava esimerk
ki kaskeamisen ydinalueen katoavista
kukkaniityistä.
Niityillä on arvokas kasvilajisto, jo
hon kuuluu harvinaisia ja taantuvia, van
hoista maankäyttömuodoista kertovia kas
vilajeja. Kaskikulttuurin kasveista ovat
niityillä edelleen nurmikaunokki, ketonei
likka, ruusuruoho, kesämaitiainen, heinä
ratamo ja nurmikohokki. Pölkkyruoho on
lisäksi esimerkki seudulle melko harvinai
sesta kulttuurinsuosij akasvista.
Niittyjen välittömässä läheisyydessä
on vanha, asumaton pihapiiri, jonka erot
taa niityistä korkea kuusiaita. Pihaan
johtaa maantieltä vanha koivukuja. Ra
kennukset ovat vanhoja, mutta pihapiiri
on kirjava ja ränsistynyt. Vehreä piha
vanhoine hyöty- ja koristekasveineen
kuitenkin pehmentää kuusiaidan ja koi
vukujan kanssa pihapiirin näkymää.
Tilan pellot ovat kasvamassa umpeen.
Niityn maisemaa häiritsee jonkin
verran kumpareen poikki kulkeva voi
malinja. Osa niityistä on lisäksi kasva
massa umpeen. Niittyjen vesakoituminen
ja umpeenkasvu olisi vielä mahdollista
estää puustoa raivaamalla ja niittämällä.
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Nikaniemen haka
ikaniemen haka on maisemallisesti
ja kasvillisuudeltaan edustava esi
merkki katoavasta metsälaidunnuksesta.
Hakamaa sijaitsee rinteessä, joka viettää
loivasti ja tasaisesti kohti rantaa.
Hakamaan toinen puoli on harmaalepän ja hieskoivun vallitsemaa, alkuaan
lehtomaista metsää ja korpeaja toinen
puoli avointa ja kosteaa niittyä. Metsä
haan kasvisto on hyvin monipuolinen, ja
se kuvastaa hyvin laidunnuksen vaiku
tusta reheviin kasvupaikkoihin. Kenttäkerros on monilajinen sekoitus rehevän
metsän kasveja ja laidunnuksen muka
naan tuomia lajeja. Vaateliaahkoja ovat
metsäkurjenpolvi, näsiä ja lehtoarho.
Velholehti, tähtitalvikki, lehtopähkämö
ja kullero ovat Saimaan ympäristössä
varsin harvinaisia kasveja. Itäosan avoin
laidunniitty on eräänlaista vanhan pellon
ja kostean niityn välimuotoa.
Alue on ollut viime vuosiin asti leh
mien laiduntamaa. Rinteessä on tehty
hakkuita. jotka alentavat huomattavasti
alueen maisemallista arvoa. Alue on
vanhaa kaskimetsää, josta kertovat lu
kuisat kaskirauniot. Laidunnus tulisi
aloittaa alueella uudelleen perinnemaise
man säilyttämiseksi.
100

uuvon rantaniityt ovat tasainen lai
duntamalla hoidettu alue. Avoin
näkymä niityn yli järvelle on kaunis ja
perinteinen.
Maa nousee matalalta rannalta hyvin
loivasti ja muuttuu avoimeksi ja tasai
seksi niityksi, joka jatkuu maantielle
asti. Niityllä kasvaa päivänkakkaraa, oja
kärsämöä ja niittyleinikkiä. Niittyalue
rajoittuu metsään ja peltoihin. Lehmät
laiduntavat niityllä edelleen.
Ranrtalla on veneranta, jossa on pä
rekattoinen, hirsinen nuottakatos. Katos
on hiljattain kunnostettu. Hieman ylem
pänä rannasta metsän suojassa on pieni
hirsinen aitta ja sen vieressä verkonkui
vauspaikka. Nämä täydentävät rantanii
tyn maisemakuvaa.
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Jiaapaniemen haka
Sijainti liaukiytiori; Mikkelin läinj
Maisemamaakunta: Itäinen Järyi
Suqnai, Savonseiän seutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria
Kuya: t osa, s. 13
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Suomi, Savonelän seutu
Pinta-ala: hhtaaria
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Ruavon rantaniityt
Sijainti: Kangasniemi; Mikkelin lääni
Maisemaiuaakunta: Itäinen Järvi
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Haapaniemen haka

1 km

aapaniemen haka on Haapaniemen
tilan laidunalueja vanhaa vesijättö
maata. Haka sijaitsee kapean niemen
länsirannallaja kärjessä ja on edustava
maisemallisesti monipuolinen ja biologi
sesti arvokas kokonaisuus.
Maaston tasaisuudesta huolimatta
monipuolinen ja pienipiirteinen laidun
alue käsittää rantaniittyä, järeää kaski
koivikkoa, tervalepikkoa sekä avointa,
kivikkoista niittyä ja hakaa. Vanhaa
valoisaa kaskikoivikkoa elävöittävät
suuret muurahaiskeot, maapuutja pök
kelöt. Kenttäkerros on edelleen ruoho
valtainen. Metsähakaa luonnehtivat järe
ät koivutja lepät. Matalaksi laidunnettu
niittyhaka kumpuilee kivien ja katajien
lomassa kauniisti. Rantaa reunustava
harmaalepikko muuttuu niemen kärjessä
avonaiseksi rantaniityksi ja haan ja
ylempänä olevan pellon väliin jää väri
käs niittyruohojen kaistale. Täällä kasva
vat päivänkakkara, koiranputki ja nurmi
tädyke. Niemen länsirannalla rantaa
kiertää tervaleppien vyöhyke, joka rajaa
samalla avointa laidunta. Alueella lai
duntavat säännöllisesti lampaat sekä leh
mät vasikoineen. Niittyhaassa on aikai
semmin ollut tuulimylly, mutta se on
purettu 1950-luvulla. Alueella on uhana
laisia eläinlajeja.
Alueen maisemakuvaa häiritsee nie
men itärantaa pitkin ja järven yli länteen
kulkeva voimalinja. Laidunalue vaatii
edelleen säilyäkseen jatkuvaa laidunnus
ta. Tiheintä rantalepikkoa voisi harkita
hieman harvennettavan järvinäkymän
avaamiseksi.
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Tornioniemen haka ja kaskinietsä
rit, saunatja perunakellarit. Lähellä ase
maa on lisäksi huoltorakennuksiaja eri
koinen, viime sodan aikana luonnonki
vistä muurattu pommisuoja.
Myöhäistä jugendia edustava asemarakennus on säilynyt pääosin alkuperäi
senä, ja se on muun rakennuskannan
kanssa ajallisesti ja tyylillisesti yhtenäi
nen kokonaisuus. Asemalaituri on reu
nustettu graniittikivin ja sivurakennusten
edusta on kivetty mukulakivillä. Raken
nuksia ympäröi suurten puiden varjosta
ma vehmas puisto, joka on perustettu
rakennusvaiheessa. Puut muodostavat
säännönmukaisia rivejä tai ryhmiä, joi
den välillä on hiekkakäytävien halkomia
nurmikenttiä. Asuirakennuksilla on omat
pihat ja puutarhat.
Asemamiljöö on selväpiirteinen,
eheä ja kaunis ja antaa edustavan kuvan
varhaisen rautatieliikenteen luomasta
kulttuurimaisemasta.

Tornioniemen haka ja
kaskiinetsä
0

1 km

0,5

Sijainti: Rantasalmi; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 100 hehtaaria

Huutokosken asema
uutokosken asema on Joroisen kir
konkylän asema Pieksämäki Joen
suu radan varrella. Asema rakennettiin
vuonna 1912 Thure Helströmin laatimi
en IV luokan asemapiirustusten mukaan.
Miljööseen liittyy asemarakennuksen
lisäksi rautatieläisten asuintaloja, jotka
reunustavat ulkorakennusten kanssa
pihakujaa. Ulkorakennuksissa ovat liite

H
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ornioniemi on runsaat kaksi kilomet
riä pitkä niemi Lamposelänja Tor
nioselän välillä. Rantaviiva on pienten
niemienja lahtien sokkelikkoa.
Niemi on entistä kaskimetsää, jota
laidunnetaan säännöllisesti. Siellä täällä
näkyy vielä sammaloituneita kaskirau
nioita. Kaskeamisen seurauksena alueel
la hallitsevat edelleen järeät koivikot,
mutta metsä ja sen väri vaihtelevat kui
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tenkin pinnanmuotoj en mukaan. Tasai
sula ja alavilla alueilla on puhdasta koi
vumetsää, joka vaihtuu välillä haavikok
sija kuivilla kumpareilla männiköksi.
Metsään on jäänyt paikoin pieniä niitty
kukkien värittämiä ja tervaleppien reu
nustamia avoimia niittylaikkuja. Pohjakerros on välillä korkean heinikon ja
välillä sananjalkojen tai mustikanvarpu
jen peitossa.
Laidunnetun alueen ulkopuolella
metsä tihenee ja pimenee selvästi ja vai
hettuu niemen kärkeä kohti ryteikköises
tä koivikosta vähitellen kuusivaltaiseksi
mustikkatyypin metsäksi. Suojaisissa
lahdissa on laajoja kosteita rantaniittyjä.
Niemen länsirannalla niillä on useita
kauniita kurjenmiekkakasvustoj a.
Tällä hetkellä noin puolet metsän
pinta-alasta on lehmien laiduntamaa,
mutta niemen kärjessä metsäkuva tum
muu jatkuvasti ja kuusi valtaa alaa. Kuu
sien raivaus sekä laidunnuksenjatkami
nen ja jopa laajentaminen olisi suositel
tavaa.

Vaahersalojihakamaa
Sijainti: Rantasalmi; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: JOiiehtaarja
—

aahersalon hakamaa sijaitsee Sai
maan Haukiveden Moilolanlahden
ja Laivonselän sekä voimakkaasti ruovi
koituneen Vaahersalonlammen välisessä
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niemessä. Vesistön lisäksi aluetta rajaa

vat selkeästi maantie ja Hukkavaaran
taloon johtava kaunis koivukuja. Poik
keuksellisen edustava hakamaa-alue kä

ahers
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Vaahersalon hakamaa
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Häpsänieinen haka

sittää laakeaa, valoisaa hakamaata, van
haa kaskikoivikkoa, peltoja ja monipuo
lisia ranta-alueita niittyineen. Maisema
on avara, valoisa ja vehreä. Tasainen vil
jely- ja laiduntasanko on erikoislaatuinen
näkymä keskellä savolaista mäkimaise
maa.
Rantoja kiertää leveä tervaleppävyö,
joka vaihtuu vähitellen metsähaaksi.
Paikoin on laajoja saraikkoisia rantaniit
tyjä. Itäosan metsähaka on rehevää ja
lehtomaista, osittain koivujen ja osittain
valtavien pihlajien vallitsemaa laidun
metsää. Aluskasveina kasvavat tyypilli
sen sananjalan lisäksi muun muassa
puna-ailakki sekä Etelä-Savossa harvi
naiset lehtotähtimö, tesma, kaiheorvokki,
siperiansinivalvatti ja lehtopähkämö.
Osalta alueesta on ylispuusto hakattu
pois, ja tiheitä sananjalkakasvustoja var
jostavat yksittäiset pihlajat ja harmaalep
päryhmät. Alue on todennäköisesti val
koselkätikan pesimäaluetta. Lukuisat
lahopuut tarjoavat muillekin linnuille
pesäpaikkoja. Vaahersalonlampi kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesien suojeluoh
jelmaan.
Metsähakaa on ennen kaskettu, mis
tä koivikon lisäksi kertovat lukuisat kivi
röykkiöt. Hakaa laidunnetaan edelleen.

Louhinzaan torppa

tasainen pieni laidunniitty, joka jatkuu
järven rantaan.
Kalliorinteet ovat paikoin vaikeakul
kuista jyihää louhikkoa, jossa kasvilli
suus on karua ja niukkaa. Katajikon
ohella alueella kasvaa harvakseltaan
mäntyä. Koillisreunassa on tiheätä kuu
sikkoa viehättävine karjapolkuineen.
Kalliolta avautuu vaikuttava näkymä
Vattulahdelle ja sen takana kumpuilevil
le viljelyksille. Alue on jatkuvassa lai
dunkäytössä.

Louhimaan torppa
Sijainti: Rantasalmi; Milckeliniääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Suur-Saimaan seutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria
ouhimaan torppa sijaitsee Hauki
veden Linnansaaren kansallispuis
tossa. Linnansaari on iso, pinnanmuo
doiltaan ja kasvillisuudeltaan hyvin vaih
televa saari. Torppa sijaitsee suojaisessa
lahdessa pienipiirteisessä, mutta avoi
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messa maisemassa. Kallioisella kumpa
reella seisovien vanhojen rakennusten ja
rehevän rantaviivan väliin jää pelto- ja
niittylaikkujen luonnehtima aurinkoinen
etelärinne, jolta avautuu kaunis näkymä
lahdelle.
Torpan pihapiiri muodostaa selkeän
ja monimuotoisen alueen. Keskellä on
niitty, jonka kallioiseen kumpareeseen
tuvastaja kamarista muodostuva asuin
rakennus tukeutuu. Tämä sekä niityn lai
dalla oleva aitta sulkevat sisäänsä suojai
san pihanurkkauksen. Sauna on veräjän
kyljessä tervaleppien varj ostamana. Pi
haniittyä rakennuksineen kiertää pisteai
taja siellä täällä on pieniltä, kivisiltä pel
tolaikuilta raivattujen kivien kasoja.
Pihakuuset ja yksinäinen pylväskataja
jäsentävät pihapiiriä.
Pihapiirissä aloitettua niittoa tulee
jatkaa ja laajentaa saaren muille niittylai
kuille. Saaressa olevia edustavia kaskimetsiä on syytä myös hoitaa perinteisen
maisemakuvan ja alueen korkeiden kult
tuuriarvojen säilyttämiseksi.

Häpsäniemen haka
Sijainti: Rantasalini Mikkelilääni
Maisemamaakunta: Ttäinen Järi
Suomi, Suur- Saimaan seutu
iinta-aia: 6hehtaaria
äpsänniemen haka on laidunnuksen
voimakkaasti muovaama monipuo
linen metsälaidun ja hakamaa-alue. Ta
saisten rinnepeltojen reunasta jyrkästi
kohoava kallio katajineen luo voimak
kaan kiintopisteen ympäröivään melko
tasaiseen maatalousmaisemaan. Aluetta
rajaa toisella puolella Yöveden Vattu
lahti, jonka puolella kalliot laskeutuvat
lähes pystysuoraan alas. Lounaisosassa
nousee vielä toinen, mutta matalampi
kalliojyrkänne. Kahden kallion väliin jää
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Vihtarin n2äkiasutus
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Vihtarin mäkiasutus
Sijainti: Heinävesi; Mikkelin lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria
edustaa Pohjois-Savon järviseudun perinteistä mäkiasutusta.
Vihtari
Tilakeskukset sijaitsevat keskeisellä
paikalla mäen harjalla. Viljelyksetja lai

Kaitainen, Joroinen

dunalueet laskeutuvat mäkien rinteitä
alas notkoihin, joissa valoisat ja puisto
maiset metsähaat rajaavat maisemaa.
Näkyvyys ulottuu vain lähimäkien rin
teille, jossa pihapiirit, vanhat ladot ja
pisteaidat jäsentävät maisemaa. Puuston
vähäisyys pienialaisessa viljelymaise
massa antaa väljän ja avaran vaikutel
man. Karjatalous on alueella elinvoi
maista, mikä näkyy maisemakuvassa
runsaina laitumina ja hyväkuntoisina

vanhoina aitarakennelmina.
Mattilan ja Hannolan tilojen raken
nukset muodostavat löyhän neliömäiset
pihapiirit. Rinteessä on lisäksi muutama
erillinen talousrakennus ja tupa. Tiloja
erottaa vanha pisteaita, joka jakaa mäen
kahtia. Aita reunustaa lisäksi kauniisti
Mattilan pihapiiriä. Hannolan tilaan liit
tyy kaksi perinteistä latoa puistomaisen
hakamaan laidalla.
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Keski Suomen lääni
=

Kuhmoinen, Kotakoski

Arvokkaat maisema-alueet
67. Hassi Kotakoski
-

Sijainti: Jämsä, Kuhmoinen; KeskiSuomen lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järvimaa, Päijänteen seutu
Pinta-ala: 1 300 hehtaaria
Kuva: s. 105, 1 osa, s. 84

Hassi Kotakoski
-

assin Kotakosken maisema-alue
edustaa Päijänteen seudun moni
puolista ja perinteistä kulttuuri- ja luon
nonmaisemaa.

H

-

Maisemakuva
Maisema-alue jakautuu kahteen sel
västi toisistaan eroavaan osaan. Pohjois-
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osa käsittää Pälämäjärven ympärille kes
kittyvän kulttuurimaiseman, jonka keski
pisteenä on Hassin Puukkoisten kylä
miljöö. Kylämaisemaan liittyvät Pälämä
järven vehmaat rannat loivine rinnevilje
lyksineen. Asutusta luonnehtivat hyvin
hoidetut tilat ja pihapiirit.
Eteläosaa hallitsee jylhä ja voima
kaspiirteinen luonnonmaisema. Maise
makuvan vaikuttavat piirteet perustuvat
jyihien metsänpeittämien kalliomäkien
jajyrkänteiden sekä niiden välisten vuo
nomaisten ja sokkeloisten vesireittien
yhdistelmään. Ihmisen vaikutus näkyy
järvien rannoilla sijaitsevina pieninä ja
loivaviettoisina peltolaikkuina.
Alhojärveltä Kuhmoisiin johtava
vanha maantie polveilee maastonmuoto
ja ja järvenrantoja tarkasti noudatellen.
Tien varressa on paikoitellen harvennet
tu puustoa, mikä on avannut näkymiä
kalliomäkien reunustamille rantavilje
lyksille sekä koski- jajokiosuuksille.
Pahin maisemavaurio on Pälämä
järven itäpuolitse kulkeva voimalinja.
-

Luonnonpiirteet
Maaston korkeuserot ovat voimak
kaimmillaan pienten järvien luonnehtimassa alueen eteläosassa. Lakiosat
kohoavat lähes sata metriä läheistenjär
vien pinnasta. Täällä on myös avoimia,
maisemassa selvästi erottuvia kalliojyr
känteitäja -paasia. Vesistöt kiemurtele
vat vuonomaisina kalliomäkien väleissä
kaventuen välillä koskiksi.
Pohjoisosassa maaston korkeusvaih
telut ovat eteläosaan verrattuna vähäisiä.
Luonnonmaiseman peruselementtinä on
Pälämäjärvi loivasti kumpuilevine ranta
savikkoineen. Varsinkin järven pohjoisja eteläosa ovat alavia.
Metsät ovat pääasiassa melko van
hoja kuusikoita. Pälämäj ärven rannoilla
on lisäksi kauniita koivikoita. Muutamat
edustavat perinnebiotoopit kohottavat
luonnonarvoj a.
Pälämäjärven pohjoisosasta virtaa
Kähöjoki Hassinkoskien kautta Riihi
järveen. Koskilla on pudotuskorkeutta
lähes kahdeksan metriä. Jokelanjärvestä
Pälämäjärveen laskeva Jokelankoski vir
taa lähes luonnontilaisena viljelymaise
man halki. Kosken alaosaa on aikanaan
perattu uittoa varten, mutta luonnontilai
sempana säilynyt yläkoski on ohitettu
uittoruuhella. Etelässä Kivijärven ja
Koekeskisen Kivikoski on lyhyt, mutta
melko jyrkkäputouksinen koski. Se muo
dostaa suurten puiden siimeksessä virra
tessaan maisemallisesti kauniin koski
alueen. Arvajan vesireitin luonnoltaan
arvokkaimmat rannat Kivijärveltä

Pälämään saakka kuuluvat valtakunnalli
seen rantojensuojeiuohj elmaan.

Kulttuuripiirteet
Asutus on Päijänteen seudulle omi
naisesti keskittynyt järven rannoille vii
jelyyn kelpaavien savikoiden tuntumaan.
Etenkin Pälämäjärven pohjois- ja eteläosan alavat rinteet ovat tarjonneet hyvää
viljelymaata, ja siten myös suurin osa
asutuksesta on keskittynyt näille alueille.
Harva-asutus, joka käsittää pieni
muotoisten viljelmien ohella suuria ja
vauraita talonpoikaistiloja, on tavallisim
min sijoittunut rinteiden yläosaan metsän
reunaan. Maisemallisesti ja kulttuurihis
toriallisesti merkittävimpiä tiloja ovat
muun muassa Pälämään työntyvällä nie
mellä sijaitsevat Iso- ja Vähä-HaIj ala.
Uudisrakennukset luontuvat perinteiseen
maisemaan melko hyvin. Vanha raken
nuskanta on melko hyväkuntoista, ja jot
kut vanhat talot on tyylikkäästi kunnos
tettu kesäasunnoiksi. Uusi loma-asutus
on keskittynyt Pälämäjärven itärannalle.
Kapeiden vesireittien rantaviivaan
rakenntut mökit ovat maisemahäiriöitä.
Kivikoskella ja sen ympäristön kau
niilla kulttuurimaisemalla on myös mat
kailullista arvoa.

68. Putkilahti
Sijainti: Korpilahti; Keski-Suomen
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljely
jajärvimaa, Päijänteen. seutu
Pinta-ala: 2400 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 25
edustaa jyihien luonnonpiir
putkilahti
teiden ja rikkonaisen vesistön kehys
tämää monipuolista Päijänteen seudun
kulttuurimaisemaa.

Maisemakuva
Putkilahden kulttuurimaisema on
maisemallisesti monipuolinen alue, jossa
voimakkaat pinnanmuodotja vesistö
ovat oleellisia maisemakuvan muokkaa
jia. Jyrkkärinteiset, jopa vuorimaiset
metsien peittämät kalliomäet luovat voi
makkaat ja vaihtelevat kehykset pelto- ja
laidunmaiden sekä vanhan asutuksen
luonnehtimaile kylälle. Alue on maise
mallisesti selkeä ja ympäristöstään rajau
tuva.
Päijänteen Korospohjanlahden ja
Ylisjärven väliin jäävä Keijunpelto on
viehättävää loivasti kumpuilevaa ja pie
nipiirteistä pelto- ja laidunmaata, jota
pienet metsäsaarekkeet laikuttavat. Mai
semaa rikkoo kuitenkin pahoin Vaarun
vuoreile johtava tie, jonka penkere on
korkeimmillaan yli 20 metriä korkea. Tie
jakaa aiemmin yhtenäisen, laaksopainan
teessa sijaitsevan viljelysalueen kahteen
erilliseen osaan. Putkilahden viljelymai
semaan liittyvät alavat, loivasti järveen

Putkilahti

viettävät rantapeilot, jotka rajoittuvat
suoraan vesistöön.
Vaarunvuoren tieltä avautuvat ko
meat maisemat jylhinä. Kaukomaise
massa kohoavat jyihät kalliomäet sekä
Ylisjärvi ympäristöineen. Lähimaisema
tasoittuu loivasti kumpuilevaksi viljely
maisemaksi.
Lievähkö maisemahäiriö on Putki
lahden kyläraitin varrella kyläkaupan
varastoalue, joka paljastuu esteettä kylätielle. Uusi rakennuskanta ei täysin sovi
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alueen maisemakuvaan, vaikka tuokin
alueelle kuittuurihistoriailisen kerrostu
neisuuden piirteitä.

Luonnonpiirteet
Alueen topografia on Keski-Suomel
le ominaisesti erittäin vaihtelevaa. Vuo
rimaiset kalliomäet kohoavat toistasataa
metriä läheisen Päijänteen vedenpinnasta
ja loivaviettoisista rannoista. Mäet ovat
pääosin kuusikoiden peittämiä, mutta
siellä täällä rinteet avautuvat kalhoisina
107

jyrkänteinä. Merkittävin kallio on alueen
luoteisosassa sijaitseva, Päijänteen
Korospohjanlahteen jyrkästi viettävä
Vaarunjyrkkä. Osa siitä on luonnonsuo
jelualuetta. ja siellä oleva lehto kuuluu
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel
maan.
Alue on luonnonpiirteiltään jonkin
verran muuta Keski-Suomea vehreäm
pää. Vesistöjä kehystävät paljon lehti
puumetsiköt ja pensaikot. Hoidetut
perinnebiotoopit elävöittävät paikoin
maisemaa.
Alueelle leirnaa-antavia ovat Päi
jänteen alavat, vehmaat rantaniityt sekä
sokkeloisina mutkittelevat salmet, kapei
kot ja lahdelmat. Päijänteeseen yhdisty
vistä vesialueista merkittävimmät ovat
Putkilahden kylämiljöön pohjoispuoli
nen Ylisjärvi sekä etelänpuoliset, sokke
loisetja alavarantaiset Kasselkä ja Nok
konen. Pohjoisessa on lisäksi joukko erä
maisia järviä vuoristoisessa maastossa.
Pumppuvoimalahanke on täällä uhkana
luonnonarvoille. Osa pohjoisosan järvis
täja Korospohjan rannoista kuuluu val
takunnalliseen rantojensuojeluohjel
maan.

iv-’•.

Kulttuuripiirteet
Alueella on kivikautinen asuinpaik
kakeskittymä. Myös nykyajan asutuksel
la on varsin pitkät perinteet. Asutus on
perinteisesti hakeutunut vesistöjen ran
noille, Päijänteen pitkien lahtien pohju
koihin, loivienja hyvin viljelyyn kelpaa
vien rantojen tuntumaan. Putkilahden
kylän tihein asutus sijaitseekin kahden
kapean lahden sekä niitä yhdistävän sal
men tuntumassa.
Asutus on nauhamaisena kyläraitin
varrella. Rakennuskanta käsittää perin
teisen, vanhan maaseutuasutuksen lisäksi
melko uutta omakoti- ja kesäasutusta ja
on tästä syystä ajallisesti ja tyyleiltään
varsin kirj avaa. Uusi rakennuskanta on
paikoin vanhaan sopeutumatonta, mutta
räikeitä maisemavaurioita ei kylän alu
eelle ole päässyt muodostumaan.
Maatilat ovat seudulle ominaisesti
melko pieniä. Pienet pellot muodostavat
melko yhtenäisen kokonaisuuden järvien
alaville ranta-alueille. Myös kotieläinta
loudella on edelleen merkittävä asema.
Vilj amensaaressa laidunnetaan edelleen
orivarsoj a perinteiseen tapaan. Metsä
taloudella on huomattava merkitys tilo
jen elinkeinona. Joidenkin hakkuualuei
den maisemallisessa toteuttamisessa olisi
ollut toivomisen varaa.

69. Vlisarinmiki- Rutalahti
Sijainti: Toiyakka
3 Lejyonmäki;
Keski-SuomenIaam
Maisemamaaknta:Itäineu Järvi
Suo,esk-Suoep,järiseutu
Pinta-ala: 640 belitaaria

Viisarinmäki Rutalahti
-

iisarinmäen maisema-alue on poik
keuksellisen jylhä, korkeiden kallio
mäkien väliseen murtumalaaksoon tiivis
tynyt Keski-Suomen järviseudun maata
lousmaisema.

Maisemakuva
Korkokuvaltaan jylhässä ja vaihtele
vassa murroslaaksossa oleva maisemaalue on kumpuilevaan maastoon tasapai
noiseksi kokonaisuudeksi muovautunutta
pienipiirteistä maanviljely-, laidun- ja
asutusmaisemaa. Alue koostuu useista
eri maisemaelementeistä. Korkeat, met
sänpeittämät mäet avokallioineen ja kaI
liojyrkänteineen ovat edustavaa keskisuomalaista luonnonmaisemaa, ja laak
soon keskittyneet tilat viljelyksineen tyy
pillistä asutusmaisemaa.
Alue voidaan jakaa maisemallisesti
neljään osaan. Pohjoisosa on laakson
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kapeudenja suurten korkeuserojen
ansiosta vaikuttavan jyihää, ja laakson
itäpuolisilta korkeilta kalliomäiltä avau
tuvat Keski-Suomen komeimpiin kuulu
vat maisemat. Vihijärven vaihtelevapiir
teinen viljelylaakso jäsentyy selkeästi
itärinnettä pitki kulkevalta ja maaston
muotoja varsin tarkasti noudattelevalta
Rutalahti Viisarinmäki maantieltä.
Vihijärven eteläpuolella on pitkäno
mainen Vennalammen vesi- ja mäkimai
sema, joka rajoittuu kallioisiin mäkiin.
Maisema-alue on kapeimmillaan korkei
den kalliojyrkänteiden väliin jäävässä
Vällyhoilon kanjonissa, jonka maiseman
vaikuttavuutta lisää kalliojyrkänteen alla
oleva kirkassilmäinen Sammakkolampi.
Alueen eteläosan maisemaa hallitsevat
pienet suorantaiset lammet.
Soranotto ja suunnittelematon uudis
rakentaminen ovat paikoin rikkoneet
-

maisemakuvaa melko pahasti. Lisäksi
avohakkuut ovat paikoin häiritseviä.
Viisarinmäen pohjoisosan poikki on
suunnitteilla moottoriliikennetasoinen
maantie. Viisarinmäki Rutalahti maantietä on aiottu kunnostaa oikaisuilla ja
tien profiilin tasauksella. Nämä tienra
kennushankkeet vaurioittaisivat alkupe
räistä maisemakuvaa peruuttamattomasti.
-

Luonnonpiirteet
Maisema-alue sijaitsee Leppäveden
eteläpään ja Päijänteen Rutalahden poh
jukkaan sijoittuvassa korkeiden kallio
mäkien välisessä murtumalaaksossa.
Kivikkoiset ja paikoin hyvinkin louhik
koiset, jyrkkärinteiset mäet luovat alu
eelle voimakkaat ja selkeät maisemake
hykset.
Alueen voimakkaasti vaihteleva
topografia syntyy vuorimaisten kallio
mäkien sekä näiden väliin jäävän loivasti
kumpuilevan laakson yhdistelmästä.
Laakso kuuluu osana Päijänteen hauta
vajoamakompleksiin. Korkeimmat kal
liomäet Huuvuori, Herneahonmäki, Kyl
kisvuori ja Vällyvuori kohoavat lähes
200 metriä merenpinnan yläpuolelle.
Alueen eteläosassa sijaitseva Vällyvuo
ren itärinne lähes pystysuorine kalliojyr
känteineen on tunnettu luonnonnähtä
vyys. Vällyhoilon kanjoni on lisäksi kas
vistollisesti arvokas.
Vesistöjä edustavat lukuisat kallio
mäkien laaksoihin syntyneet pikkujärvet
ja lammet. Päijänteen Rutalahti työntyy
myös maisema-alueelle.

70. Saarijärven reitin
kulttuurimaisemat
Sijainti: Saarijärvi,, Pylkönmäki;
Keski-Suomen lääni
Maisemamaaknnta: Itäinen JärviSuomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-alat 3 600 hehtaaria
Kuva: s. 113
aarijärven reitin maisema-alue edus
taa vaihtelevaa metsäisten mäkimai
den, reittivesien ja rantaviljelysten luon
nehtimaa Keski-Suomen j ärviseudun
kulttuurimaisemaa.

S

Maisemakuva
Maisemakuva on hyvin vaihtelevaa
ja pienipiirteistä, paikoin hieman haja
naistakin. Metsäiset korkeat mäkimaat,
laajat rinneviljelykset ja laitumet, järvien
selkävedet sekä näiden väliset joet ja
koskiosuudet vuorottelevat mosaiikki
maisesti. Saarijärven reitin maisemalli

sesti keskeisin osa ulottuu Kalmarinselän
eteläpäästä Horonalasen, Vartej ärven,
Mahlujärven ja Riekonkosken kautta
Saarijärven suuosaan. Rantamaiseman
kohokohtia ovat monin paikoin avointa
rantaviivaa reunustavat vanhat kilpikaar
napetäjät ja suuret koivut.
Kalmukoskella virtaa kaunis koski
viljelysten ja vaihtelevien laidunten
ympäröimänä. Muittarinkoski sijaitsee
niinikään keskellä tasapainoista ja pienipiirteistä viljely- ja laidunmaisemaa.
Maisemaa pirstovat paikoin mäen
rinteiden ja lakiosien laajat avohakkuut,
jotka näkyvät etäälle. Vesistöjäja vilje
lyksiä halkovat voimalinjat sekä rappeu
tuneet autiotilat rikkovat paikoin muuten
tasapainoista maatalousmaisemaa.

Luonnonpiirteet
Luonnonmaiseman keskeisenä ele
menttinä on reittivesistö, joka metsäisten
mmaiden ja paikoin alavampien rintei
den reunustamana vaihtelee suurista sel

Kulttuuripiirteet
Voimakkaat ja karut luonnonpiirteet
ovat sanelleet ehdot asutuksen ja vilje
lysten sijoittumiselle. Maatalous, joka
viljan viljelyyn kelpaavien savikoiden
vähäisyyden vuoksi perustuu karjatalou
teen, on keskittynyt Vihijärven laakson
notkelmaan ja alarinteille. Tilat ovat
melko pieniä.
Asutus on sijoittunut laakson reuna
mille nauhamaisesti. Talot ovat harvak
seltaan kylätien varressa. Länsirinteillä
tilat sijaitsevat viljelysten ja laidunrintei
den yläosissa lähellä metsän reunaa. Ra
kennuskanta on pääosin perinteistä ja
melko hyvin säilynyttä. Edustavia tilako
konaisuuksia ovat Johannala, Matara ja
Hiekkotie.
Laidunmaat lisäävät kulttuuripiirtei
den monipuolisuutta ja avartavat maise
maa rinneviljelysten kanssa. Viisarimäen
ja Rutalahden välinen maantie noudatte
lee perinteisiä linjauksia ja kaartelee
kauniisti maaston muotoja seuraillen.
Vaikka läheisessä Rutalahden kyläs
sä on tallella edustavia perinteisen ryh
mäkylän piirteitä, on se jätetty maisemaalueen ulkopuolelle maisemakuvassa
viime aikoina tapahtuneen heikentymi
sen takia.
Saarijärven reitin kulttuurimaisemat
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kävesistä kapeiksi laaksojärviksi. Järviä
yhdistävät mutkittelevat joet ja niiden lu
kuisat kosket, kuten Kalmarinselän ja Ho
ronalasen välinen Kalmukoski, Vartejär
ven ja Mahlujärven välinen Muittarinkos
ki sekä Mahlujärven ja Saarijärven väli
nen Riekonkoski. Luonnoltaan alkuperäi
simpänä säilyneet rannat kuuluvat Saa
rij ärven reitin rantojensuojelualueeseen.
Metsät ovat pääosin mäntyvaltaisia,
mutta mäkien rinteitä ja yläosia peittävät
tummat kuusikot. Rannoilla ja viljelys
ten tuntumassa on myös lehtimetsiä.
Mahlujärven itäpuolella sijaitseva Vihta
mäki kohoaa 229 metrin korkeuteen.
Kulttuuripiirteet
Asutus on tyypillisesti sijoittunut
vesistön varsille viljelyyn kelpaavien
savikoiden äärelle. Maatalous perustuu
viljan viljelyn ohella voimakkaasti myös
maidontuotantoon, ja myös metsätalou
della on suuri merkitys tilojen toimeentulossa. Vaikka maatalous on pienimuo
toista, ovat tilat varsin elinvoimaisia.
Viljelyksetja laidunmaat sijaitsevat tyy
pillisesti järveen viettävillä rinnemailla
ja laskeutuvat monin paikoin avoimina
suoraan järveen. Rantaviivaa raj aavat
usein yksittäiset suuret puut tai puuryh
mät.
Huomattavia asutustihentymiä ovat
Koskenkylä, Lehtola, Muittari ja Mahlu.
Lisäksi Kalmujoen ja Vartejärven länsi
puolisilla alueilla on verraten vanhaa
mäkiasutusta. Maatilojen pihapiirit sijait
sevat tavallisesti viljelysten yläosassa,
metsän reunassa. Rakennuskanta on suu
relta osin vanhaa, perinteistä ja suhteelli
sen hyväkuntoista. Tosin maaseudun
autioituminen näkyy paikoitellen tyhjil
leen jätettyinä rappiotiloina. Uudisraken
nukset sopeutuvat melko hyvin vanhaan
rakennuskantaan ja kulttuurimaisemaan.
Kulttuurihistoriallisesti arvokas tila on
Riekonkosken pohjoisrannan Sähinie
messä sijaitseva Riekko.

71. Sumiaisten kirkonkylä
Sijainti: Sumiainen; Keski-Suomen
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-ala: 680 hehtaaria
umiaisten kirkonkylä edustaa melko
tasapainoisena säilynyttä pientä kir
konkylämiljöötä karussa Keski-Suomen
järviseudun maisemassa.

S

Maisemakuva
Maiseman peruselementtejä ovat
alueen halki kulkeva harjujakso sekä tätä
kummaltakin puolelta rajaavat järvet
Ala-Keitele ja Sumiainen. Kirkonkylä
sijaitsee näiden vesien välisellä kapealla
harjukannaksella. Karu ja kaunis luonto
hallitsee maisemaa.

kallioista ja moreeniaineksia sisältävää
metsäistä mäkimaata. Viljelyyn soveltu
vat maat sijaitsevat pääosin kylän koil
lispuolella Pappilanpellon alueella.
Harjujakso on lähes kuusi klometriä
pitkä, mutta leveimmillään vain 200
metriä. Kyläkeskustan kohdalla harjun
laki on verraten tasainen ja kohoaa vain
perin metriä Sumiaisen vedenpinnan ylä
puolelle. Kirkonkylän pohjoispuolella
harju on selväpiirteisempi, jyrkkärintei
nen ja terävälakinen “sianselkäharju”.
Sumiaisten kirkonkylän eteläpuolella
harjun katkaisee 5 urniaisesta Ala
Keiteleeseen laskeva Kuokanj oki, joka
on Suomen lyhin joki.
Alueen metsiköt ovat pääasiassa
kanervatyypin mäntykangasta. Kuokan
joen eteläpuoleinen Kuokankangas on
tasaista ja lieveosiltaan varsin hienoja
koista hiekkakangasta. Puusto on täällä
nuorta männikköä. Joen pohjoispuolella
kasvaa pienialaisena järeäpuustoista kil
pikaarnamännikköä. Lehtipuita ja pen
saikkoa on vain viljelysten ympärillä ja
rannoilla.
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Sumiaisten kirkonkylä
Kylämaisema on pääosin perintei
nen ja tasapainoinen. Suurten puiden
varjostamalta kyläraitilta erottuu useita
viehättäviä, vanhojen rakennusten reu
nustamia näkymiä, jotka maiseman sul
keutuneisuuden vuoksi jäävät kuitenkin
melko suppeiksi. Avarimmat näkymät
vesistöille ja kaukomaisemaan avautuvat
Kuokanjoen ylittävältä sillalta. Kylän
kirkko sijaitsee komealla paikalla vesis
töjen ympäröimällä kapealla Kuokan
niemellä.
Maisemakuvaa rikkovat jonkin ver
ran kyläraitin varteen rakennetut uudis
rakennukset, jotka eivät sovi vanhaan
rakennuskantaan. Rakennusmateriaalien
kirjavuus sekä keskustassa sijaitseva
linkkimasto häiritsevät myös kyläkoko
naisuutta. Kirkonkylän halki suunniteltu
uusi tielinjaus rikkoisi luonnon- ja myös
kulttuurimaisemaa. Tämä kuitenkin jät
täisi vanhan raitin lähes ennalleen. Toi
sena vaihtoehtona pohdittu vanhan kylä
raitin leventäminen ja oikaiseminen
muuttaisi koko kirkonkylän yleisilmettä.
Luonnonpiirteet
Pohjois-etelä -suuntaisen harjujak
son ympärillä maasto on kivikkoista,

Kulttuuripiirteet
Sumiaisten kirkonkylä on tyypilli
nen nauhakylä. Vanha rakennuskanta on
keskittynyt kylätien varteen ja uudempi
omakotiasutus etäämmälle, lähinnä van
han kyläkeskustan itäpuolelle.
Rakennuskanta on sekä tyyliltään että
ajallisesti varsin vaihtelevaa ja kerrok
sellista. Kyläraitin varrella on joitakin
viime vuosisadan kunnostettuja pää- ja
ulkorakennuksia, muun muassa hirsisiä
vilja-aittoja. Jotkut rakennuksista rajaa
vat raittia aivan likellä tietä, jotkut taas
etäämmäällä pensasaitoj en suoj aamina.
Viljelykset ovat yleensä pienialaisia
ja sijaitsevat sivummalla kirkonkylästä.
Kirkonkylän halki kulkeva kyläraitti on
osa Suolahti Konginkangas maantietä,
joka polveilee harjun harj alla, sen muo
toja noudatellen. Kirkolta etelään sijait
sevassa Mäkelän kylässä on jäljellä van
haa edustavaa rakennuskantaa. Kylämaisemaan tuovat vaihtelua myös hakamaat.
-

72. Kärväskylä
Sijainti: Pihtipudas; Keski-Suomen
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-ala: 540 hehtaaria
ärväskylä edustaa tyypillistä sodanjälkeistä Keski-Suomen järviseudun
pika-asutusmaisemaa, jonka ominaispiir
teet ovat vielä hyvin nähtävissä.
Maisemakuva
Kärväskylä peltoineen ja laitumi
neen sijaitsee melko tasaisella maalla.
Maisemakuva on melko yksipuolinen.

Maisemakuva
Ylä-Liitonjoen maisemakuva on var
sin yksitoildcoinen. Alue muodostuu ta
saisista, karuilta soilta raivatuista vilje
lyksistäja kitukasvuisista suometsistä. Se
on yleisilmeeltään karua syrjäseudun
maaseutumaisemaa. Alue on kuitenkin
edustava näyte pohjoisen Keski-Suomen
asutustilallisille osoitetuista suoperäisistä
takamaistaja se kuvastaa niitä inhimilli
siä ponnistuksia, joiden avulla on pystyt
ty tulemaan toimeen vaikeissakin oloissa.

Luonnonpiirteet

Kärväskylä
Tasaisia viljelyksiä rikkovat vain vanhat
ladot ja muutamasta rakennuksesta koos
tuvat pienet tilakokonaisuudet. Nämä
seisovat usein paljaana avoimessa maas
tossa ilman vehreän pihapuuston suojaa.
Maisema kertoo elävästi pika-asutuksen
ominaispiirteistä ja periaatteista. Sodan
jälkeiset rakennustyylitja ajankuva ovat
vielä hyvin nähtävissä. Kokonaisuus on
yhtenäinen ja tasapainoinen. Tilojen
autioituminen ja uudisrakennukset muut
taisivat huomattavasti yhtenäistä maise
makuvaa.

Luonnonpiirteet
Korkeusvaihtelut ovat alueella vä
häisiä. Kärväskylä sijaitsee Kärväsjärven
laskun seurauksena syntyneellä tasangol
la. Järvikuivion keskellä virtaa valtaoja,
johon pellot viettävät loivasti. Kylän
aukeata rajaavat etäällä kuusi- ja mänty
metsät. Viljelymaan ja metsien reuna
milla sekä peltoaukealla kasvaa pieniä
pajupensaikkoja. Läheisen Koliman ran
tojaja saaria kuuluu valtakunnalliseen
rantojensuojeluohj elmaan.

Kulttuuripiirteet
Kärväsjärven pintaa laskettiin en
simmäisen kerran jo viime vuosisadalla
luonnonheinän saannin lisäämiseksi.
Hanke jäi tuolloin kuitenkin kesken. Lo
pullinen järven kuivattaminen heinä- ja
viljelymaaksi suoritettiin loppuun vasta
toisen maailmansodan jälkeen pika-asu
tustoiminnan yhteydessä.
Kylän talot on pääasiassa 1940- ja
1950-luvuilla rakennettuja. Ne ovat puo
litoistakerroksisia, lautarakenteisia rinta
mamiestaloja. Kylätie kiertää viljelyau
kioksi muuttunutta Kärväsjärveä. Asutus
sijaitsee harvakseltaan tienvarren moree
nimaalla. Kärväskylä on poikkeukselli
sen yhtenäinen ja elinvoimaisena säily
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nyt esimerkki pika-asutuksen luomasta
kulttuurimaisemasta.

73. Ylä-Liitonjoki
Sijainti: Pihtipudas; Keski-Suomen lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-ala: 400 hehtaaria
lä-Liitonjoki edustaa sodanjälkeistä
siirtolais- ja rintamamiesperheille
rakennettua pika-asutusaluetta. Alue
edustaa myös suolle raivattua KeskiSuomen järviseudun viljely- ja asutusmaisemaa.

y

Ylä-Liitonjoki

Alue on pinnanmuodoiltaan tasaista
ja melko karua suomaata, joka on nykyi
sin yhtenäisten viljelysten vuoksi suh
teellisen avointa. Viljelyksiä ympäröivät
pääosin kivennäismaiden vanhahkot se
kametsät ja ojitetuille soille kasvavat
kitukasvuiset männiköt. Peltojen reuna
millaja ojanvarsilla on tiheäkasvuisia
koivu- ja pajupensaikkoja.

Kulttuuripiirteet
Ylä-Liitonjoki edustaa tyypillistä
asutustilallisille sodan jälkeen raivattua
ja rakennettua pika-asutusaluetta. Tilat
ovat pieniä ja vaatimattomia, ja ne kes
kittyvät nauhamaisesti viivasuoran soratien varteen. Joitakin yksittäisiä tiloja on
maantien eteläpuolella virtaavan Liitonjoen varressa. Tilojen toimeentulo on
perustunut suomaiden vaatimattoman
viljantuotannon lisäksi lypsykarjatalou
teen. Pienistä ja karuista pelloista saatu
niukka toimeentulo ei ole elättänyt kaik
kia tiloja, joista useat ovat autioituneet.
Jotkut tilat ovat vaurastuneet ja kehitty
neet elinkelpoisemmiksi. Asutuksen his
toriallinen rakenne on muuttumassa.
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Muurasjärven kulttuurimaisemat

74. Muurasjärven
ku1ftuurimaisemat
Sijainti: Pihtipudas; Keski-SuoJnen
lääni
Maisemamaakunta: Suomenselkä
Pinta-ala: 2300 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 31
uurasjärvi edustaa Suomenselän
tyypillistä kulttuurimaisemaa,
johon omat lisäpiirteensä tuo runsas
sodan jälkeinen pika-asutus. Alue on
Suomenselän oloissa varsin vaurastaja
elinvoimaista maatalousaluetta.

M

Maisemakuva
Maisemaa luonnehtivat loivasti
kumpuilevat pelto- ja laidunmaat sekä
avarat näkymät. Viljelysmaisemaa elä
vöittävät paikoin pienialaiset sekametsä
saarekkeet. Monipuolisimmillaan kult
tuurimaisema on Savijärven Korhos
perän ympäristössä.
Maisema on voimakkaasti maatalou
-
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den muovaamaa. Hyvin hoidetut ja elinvoimaiset tilat alavassa viljelysmaise
massa luovat tasapainoisen ja Suomen
selän karuissa oloissa poikkeuksellisen
vauraan kokonaiskuvan. Etenkin pika
asutusmaisemaksi alue hyvin elinvoi
maista. Maisemaa elävöittävät suuret
puut.

Luonnonpiirteet
Alue on pinnanmuodoiltaan verraten
tasaista. Laajahkoja, loivasti kumpuile
via viljelyksiä rikkovat metsäsaarekkeet.
Luode kaakko -suuntainen harjujakso
kulkee alueen läpi. Viljelyksiäja laidun
maita reunustavat vanhahkot sekametsät.
-

Kulttuuripiirteet
Alue on seudun kulttuuripiirteisiin
nähden poikkeuksellisen vaurasta maata
lousaluetta. Osa pelloista on aikanaan
raivattu metsämaahan, ja osa on syntynyt
järvien kuivatuksella ja vedenpinnan las
kuilla. Näin on muodostunut melko laa
jojaja viljavia peltoalueita. Elinvoimai

2 km

nen ja pitkäaikainen karjatalous on luo
nut alueelle useita perinnebiotooppeja.
Maatalous perustuu suurelta osin lypsy
karjan pitoon, mistä maisemassa kerto
vat muun muassa laajat, monikymmen
päisten karjojen laiduntamat laitumet.
Jonkin verran harjoitetaan myös lam
mastaloutta.
Alueelle 1940-luvulla muodostunut
rakennuskanta kuvaa aidosti sodanjäl
keistä pika-asutustoimintaa. Asuinraken
nukset ovat kevytrakenteisia, lauta- tai
levyvuorattuj a, puolitoistakenoksisia
taloja. Näitä on usealla tilalla viime
aikoina joko peruskorjattu tai purettu,
jolloin tilalle on rakennettu tiiliverhoiltu
uudisrakennus. Uusia rakennuksia on
nykyisin varsin runsaasti. Alueella on
monin paikoin jäljellä myös vanhempaa
rakennuskantaa. Tilat on sijoitettu kum
puilevan maaston korkeimmille kohdille
peltojen ja metsäsaarekkeiden rajavyö
hykkeelle. Muurasjärven koillispäässä
on kivikautisten asuinpaikkojen keskitty
mä.

Perinnemaisemja
Petäjäveden vanha kirkko
ympäristöineen
Sijainti: Petäjävesi; Keski-Suomen
lääni
Maisemamaakunta: Hämeen viljelyja järviinaa, Pohjois-Hämeen järviseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria
etäjäveden vanha kirkko on ainutlaa
tuinen, kansainvälisesti arvokas esi
merkki pohjoisten havupuualueiden hir
sirakennustekniikasta ja talonpoikaisen
väestön rakennustaidoista. Kirkko ra
kennettiin vuosina 1763-1764. Sen
suunnitteli ja toteutti talonpoikainen
rakennusmestari Jaakko Klemetinpoika
Leppänen. Pohjakaavaltaan Petäjäveden
kirkko on lähes tasavartinen ristikirkko.
Vuonna 1821 kirkon länsipäähän liitet
tiin kellotapuli, itäpäähän rakennettiin
sakaristo ja kirkon ikkunoita muutettiin.
Kirkko jäi pois seurakunnan käytöstä
vuonna 1879 uuden kirkon valmistuttua
vastapäiselle rannalle. Vanha kirkko oli
pitkään vailla hoitoa ja sitä käytettiin
jopa heinälatona.
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Petäjäveden vanha kirkko ympäristöineen

Kirkko sijaitsee kapeiden salmien ja
lahtien luonnehtiman vesimaiseman
äärellä. Aikaisemmin kirkon ympäristös
sä oli laitumia ja heinäniittyjä. Nykyään
kirkon seutu on muuttumassa talonpoi
kaismaisemasta nykyaikaiseksi taaja
maksi. Valtatien vetäminen kirkon vie
restäja sillan rakentaminen on heikentä
nyt alkuperäistä milj öötä. Kuitenkin
Kirkkolahti ja sen rantojen eri aikakau
silta olevat rakennukset, Lernettilän pe
rinteinen maalaistalo karj atalouden lei
maamme viljelyksineen sekä vanha kirk
ko muodostavat kulttuurihistoriallisesti
ja maisemallisesti arvokkaan kokonai
suuden.
Museovirasto on vastannut kirkon
konservointitöistä. Maiseman säilyttämi
seksi on valmistumassa yleissuunnitel
ma, joka sisältää toimenpide-ehdotuksia
muun muassa alueen lisärakentamisen
varalle ja liikennejärjestelyiksi. Suun
nitelman pohjalta on kirkon lähistöltä jo
raivattu puustoaja uusittu istutuksia.
Kirkkoa ympäröivän kulttuurimaiseman
arvon voi turvata vain perinteisen van
han rakennuskannan ylläpito.

Iso-Lumperoinen, Saarijärven reitin kulttuurimaisemat, Saarijärvi
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Paukarlahti, Leppävirta

Arvokkaat maisema-alueet
75. Mtstinniäki Tahvanala
Stjainti: Leppåvirta; ICuopionläikii
lVfaisemamaakunta: Itäinen XiIrvi
Suomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 650 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s.28

M ustinmäki

on yksi edustavimmista
Pohjois-Savon järviseudun mäki
kylistä. Sen viljelymaisema on tasapai
noista, avaraaja etäälle avautuvaa.

Mustinmäki

-

Tahvanala

Maisemakuva
Alue on avointa maanviljelymaise
maa, jossa pinnanmuodot vaihtelevat
melko voimakkaasti. Kyläaukea jyrkkine
rinnepeltoineen, taustanaan laajat metsäi
set näkymät, muodostaa voimakkaan
yleisnäkymän. Mustinmäen ylärinteet ja
laki ovat kokonaan avoimina viljelyksi
nä, joita jäsentävät rakennusryhmät piha
puineen. Maisema on eheä ja rauhallinen.
Kokonaisuutta rikkovat vain muutamat
kylämiljööseen sopimattomat uudisra
kennukset. Laidunmaat ovat vielä oleelli
nen osa perinteistä kulttuurimaisemaa.
Idässä, jossa rinne on loiva ja pol
veileva, näkymäalue rajoittuu melko sel
keästi Mustinmäen puustoiseen itäosaan
ja Huttupuron ympäristön metsiköihin.
Mustinmäen länsirinteet ovat jyrkät, ja
lähinäkymiä rajaavat mäen alarinteen
rehevä lepikko ja kumpareella sijaitsevat
Hiekkakankaan ja Ollilan tilakeskukset.
Mustinmäeltä avautuvat länteen hienot
näkymät viereisen Tahvanalan mäkiky
län suuntaan.
Mustinmäen kylä on rakenteeltaan
säännöllinen, noin puolentoista kilomet
rin pituinen ja puoli kilometriä leveä.
Tilat sijaitsevat nauhamaisesti kyläraitin

varrella, josta helposti hahmottaa koko
kylän kerrallaan. Melko pelkistynyttä
kylämaisemaa elävöittävät pihapuut ja
viljelylohkojen väliin aidoiksi kootut
kiviröykkiöt pihlajineen. Kyläraitilta
avautuvat vaikuttavat näkymät etäällä
sijaitsevalle Leppävirran kirkolle.

Luonnonpiirteet
Mustinmäkija Tahvanalanmäki ovat
melko pienialaisia moreenikumpareita
keskellä vaihtelevaa moreenimäkien
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luonnehtimaa maastoa. Mustinmäen län
sirinne on suora, polveilevaa itärinnettä
huomattavasti jyrkempi. Itärinteen poh
jukassa on pieni Huttusenlampi, jonka
vedet laskevat Huttupuron, Tetrisenlam
men ja Alajoen kautta kylän pohjoispuo
lelle.
Metsikötja varsinaiset metsät ovat
mäen alarinteillä ja notkelmissa. Mustin
mäen eteläpuolella oleva Sakaleenmäki
on tuoretta kangasmetsää. Kylän länsi
reunaa luonnehtii harmaaleppävaltainen
alue, joka on entistä kaskimetsääja ny
kyisin suurelta osin laidunnettua haka
maata. Pohjoisosan Hieta-aho on osittain
vanhaa kaskiahoa, jonka harmaalepikon
kuusikko on vähitellen syrjäyttämässä.
Aluskasveina kasvavat monet tyypilliset
ahokasvit, muun muassa pukinjuuri, ruu
suruoho ja aho-orvokki. Tämän etelä
puolella on lehtomaista kangasmetsää,
joka on myös laidunnettua ja luultavasti
aikanaan kaskettua. Monien ahokasvien
joukossa kasvaa lehtokasvejaja pensas
kerroksessa katajaa. Alajoen varressa on
lisäksi kotkansiipivaltaista rantalaidunta.
Kylätien varsilla kasvaa runsaasti
peurankelloa ja ruusuruohoa. Vanhaa
viljelykasvia kuminaa esiintyy pihapiiri

en liepeillä runsaasti. Pientareilla tava
taan myös seudulla harvinaisia piikkioh
daketta ja kurjenkelloa.
Alueen luonnonarvot perustuvat lä
hinnä kulttuurivaikutteisten kasvillisuus
tyyppien ja kasvilajiston edustavuuteen
ja monipuolisuuteen. Laiduntamisen j at
kaminen ja tehostaminen vanhoilla hakamailla ja metsälaitumilla turvaisi arvok
kaiden perinnemaisemien säilymisen.

Kulttuuripiirteet
Mustinmäki on tyypillinen savolai
nen mäkikylä, jossa lakialueen hedel
mällisyys ja suotuisa ilmasto on hyödyn
netty maanviljelykseen. Kivinen moree
nimaa on raivattu rinnepelloiksi, joita
siellä täällä halkovat kiviröykkiöt ja
-aidat.
Asutusrakenteessa kuvastuvat aidos
ti seudun perinteet. Kyläasutus on sijoit
tunut mäkien harjalle, jossa vanhat talon
poikaiset tilat sijaitsevat harvakseltaan
kyläraitin varressa. Viljelykset avautuvat
tien molemmille puolille laskeutuen jyr
kästi rinteitä alas. Rinteiden alaosassa
pellot vaihettuvat laidunnettaviin metsä
hakoihin. Kylät ovat edelleen vireitä ja
tilat elinvoimaisia.
Mustinmäellä on useita kulttuurihis
toriallisesti arvokkaita rakennuksia, ja
muutamat yksittäiset tilakeskukset ovat
melko hyvin säilyneitä. Entisen sotilas
virkatalo Mustialan 1800-luvun raken
nus sijaitsee kylän keskellä. Tilalla on
myös aivan uutta rakennuskantaa. Ilolaulun tilalla on kaunis pihapiiri ja yhte
näinen rakennuskokonaisuus. Kylän van
ha rakennuskanta on osittain huonokun
toista. Paikoin on ilmaantunut myös pe
rinteisestä rakennuskannasta poikkeavaa
uudempaa rakennuskantaa.
Tahvanala edustaa tyypillistä mäkiasutusta. Kylässä on jäljellä varsin laajat
metsälaitumetja lammashaka. Sieltä au
keaa viehättäviä näkymiä Mustinmäen
suuntaan. Näkymien esteenä olevan puus
ton vähäinenkin raivaaminen avartaisi
maisemaa.
Mustinmäen alueella tehtyä maise
manhoidon selvitystä selostetaan mietin
nön 1 osan luvussa 5.4.

76. Paukar1a1zti
SIjainti: Leppävixta; Kuopion
Maisemamaakunta: rtäinen Järvi
Suomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 530 hehtaaria
Xuva: s. 15
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aukarlahti on Pohjois-Savon järviseudun tyypillinen j ärvenrannan sa

vikoille syntynyt kylä. Muutamat hyvin
säilyneet vauraat tilakeskukset laajoine
peltoineen luovat vakaan viljelyseudun
tunnun.
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Paukarlahti

Maisemakuva
Kylän ydinalue on avointa, osittain
puoliavointa maatalousmaisemaa. Valtatien oikaisu kylän halki on rikkonut ky
län toiminnallista ja maisemallista raken
netta. Edustavin kylämaisema jää van
han tien ja rannan väliin. Salaojitettujen,
laajojen viljelysten luonnehtimaa maise
maa elävöittää jokunen puustoinen kivi
raunio. Maisemaa jäsentävät myös tilus
tiet reunuspuustoineen. Koko kyläaukea
avautuu vain muutamasta harvasta koh
dasta.
Maisemaa hallitsevia yksityiskohtia
ovat kartanomainen Kivelänharjun tila
lehtikuusikujineen ja muut yksittäiset
rakennusryhmät sekä hautausmaan suu
ret petäjät. Uusimpien pientalojen ryhmä
sopeutuu kohtalaisen hyvin maisemaan
sekä tyylinsä että sijoittelunsa puolesta.
Kylän pohjoisosan pensoittuneet pellot
ovat maisemahäiriö.

Kulttuuripiirteet

edustaviin tilakeskuksiin, joiden raken
nukset ja yleismiljöö ovat tyydyttävästi
säilyneet.
Maanviljely on päätoimista lähinnä
suurilla tiloilla, kun taas kylän pohjois
osissa viljely näyttää olevan hiipumassa.
Uudisrakennusten asukkaat käyvät enim
mäkseen työssä kylän ulkopuolella. Mai
semaa kohentaisi, jos pohjoisosan pen
soittuneita peltoja hoidettaisiin avoimi
na. Paukarlahden ja Melasen rantamaise
mun ja vesialueisiin tulisi myös kiinnit
tää huomiota. Seutukaavassa Paukarlahti
on merkitty kulttuurihistoriallisesti ar
vokkaaksi alueeksi.

Asutus on alavalla ranta-alueella vil
jelysten lomassa. Suuret tilat ovat Kive
länharjua lukuunottamatta harvakseltaan
tiestön itäpuolella kylän kaakkoisosassa.
Vanhan tien varressa ja lahden eteläpuo
lella on taloryhmiä. Kylän rakenne on
parhaiten hahmotettavissa vanhalta maantieltä ja tilusteiltä.
Vireään kylään on syntynyt jatku
vasti uutta asutusta, mikä osittain johtuu
kunnan omakotitonteiksi hankkimasta
maasta. Paukarlahdessa ovat edustettuina
sotien j älkeisten vuosikymmenten talotyyppejä 1940- ja 1950-luvun puolitois
takerroksisista taloista uusiin punaisiin
yksikerroksisiin puutaloihin.
Uuden asutuksen ohella Paukarlah
dessa on vuosisadan alun kulttuurihisto
riallisesti arvokkaita rakennuksia. Ilmei
sesti 1800-luvun alussa rakennettu enti
nen kievari Melasen rannalla on yksi
vanhimmista. Kartanotyyppinen maa
laistalo Jussila on rakennettu v. 1895, ja
siihen kuuluu runsaasti talousrakennuk
sia, muun muassa aitta 1700-1800 -luku
jen vaihteesta sekä kuolinkoppi. Kuivas
tenniemeltä siirretty, vuosisadan alussa
rakennettu seurantalo on hyvin säilynyt.
Osittain 1800-luvun lopulla rakennetun
Kivelänharjun piha on kaunis ja hyvin
hoidettu, ja tilan rakennuksista vaikutta
ym on jugendhenkinen kivinavetta vuo
sisadan alusta. Myös Ristolan pääraken
nus on 1800-luvulta. Alueen kulttuurihistorialliset arvot perustuvatkin näihin

Maaninkaj ärven maaseutumaisema
on parhaimmillaan Haatalan ja Halolan
ympäristössä. Viljelykset viettävät loi-

Maaninkajärven kulttuurimaisemat
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77. Maaninkajärren
kulttuurlinaisemat
Sijainti: MaaninkaLPielavesi; Kuopion
lääni
Maisemäinaakunta: 1ffiiien Järvi
Suomi, Pohjois-Savon järviseutu.
Pinta-ala: 8 000 hehtaaria
aaninkaj ärven kulttuurimaisemat
koostuvat Pohjois-Savon järviseu
dulle tyypillisistä rantakylistä. Maanin
kajärven tasaiset rantasavikot tarjoavat
hyvät edellytykset maanviljelylle. Alue
on tavallista pohjoissavolaista kivistä
moreenimaastoa vilj avampaa.

M

Maisemakuva

Luonnonpiirteet
Paukalahden ympärille levittäytyvä
Paukarlahden kylä on alavaa, mutta pie
nipiirteisen loivasti kumpuilevaa viljely
maata. Kylää ympäröivät loivat metsäi
set moreenikumpareet.
Paukalahden rannat ovat matalat ja
ruovikkoiset. Pitkään ja kapeaan Mela
seen laskee luoteesta kylän halki Pyö
reisenpuro, ja varsinaisen kylän pohjois
puolella laskee Paukalahteen lännestä
pieni Paukajoki.
Metsät ovat pääasiassa kuusivaltais
ta tuoretta kangasta, ja notkelmissa on
kangaskorpea. Kasvillisuus ja lajisto
ovat seudulle tyypillisiä. Alueella ei ole
mainittavia perinnebiotooppeja.
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vasti rantaan. Paikoin on kaunista ranta
puustoa. Rinteiden yläosassa peltoaukeat
rajoittuvat metsään. Vaihtelua maise
maan antavat vesimaisema, hyvin hoide
tut kanavamiljööt sekä muusta asutuk
sesta luonteeltaan poikkeava Tuovilan
lahden kylä, joka on tiheään rakennettu
kylä lahden pohjukassa. Harjualueiden
sorakuopat ovat suurimmat maisemavau
riot.

Luonnonpiirteet
Alueeseen kuuluu Maaninkajärvi
ympäristöineen. Rannat ovat Pohjois-Sa
volle poikkeavasti alavia, rantaan loivasti
viettäviä savikoita, jotka on otettu vilje
lyyn. Korkeusvaihtelut ovat järven ym
päristössä vähäisiä, mutta etäämmälläjär
vestä on muutama korkeahko kumpare.
Maaninkajärvi on 12 kilometriä
pitkä ja enintään kaksi kilometriä leveä,
vähäsaarinen järvi. Se on syntynyt kai
lioperän murtumalinjaan, jota jääkausi
on lisäksi kuluttanut. Loivista rannois
taan huolimatta järvi on poikkeuksellisen
syvä ja matalia ruovikkorantoja on
vähän. Järven pohjoisosan umpeenkas
vanut Patalahti sekä Patajoen siihen
yhdistämä ruovikkoinen Patajärvi kuulu
vat valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan, samoin kuin Maaninkajär
veen Kitupuroa pitkin laskevat Lapinjärvi ja Pieni Lapinjärvi. Tuovilanlah
teen laskee luoteesta jyrkkärinteisessä,
kapeassa rotkolaaksossa Löytynpuro.
Puro päättyy 46 metriä korkeaan Kor
keakoskeen, joka on paikkakunnan huo
mattavin luonnonnähtävyys. Se on rau
hoitettu jo vuonna 1947 luonnonsuojelu
alueeksi.
Maaninkajärven koilliosassa on ollut
Onkivedeltä johtava Viannan kanava ja
myöhemmin Ahkiolahden kanava. Yh
teys Pieneltä Ruokovedeltä Suurelle
Ruokovedelle on myös kanavoitu. Maa
ninkajärvi on kesimääräistä rehevämpää
järviruokotyyppiä. Järven rantojen yleisin
metsätyyppi on tuore kangasmetsä, joka
lähenee paikoin lehtomaisia kankaita.

unen merkitys: paikka on ollut tunnettu
retkikohde jo viime vuosisadalla.
Tavinniemessä ovat Tavinsalmen
kuninkaankartanon vähäiset jäänteet. Se
oli koko nykyisen Pohjois-Savon käsittä
neen vuonna 1547 perustetun Tavinsal
men hallintopitäjän keskus. Alueella on
esihistoriallisia muinaisjäännöksiä; mm.
Keskisaaressa on kiviröykkiöhautoj a.
Keskiaikaan ulottuvan historiansa,
vanhojen kanaviensa ja vauraan maata
loutensa vuoksi alue on erityisen arvokas
ja muusta maakunnasta poikkeava.

78. Väisälänmäki
Sijainti: Lapinlahti; Kuopion lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 1 500 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 29
äisälänmäki on erittäin edustava
Pohjois-Savon järviseudun mäkiky
lä. Sen viljelysten ja tilakeskusten tiivis
kokonaisuus sijaitsee avarassa ja voima
kaspiirteisessä vaaramaisemassa.

V

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

Luonnonpiirteet
Väisälänmäki on korkea, säännölli
sen muotoinen ja melko jyrkkärinteinen
moreenipeitteinen mäki. Alue edustaa
pohjoissavolaista moreenimäkien ja lu
kuisien vesistöjen leimaamaa luontoa.
Väisälänmäki sijaitsee Onkiveden ja
kapean Etelä-Onkilahden välissä. Mäen
rinteet laskeutuvat suoraan järveen. Kor
keimman kohdan Linnamäen ja Onki
veden välinen korkeusero on 135 metriä.
Mäen etelä-ja lounaisrinteet ovat
tarkoin viljeltyjä. Rinteiden yläosissa on
laidunnettuja peltoja ja niittyjä. Vesis

Kulttuuripiirteet
Maaninkajärven ympäristö on vah
vaa, perinteistä maatalousaluetta. Laajat
vesirajaan ulottuvat viljelykset ympäröi
vät lähes kauttaaltaan järveä. Maaninka
on rakenteeltaan tyypillinen pohjoissa
volainen rantakylä, jossa tilakeskukset
sijaitsevat harvakseltaan viljelyaukeita
halkovan ja loivasti kaartelevan kylätien
molemmin puolin. Tilat sijaitsevat vilje
lysten liepeillä jonkin matkan päässä jär
ven rannasta. Asutus on väljää eikä muo
dosta selvästi rajautuvia kyliä. Poikkeuk
sen muodostavat kuitenkin Maaningan kir
konkylä sekä Tuovilan tiivis kylämiljöö.
Vesiliikenteellä on ollut alueen kehi
tyksessä merkittävä asema, minkä vuok
si kanavia on rakennettu useita. Korkea
koskella on ollut suuri kulttuurihistorial

Väisälänmäki

Maisemakuva
Väisälänmäen kylä on puoliavointa,
kumpuilevaa maanviljely- ja karjatalous
maisemaa. Yhtenäinen rakennuskanta,
vanhat pihapiirit, kumpuilevat rinnevilje
lykset, niityt ja laidunmetsiköt muodos
tavat eheän ja tasapainoisen kokonaisuu
den. Lähi- ja kaukonäkymät ovat moni
vivahteiset.
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töjen rantapellot rajaavat mäen reuna
mia. Tuoreet kangasmetsät muodostavat
saarekkeita rinteille ja viljelysten väliin.
Mäen yläosassa on lehtomaisiin kangasmetsiin aidattuja edustavia metsälaitu
mia ja hakamaita. Väisälänmäen lähetty
viliä virtaavan puron varressa on korpea
ja lehtokorpea.
Laidunhaat muodostavat pienialaisia
metsiköitä eri puolille mäenrinteitä. Ky

iän eteläpuolella on lehtomaiselia kan
kaallaja osin korvessa koivikicoista suu
riruohoista hakamaata. Rinteen pohjois
osassa on avoin, kivikkoinen rinnelai
dun, jota reunustavat yksittäiset pihlajat.
tuomet ja harmaaleppärykelmät. Laitu
men niittylaikuilla kasvaa kuivan kasvupaikan tyyppikasveja. Rinnelaidun rajau
tuu pihlajien ja tuomien erottamaan niit
tyyn. Linnanmäen lähettyvillä on kataja
keto. Hakamaatja kedot ovat edelleen
suurelta osin laidunkäytössä.

Kulttuuripiirteet
Väisälänmäki on pohjoissavolaisen
mäkiasutuksen tyyppiesirnerkki. Asutus
on sijoittunut mäen yläosaan etelä- ja
lounaisrinteille. Tilat sijaitsevat viljelys
ten lomassa melko kiinteänä ryhmänä.
Karjatalouden osuus on edelleen merkit
tävä. Kulkuyhteydet Väisälänmäeltä
Lapinlahden kirkolle olivat pitkään huo
not. Vasta 1960-luvulla valmistui kun
nollinen maantie.
Alueen kulttuurihistorialliset arvot
perustuvat poikkeuksellisen hyvin säily
neeseen, edustavaan ja kauniiseen mäki
kylämiljööseen. Kyläkokonaisuuden
ohella myös monet yksittäiset tilakes
kuksetja rakennukset ovat säilyttäneet
perinteisen asunsa. Väisälänmäen raken
nuskanta on melko vanhaa, eikä uudisra
kennuksia ole lainkaan.
Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä
rakennuksia on Roivaalan, Ylä-Puurii
lan, Ala-Puurulan ja Rannan-Puurulan
tiloilla. Ala-Puurulan tila on säilynyt
varsin alkuperäisenä ja sillä on selvä
nurkista avoin neliöpiha. Rannan-Puu
rulan arvokkaat ja perinteiset rakennuk
set muodostavat myös neliömäisen pihapiirin. Järnefelt asui ennen Rannan
Puurulassaja maalasi talon pihamaalla
maalauksensa “Isännät ja rengit”. Myös
Järnefeltin “Raatajat rahanalaiset” on
maalattu Väisälänmäen kylässä. Näin
Väisälänmäen maisema-alue edustaa
myös kaskikulttuuriin liittyviä historial
lisia arvoja.
Väisälänmäestä tehtyä maisemanhoidon selvitystä selostetaan mietinnön
1 osan luvussa 5.4.

79. Pohjois-Sänkimäki
Sänkimäki
-

Sijainti: Nilsiä; Kuopion lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 1 100 hehtaaria
ohjois-Sänkimäen Sänkimäen mai
sema-alue on tyypillinen, varsin pe
rinteisenä säilynyt pohjoissavolainen
mäkikylä.
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Maisemakuva
Alue on avointa ja vaihtelevaa maa
talousmaisemaa. Etenkin Pohjois-Sänki

Pohjois-Sänkimäki Sänkirnäki
-

mäki on tasapainoinen ja kaunis koko
naisuus, jossa viljelysten ja tilakeskusten
lomassa olevat puuryhmät. laidunmetsi
köt, pensaikot ja aidat elävöittävätja
jäsentävät viljelymaisemaa. Pohjois
Sänkimäellä, Eerikkälän kohdalla jyhkeä
kuusirivi muodostaa vaikuttavan sisääntulon kylää kaakosta lähestyttäessä.
Avoimelta kylätieltä hahmottuvat suuri
osa kylämaisemaa rinneviljelyksineen
sekä komeat kaukornaisemat yli reuna
metsien pohjoiseen ja itään. Kuuden
kilometrin etäisyydellä sijaitseva Kinah
min selänne asutuksineen erottuu vaikut
tavana kokonaisuutena. Maisemavauriot
ovat kokonaisuuden kannalta vähäisiä.
Useimmat uudisrakennukset sopivat tyy
liltään kohtuullisen hyvin kyläkuvaan.

Luonnonpiirteet
Alue sijaitsee tyypillisessä moreeni
mäkien luonnehtimassa vaihtelevassa
maastossa. Kylä on sijoittunut kahdelle
erilliselle, polveilevalle selänteelle,
Pohjois-Sänkimäelle ja Sänkimäelle.
Mäkien välisessä notkelmassa on soita,
joista suurin osa on raivattu pelloiksi.
Sänkimäki rajoittuu idässä Kauppisen
järveen, joka on yksi alueen harvoista
järvistä. Metsäkasvillisuudessa näkyvät
vielä kaskeamisen vaikutukset lehtipui
den runsautena.
Kylän alueella on useita edelleen lai
dunnettavia hakamaita ja niittyjä. Lisäksi
on käytöstä poistuneita metsälaitumia,
joiden kasvillisuudessa on vielä tuoreen
metsälaitumen lajeja. Pohjois-Sänki
mäen pohjoisosassa on kaksi koivujen,
kuusien ja harmaalepän luonnehtimaa
hakamaata. Näistä itään olevassa lehto
maisessa kangasmetsässä on maisemalli
sesti arvokasta metsälaidunta. Läheisellä
laidunniityllä kasvaa runsaasti Pohjois
Savossa harvinaista piikkiohdaketta.
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Pohjois-Sänkimäessä kylätien varrella
on metsäinen ja kivikkoinen laidun ja
Sänkimäessä viehättävä, pienehkö rinne
laidun. Pohjois-Sänkimäen Eerikicalan
asumattomassa pihapiirissä on kasvistol
taan edustavaa rinneketoa ja siitä pohjoi
seen koivuvaltainen aho. Alueen luon
nonarvot perustuvat laidunnuksen muo
vaainiin monipuolisiin perinnebiotoop
peihin.

Kulttuuripiirteet
Pohjois-Sänkimäen asutus ympäröi
vine viljelyksineen muodostaa selkeän ja
tiiviin kyläkokonaisuuden. Tilat sijaitse
vat lakialueen reunamilla selänteen kes
kellä kulkevan kylätien tuntumassa. Sän
kimäen kylärakenne on vähemmän sel
keä kuin Pohjois-Sänkimäessä.
Kyläasutus on elävää ja maatalous
elinvoimaista. Viljelykset ja tilat ovat hy
vin hoidettujaja laajimmat peltokuviot
salaojitettuja. Alueella on useita kulttuu
rihistoriallisesti arvokkaita maatilojen
päärakennuksia. joista moni on kuitenkin
jäänyt asumattomaksi. Monelle tilalle on
rakennettu uusi asuinrakennus tai navet
ta, ja harvat tilat muodostavat siten täysin
perinteisiä kokonaisuuksia.

80. Pisa
Sijainti: Nilsiä, Juankoski; Kuopion läini
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 2300 hehtaaria
isa on vaihtelevassa luonnonympäris
tössä sijaitseva korkea vuori, jonka
näkötornista on pitkään käyty ihailemas
sa pohjoissavolaisia vaaramaisemia.
Alueella on myös historiallista arvoa.
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kalkki ilmenee lehtokasvillisuutena ja
kalkinsuosijakasvien runsautena. Alu
eella on myös muuta harvinaista putkilo
kasvi-, sieni- ja sammallajistoa. Kaskea
misen merkit näkyvät vielä selänteiden
alarinteillä ja juurilla metsien lehtipuu
valtaisuutena. Viljelysten liepeillä on
lisäksi hakamaita ja rantaniittyjä. Alueen
eläimistöön kuuluu karujen järvialueiden
tyyppilintu kuikka.
Alueen luonnonarvot perustuvat jyl
hiin luonnonmaisemiin, harvinaisiin kal
lioperän muotoihin ja melko luonnonti
laisena säilyneeseen monipuoliseen met
sä- ja kaskikasvillisuuteen sekä rakenta
mattomaanjärviluontoon. Pisaja suuri
osa läheisten järvien rannoista kuuluu
valtakunnalliseen rantojensuojeluohjel
maan.
Pisan lakialue on rauhoitettu vuonna
1963 luonnonsuojelualueeksi, ja osa
Huosjaisniemestä on metsähallituksen
erikoismetsää.

5km

Pisa

1’1aisemakuva
Alueella on poikkeuksellisen jyihää
ja varsin koskemattomana säilynyttä jär
visuomalaista vaaramaisemaa. Metsän ja
veden mosaiikkia kehystävät voimakas
piirteiset pinnanmuodot. Pisan näkötor
nista avautuvat avarat kaukomaisemat
joka ilmansuuntaan. Ala-Siikajärven
pohjoispään rantatieltä näkyy muutaman
tilan muodostama tasapainoinen ja pieni
piirteinen kyläkokonaisuus viljelyksi
neen, rantaniittyineen ja hakamaineen.
Pienimuotoinen, perinteinen asutusrykel
mä taustanaan jylhä ja metsäinen Kypä
räisen vaara sekä taaempana Pisa ja
Mustikkamäki luovat vaikuttavan maise
man.

Kulttuuripiirteet
Pisa on tunnettu Täyssinän rauhan
rajamerkistä, joka sijaitsee selänteen ete
läpäässä sen korkeimmalla kohdalla.
Historiallisen arvonsa ja vaikuttavien
maisemiensa vuoksi on Pisa ollut mer
kittävä nähtävyys ja retkeilykohde.

81. Saahkarin Myhinpaän
maisematie
-

Sijainti: Rautalampi; Kuopion lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi-

joissavolaisessa metsä- ja järvimaise
massa, maastonmuotoja kauniisti myö
täillen.

Maisemakuva
Alue on vaihtelevaa ja jylhää, vesis
töjen ja asutuksen kirjavoimaa metsämai
semaa. Mäkisen maaston pinnanmuodot
ja maastokuviot rytmittävät kapean hiek
katien polveilua. Näkymiä luonnehtivat
tienvarsi- ja rantakoivikot, rehevien not
kelmien kuusikot sekä kumpareiden kai
liomänniköt, ja siellä täällä avautuu tien
varteen pieni lampi, järvenlahti tai pelto
laikku. Maisemakuva on samalla sekä
monivivahteinen että rauhallinen.

Luonnonpiirteet
Maisema-alueella on jyrkkärinteis
ten mäkien, kalliopaljastumien, jyrkänteiden ja louhikoiden mosaiikkia, jota
peittää monipuolinen kasvillisuus. Laak
soissaja notkelmissa on lampia.
Alueen etelä- ja pohjoispää ovat ym
päristöään selvästi korkeammilla selänteillä, jotka laskeutuvat Myhinjärven ja
Pienen Myhin yhdistävään Sulasalmeen
alueen keskiosassa. Salmi jakaa seudun
samalla kahteen osaan. Niinimäki poh
joisessaja Viisarivuori etelässä ovat alu
een korkeimmat kohdat.
Kasvillisuus vaihtelee mäen lakien
karuista kalliomänniköistä notkelmien ja
puronvarsien reheviin korpiin. Paikoi
tellen on pienialaisia suoniittyjä. Alueel
la esiintyy muutamia maakunnassa mel
ko harvinaisia kasvilajeja.

Suomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria

Kulttuuripiirteet

aahkarin Myhinpään tie johtaa
Ihalaisen kylältä Rautalammin kir
kolle. Tie kulkee jylhäpiirteisessä poh

Ihalaisen kylältä Rautalammin kir
kolle johtavaa maantietä alettiin rakentaa
vuonna 1901, ja kyläpolkua muistuttava
ratsutie levennettiin maantieksi vuonna

Saahkarin Myhinpään ,naisematie
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Luonnonpiirteet
Pinnanmuodot ovat alueella hyvin
jyrkkiä. Pisa kohoaa jyihänä Valkeisen
järvestä: korkeusero sen itärinteillä on
500 metrin matkalla 175 metriä. Länsirinne viettää jyrkkänä Ison Pisalanimen
rantaan. Kypäräinen kohoaa monessa
kohdin jyrkänteinä lähes 100 metriä Ala
Siikajärven pinnasta.
Pisan kalliot ovat ympäristön kiil
legneissiä kovempaa kvartsiittiaja ovat
siksi jääneet jyrkkärinteisiksi kohoumik
si. Kallioperää peittää epätasainen pohja
moreenikerros, mutta jyrkiltä rinteiltä on
moreeni huuhtoutunut pois jättäen jäljel
le avokalliot. Alueen järvet ovat jyrkkä
rantaisia ja syviä ja vedet jokseenkin
luonnontilaisia.
Kasvillisuus vaihtelee selänteiden
lakialueilla kuivista ja kuivahkoista kan
gasmetsistä kuusivaltaisiin tuoreisiin
metsiin. Rinteillä on kalliomänniköitä.
Huosiaisniemessä oleva kallioperän
120

-

1

2

3

4

5 km

1909-1912 kyläläisten urakkatöinä.
Maantie hyväksyttiin tiemuseokohteeksi
vuonna 1982.
Tienvarsiasutus koostuu harvaksel
taan sijaitsevista pienistä tiloista, joilla on
siellä täällä erillisiä peltolaikkuja tien
varsilla. Suuri osa tiloista sijaitsee vesis
töjen varsilla maantielle näkymättömissä.

Tienvarren pienten tilojen rakennuskanta on pääosin 1940-ja 1950-luvulta ja
se kuvastaa maaseudun ja siirtoväen asut
tamista sodanjälkeisenä aikana. Vanhaa
rakennuskantaa edustaa Roitukan tila,
jossa rakennukset muodostavat perintei
sen pohjoissavolaisen suljetun pihapiirin.
Kuorekosken mylly- ja sahakokonai

suus on kulttuurihistoriallisesti arvokas,
mutta sijaitsee maantiestä ja asutuksesta
hieman erillään. Mylly on perustettu
vuonna 1839 ja nykyinen, edelleen käyt
tökunnossa oleva mylly on rakennettu
vuonna 1914. Myllyn yhteydessä on
saha, vanha kellarija aitta sekä 1900luvun alussa rakennettu myllärin asunto.

Pe rinnemaisemia
Laakkolan niitty

Telkkämäen kaskialue

Sijainti: Rautalampi; Kuopion lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Keski-Suomen järviseutu
Pinta-ala: 7 hehtaaria

Sijainti: Kaavi; Kuopion lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Pohjois-Savon järviseutu
Pinta-ala: 240 hehtaaria
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elkkärnäen kaskialue sijaitsee loiva
rinteisellä selänteellä kumpuilevassa
maastossa. Lehtimetsän peittämällä alu
eella on kaskettu aina 1940-luvulle saak
ka. Kaskeamisen jälkeisen kasvillisuu
den kehitysvaiheet ovat vielä selvästi
nähtävissä, ja maisema muistuttaa vuosi
sadan vaihteen suomalaista metsämaise
maa.
Lehtipuut ovat selvästi vallitsevia, ja
etenkin harmaalepikoita on paljon. Leh
tipuusto on kuitenkin vähitellen korvau
tumassa kuusella, joka paikoin on jo val
tapuurla. Alueella on kaskeamisen päät
tymisen ajankohdan mukaan harmaalep
pä- tai koivuvaltaista taikka kuusettunut
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ta kaskimetsää. Avoimet niittylaikut elä
vöittävät tummuvaa metsää. Kaskeami
seen viittaavat aluskasvillisuudessa run
saana esiintyvä ruusuruoho, jo niukentu
nut kesämaitiainen. aho-orvokki sekä
peurankello. Kivirauniot lisäävät vanho
jen kaskiahojen omaleimaista ilmettä.
Asutusta edustavat pienet tilat rikko
naisine viljelyksineen. Perinteisimpiä
niistä ovat Telkkämäki ja Rietula, joiden
rakennuskanta on pääosin vuosisadan
vaihteesta. Telkkämäen tilalle on perus
teilla kaskimuseo. Tiestö on rakennettu
alueelle vasta 1960-luvulla ennen kul
jettiin pääasiassa kärrypolkuja pitkin.
Telkkämäki on rauhoitettu luonnon
suojelualueeksi vuonna 1989. Tulevalla
kaskimuseoalueella olisi kaskettava
säännöllisesti, jotta kaskeamisen jälkei
sen metsän kehitysvaiheiden sarja säilyi
si. Laidunnuksella ja varovaisella met
sänhoidolla voitaisiin edistää kulttuuripiirteiden ja maisemakuvan säilymistä.
-

Laakkolan niittr

aakkolassa on maisemallisesti ja kas
villisuudeltaan edustava rantaniitty
Laakkolan tilan viljelymaisemassa. Kau
nis ranta-alue liittyy Hankoveden saaris
toiseen vesistömaisernaan. Alue on laaja
ja avoin, tuoreiden ja kuivahkojen niitty
jen värikäs ja runsaasti kukkiva yhdistel

L

Rinne viettää laajalta peltoaukealta
loivana ja avoimena järveen. Avoimuut
ta rajoittaa vain muutama rannan mänty
ja haapa. Rannassa on matalaa, sara- ja
ruokovaltaista kosteata niittyä ja ylempä
nä suuria, värikkäitä ruohoja kasvavaa
kuivempaa niittyä. Täällä kasvaa tavanomaisten niittykasvien, särmäkuisman,
metsäkurjenpolven ja käenkukan ohella
seudulle harvinainen kirkiruoho.
Avointa niittyaluetta uhkaa pensoit
tuminen. Niittyä on hoidettu kulottamal
la noin joka toinen vuosi. Alueen luon
nonarvot säilyvät vain jatkuvan hoidon
avulla.
Telkkämäen kaskialite
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Arvokkaat maisema-alueet
82. Totkunniemi
Sijainti: Kesälahti; Pohjois-Karjalan
lääni

Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Laatokan-Kaijalan seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria

T

otkunniemi on Laatokan Karjalan
seudulle ominainen rantakylä, joka
on säilynyt maisemallisesti yhtenäisenä
kokonaisuutena.
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Totkunniemi

Maisemakuva
Kulttuurimaisema on kauneimmil
laan kylän pohjoisosassa, jossa perintei
set maatilat sijaitsevat tasapainoisesti loi
vasti kumpuilevassa maisemassa. Avaraa
kokonaisuutta j äsentävät luonnonmuotoj a
myötäilevät tiet, puukujat ja yksittäiset
pihapuut.
Kylän eteläosassa maasto on vaihte
levampaa ja maisema pienipiirteisempää
kuin pohjoisessa. Harjulan, Mäkelän ja
Pennalan tilat sijaitsevat puoliavoimessa
maisemassa pihapuiden reunustamina.
Pennalan vanha koivukuja harjun laella
on maisemallisesti vaikuttava. Paikoin
avautuu kauniita kaukomaisemia.
Aivan eteläosissa maisema on sul
keutunutta. Rehevät sekametsät ja tien
varsipensaikot estävät näkyvyyttä. Mai
semaa rikkovat vain Kuljunmäen poh
joispuolen sorakuoppa, maisemaan sopi
maton uudisrakennus sekä voimalinjat.

ja luonnonpiirteitä luonnehtii loivasti
kumpuileva, moreenin peittämä maasto.
Vain korkea Hovinmäki erottuu selvästi
ympäristöstään. Kalliopaljastumia on
paikoittain. Maisema-alueeseen rajoittu
va Pyhäjärvi on karu ja kirkasvetinen
selkävesi.
Alue on hyvä esimerkki viljavastaja
ilmasto-olosuhteiltaan edullisesta Laa
tokan-Karjalasta. Metsät vaihtelevat har
jujen kuivahkoista männiköistä lehto
maisiin metsiin ja lehtoihin. Alueen ete
läosassa kylätietä reunustavien rehevien
mänty- ja koivuvaltaisten sekametsien
kasvillisuus viittaa kaskeamiseen.
Laidunnuksen synnyttämiä perinne
biotooppeja ovat muutamat hakamaat ja
kasvillisuudeltaan melko tavanomaiset
niityt. Edustavimpia ovat Muukkolanja
Aholan niityt sekä kansakoulun pihamaahan rajoittuva, kasvillisuudeltaan
edustava ja vaihteleva niittyalue. Täällä
kasvavat esimerkiksi ketoneilikka, kelta
matara ja ahdekaunokki. Pientareilla
kasvaa runsaana lehtomaitikkaa, harvi
naista kulttuurikasvia kenttätyräkkiä
sekä vanhaa koristekasvia ukonputkea.

Kulttuuripiirteet
Totkunniemen kylän kulttuuriarvot
perustuvat vanhaan rakennuskantaan.
Kylä on jakautunut Pyhäjärven ranta
kumpareille neljäksi tilaryhmittymäksi.
Pohjoispäässä sijaitsevat arvokkainta
rakennuskantaa edustavat Tervola ja
Muukkola. Tervolan pihapiiriin kuuluvat
1700-luvulta peräisin oleva hyväkuntoi
nen päärakennus, navetta, aitta, saha ja
mylly. Muukkolan pihapiiri on myös
ehytja perinteinen. Pennalassa on kau

niita vanhoja aittoja, ja sivummalla on
Portinnotkon idyllinen pihapiiri. Alueen
uusi rakennuskanta on pääosin sotien jäl
keen rakennettua ja pika-asutukselle
luonteenomaista tyyliä.
Maaston mukaan polveileva hiekka
pintainen tiestö noudattaa perinteisiä lin
jauksia. Erityisesti huomiota kiinnittää
Muukkolan ja Aholan puurivien reunus
tama tieosuus.
Maatalous on edelleen merkittävä
elinkeino kylässä, mutta karjatalous on
vähentymässä. Puutarhaviljelyä harjoite
taan edullisten viljelyolosuhteiden
ansiosta usealla tilalla.

83. Kiteenlahti
Sijainti: Kitee; Pohjois-Karjalan lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Laatokan-Karjälan seutu
Pinta-ala: 1 800 hehtaaria
iteenlahti edustaa vanhaa Laatokan
Karj alan seudun kulttuurimaisemaa.
Alueen maisemalliset ja kulttuurihisto
rialliset arvot perustuvat hienoon luon
nonmaisemaan, perinteiseen kyläraken
teeseen ja jäljellä olevaan vanhaan
rakennuskantaan.

K

Maisemakuva
Luonnon tarjoamat puitteet ovat
upeat. Kylän länsipään harjukannakselta
avautuvat molemmin puolin kauniit jär
vimaisemat.
Kylämaisema on puoliavointa maa
talousmaisemaa. Näkymät avautuvat
pohjoiseen peltojen yli Kiteenjärvelle,
missä Hiidensaarten metsäiset rinteet

Luonnonpiirteet
Korkeusvaihtelut ovat melko pieniä,
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ovat maiseman kiinnekohtana. Pohjoispuolen muutoin yksitoikkoisille peltoau
keille tuovat vaihtelua Matikkalan tie
noon loivat kummut, tilojen rakennus
ryhmät, laitumet ja puut. Täällä kylämai
sema onkin edustavimmillaan. Maantieltä etelään maasto on vaihtelevaa ja
maisema mosaiikkimaista. Vain mäkien
päältä avautuu näkymiä metsikköjen ja
pensaikkojen yli. Maiseman kiintopistei
tä ovat eri puolille näkyvät Vaaranmäen
Näköalanja Alavan rakennukset ja yk
sittäiset puut.
Alkuperäinen kylämaisema on kärsi
nyt miljööseen sopimattomasta uudesta
rakennuskannasta, tielinj auksen muutta
misesta sekä huonosti sijoitetusta voimalinjasta ja muuntaj asta.

Luonnonpiirteet
Kiteenlahden kylä sijaitsee Kiteen
järven ja Hyypiin välisellä kannaksella.
Tämä on osa Pajarinmäeltä Tervalam
minmäelle ulottuvaa jäätildcöjoen deltaa
ja syöttöharjuja. Korkeusvaihtelut ovat
vain 20-30 metriä, mutta harjuselänteet
ja -kummut ovat jyrkkärinteisiä. Geo
logisesti ja maisemallisesti huomatta
vimmat harjut ovat kylän länsipään Pa
jarinmäki ja eteläpuolen Linnunmäki.
Kylätien varrella korkeimmat mäet ovat
Pekanmiiki ja Vaaranmäki. Kaakossa on
Pitkäsärkän Ollilansärkkien monimuo
toisia harjumuodostoja selänteineen ja
suppakuoppineen.
Hyypiinjärvi on paikallisesti arvokas
lintuvesi. Taajarnajätevedet, järvenlaskut
ja maanviljelyn hajakuormitus ovat rehe
vöittäneet Kiteenjärveä.
Sortavalan lehtokeskuksen vaikutus
ulottuu Laatokan-Karjalan seudulle ja
heijastuu myös Pajarinmäen harjulehto
jen rehevässä kasvillisuudessa. Paj arin
mäellä on esimerkiksi kotkansiipilehtoa.
Hiidensaaren lehto kuuluu valtakunnalli
seen lehtojensuoj eluohjelmaan. Yleensä
metsäkasvillisuus vaihtelee kuivahkoista
mäntykankaista tuoreisiin mustikkatyy
pin kankaisiin. Muun muassa Ukonmäel
lä on pienialaisia niittyjä ja laitumia.
Kasvilajisto on seudulle tyypillistä. Pel
torasti, auringontähti ja ruiskukka edusta
vat kuitenkin harvinaista kulttuurilajistoa.
-

Matikkalan ja Vänninmäen päära
kennukset edustavat ilmeisesti vanhaa
rakennuskantaa, joskin niillä on uusi
puuverhous. Muita vanhoja rakennuksia
ovat tilojen piharakennukset, aitatja
eräät navetat. Maisemallisesti arvokkain
pihapiiri on lehtikuusten katveessa sijait
seva Matikkala. Muillakin tiloilla on vie
hättäviä pihapiirejä hyväkuntoisine ait
toineenja suurine pihapuineen, mutta
maisemaan sopimaton uudisrakentami
nen heikentää kokonaisuutta. Useimmat
talot ovat sotienjälkeisiä puolitoistaker
roksisia puutaloja tai 1970- ja 1980lukujen punatiilitaloja.
Pellot ovat edelleen viljelyksessä.
Muutamilla tiloilla on käytössä pieniä
laitumia. Maamiesseuran ylläpitämä Par
tasensaaren kotiseutumuseo on moni
puolinen perinnemaisema vanhoine ra
kennuksineen ja hoidettuine laidunniit
tyineen.

84. Saario
Sijainti: Tohmajärvi; Pohjois-Karjalan
m
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Laatokan-Karj alan seutu
Pinta-ala: 600 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 133
aario edustaa geologisesti, maisemal
lisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvo
kasta Laatokan-Kaijalan seudun vaaranrinne- ja ranta-asutusta.

S

Maisemakuva
Alueen puoliavointa viljelymaise
maa luonnehtii vastakohtaisuus, joka
syntyy jyrkän ja metsäisen Saarionvaa
ran loivasti kumpuilevien rinnevilj elys
ten sekä ympäröivien lampien välillä.
Maisemakuvaa täydentää rinteiden eheä
ja tasapainoinen kulttuuriympäristö. Ko
konaisuutta elävöittävät metsälaitumen

vanha pisteaita sekä pihapiirien yksittäi
set puut ja puuryhmät. Rinneterassin
muotoja myötäilevä kylätie jäsentää
kulttuurimaisemaa, joka vaaran puolella
rajautuu selkeästi metsään. Alueen eteläosa on avoimempaaja varsin tasaista vil
jelymaisemaa. Kylätieltä ja pihoilta
avautuu kauniita kaukonäkymiä yli pel
tojen ja lampien. Kyläkuvaa rikkovat
vain perinteiseen tyyliin sopimaton
rakennus rinteen alaosassa sekä muuta
mat peltikatot.

Luonnonpiirteet
Saariovaaran huippu ulottuu yli 80
metriä läheisten lampien pintaa kor
keammalle. Ympäröivän maaston kor
keusvaihtelut ovat vaaraa lukuunotta
matta melko pienet. Kylän tuntumassa
kulkee Karjalan liuskejakson reuna.
Saarionvaaran rinteessä on geologi
sesti arvokas glasifluviaalinen terassi,
joka on Suomessa harvinainen kamete
rassin alkio. Alueelle ulottuu useita har
juselänteitä, joita ympäröivät moreeni- ja
turvemaat sekä Jänisjoen tuntumassa sa
vikot ja hiesumaat. Kylän keskelle työn
tyvät Pitkälampi ja Pyöreälampi laskevat
Pirttipuroa myöten itäpuolella virtaavaan
Jänisjokeen.
Saarion seudulla, joka ilmastoltaan
ja maaperältään on ympäristöään suotui
sampaa, vaihettuu Itäinen Järvi-Suomi
Vaara-Karjalaksi. Ympäröivät metsät
ovat mäntykankaitaja tuoreita kuusikoi
ta. Saarionvaaran etelä- ja kaakkoisrin
teessä on rehevää lehtoa ja lehtomaista
kangasmetsää. Suureksi osaksi ojitetut
suot ovat rämeitä. Lampien rantoja reu
nustavat kapeat saravyötja pensaikot.
Vanhoja laidunalueita edustavat
metsäinen hakamaa sekä rinneterassin
yläosassa oleva niittylaikku.

Kulttuuripiirteet
Saarion kylä on syntynyt tiettävästi

Kulttuuripiirteet
Kiteenjärven ja Hyypiin väliseltä
kannakselta on löytynyt kaksi kivikautis
ta asuinpaikkaa. Kiteenjärven ympäristö
on Pohjois-Karjalan vanhimpia asuin
paikkoja. Muun muassa sinne keskittyi
Laatokan luoteisrannalta jokia pitkin
noussut ortodoksinen asutus.
Kiteenlahden Niemenpuolen kylära
kenne on peräisin 1600-luvulta. Useim
mat talot sijaitsevat ympäristöään korke
ammalla mäkiasutuksen tapaan. Talot
ovat ryhmittyneet maantien varrelle hie
man loitompana tien pohjoispuolella
sijaitsevaa Matikkalaa lukuunottamatta.

Saario
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1500-luvun puolivälissä. Vuonna 1648
kylässä oli kolme tilaa. Ne sijaitsivat
Saarionvaaran rinneterassilla, joka on
edelleenkin kylän ydin. Asutus on sit
temmin levinnyt myös lampien lounaisja eteläpuolelle.
Arvokkain rakennuskanta on rintees
sä sijaitsevilla kolmella tilalla, joista
Yläpiha on komein ja parhaiten säilynyt.
Ylimpänä rinteessä sijaitsevan Yläpihan
perinteistä pihapiiriä reunustavat puna
mullatut rakennukset. Kylän muutkin
pihapiirit ovat hyvin hoidettuja, ja koko
naisuus on eheä ja tasapainoinen. Teras
silla kulkeva kylätie Seurantalolta Mus
talammelle noudattaa perinteisiä linjauk
sia. Jänisjoen koskessa on ollut aiemmin
myllyjä. Nykyisin paikalla on voimala,
jonka vanhin osa on rapistunut.

maan pienipiirteisyyttä. Kyläkuvan ar
voa lisäävät hyvin säilyneet pihapiirit ja
rakennuskanta. Edustavimmat kaukonä
kymät avautuvat Vannilasta, Nousialan
tienoilta ja Lievolasta. Kylän keskellä
mutkitteleva kylätie sekä lukuisat puuku
jat jäsentävät maisemaa. Tyvelän kiviai
ta sekä kaskimetsien kivirauniot ovat
huomiota kiinnittäviä yksityiskohtia.
Länsirannalla kulkeva voimalinja on
selvin maisemavaurio. Yksittäiset peltika
tot sekä muutamat huonokuntoiset raken
nukset häiritsevät lievästi kyläkuvaa.

nkamo on Pohjois-Karjalan järviseudun edustava rantakylä. Eheä
kyläkokonaisuus sisältää arvokkaita ja
omaleimaisia kulttuuripiirteitä.

Luonnonpiirteet
Särkijärven ja Suuri-Onkamon väli
nen kapeahko kannas on kalliomäkien ja
harjujen muodostamaa mäkimaastoa, jo
ka on pääosin moreenin peittämää.
Metsäkasvillisuus on rehevää. Kylätien varrella on laajoja ja edustavia kas
kikoivikoita, joissa kasvaa runsaasti val
kolehdokkia ja karjalanruusua. Kylätietä
reunustavat lisäksi sekametsät ja harju
jen mäntykankaat.
Vanhat laidunalueet ovat käytön
vähäisyyden vuoksi rappeutuneet. Ran
talassa on metsähaka, ja vanhoja niitty
laikkuja on paikoin kylän alueella. Pi
hoilla ja pientareilla kasvaa vanhoina
kulttuurinseuralaisina kuminaa, valko
ailakkia ja mäkitervakkoa.

Maisemakuva
Kylä sijaitsee kahden järven välisel
lä kannaksella. Kylämaisema on yleis
vaikutelmaltaan metsäistä ja pienikuvi
oista viljelymaisemaa, ja vesistö pilkot
taa vain paikoin kylätielle. Vanhat kaski
koivikot kylän pohjois- ja keskiosissa
luovat valoisuutta ja ovat merkittävä
kylän maisemaa muovaava tekijä.
Vaihtelevat luonnonpiirteet, koivikoiden
ja männikköisten harjukankaiden vuorot
telu sekä harvakseltaan sijaitsevien tilo
jen pelto- ja niittylaikut tuovat maise

Kulttuuripiirteet
Onkamon 1500-luvulla syntyneen
kylän tilat sijaitsevat harvakseltaan kan
naksella. Kylän elinkeinohistoria liittyy
pääasiassa maatalouteen, joka on edel
leen elinvoimaista. Pellot ovat pienialai
sia ja rikkonaisia. Karjatalous on voi
maklcasti vähentynyt, mikä näkyy myös
maisemakuvassa.
Alueella on useita vanhoja tiloja,
joiden rakennuskanta ja pihapiirit ovat
perinteisiä ja arvokkaita. Uusi rakennuskanta on 1950- ja 1960-lukujen tyypilli

85. Onkamo
Sijainti: Tohmajärvi; Pohjois-Karjalan
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi; Pohjois-Karjalan järviseutu
Pinta-ala: 400 hehtaaria

Q

skl puolitoistakerroksisia asuintaloja.
Tyvelän ja Kauppilan tilojen rakennuk
set ovat alkuperäisiä ja edustavia, Kaup
pila tosin on autioituneena ränsistynyt.
Kauppilassa sekä muutamalla muulla
tilalla on rakennuksissa rakennushisto
riallisesti kiinnostavia, päreillä verhoiltu
ja seiniä. Harjulan ja Vannilan pihapii
rissä on hyvin hoidettuja vanhoja raken
nuksia ja perinteisiä koristekasveja. Ky
län kaikki rakennukset sopeutuvat hyvin
perinteiseen kyläkuvaan. Loivasti mut
kittelevalta kylätieltä avautuu useita
näkymiä vehreisiin pihapiireihin.

86. Huhtilampi
Sijainti: Kiihtelysvaara; Pohjois
Kaij alan lääni
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 300 hehtaaria
Kuva:Iosa,s.51, 113

9

1

2km

Huhtilampi
uhtilammen kylä edustaa VaaraKarjalassa järven rantaan syntynyttä
asutusta viljelyksineen. Kaunis maise
makuva ja hyvin säilynyt perinteinen
kylärakenne muodostavat kulttuurimai
seman keskeiset arvot.

H

Onkamo
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Maisemakuva
Maisema-aluetta rajaavat lännessä
metsäiset mäet. Idässä avautuu puoliavoin viljelymaisema. Maisemaa hallit
see lampien ja kalliojyrkänteisten mä
kien välinen kontrasti. Mieleenpainu
vimmat näkymät yli peltojen, rakennusryhmien ja metsiköiden mosaiikin avau
tuvat alueen länsiosan tienristeyksestä
Huhtilammelle ja Kaatiolammen suun
taan. Maisemakuvaa elävöittäviä yksi
tyiskohtia ovat Huhtilammen länsiran
nan koivurivistö, tienristeyksen kallio
seinämä ja muutamat suuret puut, kuten

Rusilan pihakuuset. Kyläkeskuksen
kautta kulkevan maantien linjaus ja voi
malinja ovat maiseman häiriötekijöitä.

naisesti viljavaja huuhtoutumaton vaara
moreeni. Karjalaisen liuskealueen reu
nan kvartsiittijakso kulkee tien itäpuolel
la, jossa kalliopaljastumat ovat melko
yleisiä. Sisempi Salpausselkä kulkee
Heinävaaran länsipuolitse. Pohjoisem
mat vaarat ovat hieman Heinävaaraa
matalampia.
Metsätyypit vaihtelevat tuoreesta
lehtomaiseen kangasmetsään. Länsirin
teessä on eri-ikäisiä lepikoita ja koivi
koita. Itärinteessä vallitsevat kuusikot
ovat valtaamassa vähitellen myös länsiosan lehtimetsiä. Heinävaarassa tavataan
lehmuksia sekä seudulle harvinaista vaI
kovuokkoa.
Alueella on runsaasti laidunnuksen
muovaamia perinnebiotooppeja. Lepik
koisia metsähakoja, niittyjäja ketolaik
kuja laidunnetaan edelleen. Himbergin
huvilan arvokkaassa, mutta metsittynees
sä puistossa kasvaa villiintyneenä vanho
ja kulttuuritulokkaita humalaa, sinivuok
koa, lehtosinilatvaa sekä suuri hevoskas
tanja.

Luonnonpiirteet
Alueen pinnanmuotoja luonnehtivat
jyrkkärinteiset mäet. Kalliopaljastumia
on monin paikoin, huomattavin niistä
keskellä kylää tienristeyksessä. Kallio
perä on graniittia ja graniittigneissiä, ja
kylän poikki kulkee kapea metadiabaasi
suoni. Maaperä on moreenia.
Viljelykset on raivattu järviin viettä
ville rinteille ja osin soillekin. Paikoin
pellot ulottuvat rantaan asti, paikoin ran
toi a reunustavat pensaikkovyöhykkeet.
Kaatiolammen lounais- ja etelärantoja
kehystävät jyrkät metsäiset rinteet.
Kylämaisemaa ympäröivät pääasias
sa mäntyvaltaiset kankaat, mutta esimer
kiksi Kaatiolammen eteläpuolen rinteillä
on lehtoakin. Alueen perinnebiotooppeja
ovat laidunniityt, Huhtilaminen rannassa
oleva kostea niitty ja tienristeyksen lä
hellä oleva kallioketo. Ketohärkki, mäki
tervakko ja valkoailakki ovat pientarei
den kulttuurilajistoa.

Kulttuuripiirteet

Kulttuuripiirteet
Huhtilammen kylässä oli 1600-lu
vulla 23 taloa, ja se olikin tuolloin Kiih
telysvaaran suurin kylä. Nykyinen asutus
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on levittäytynyt Huhtilammen länsi- ja
lounaispuolelle, ja Huhtilammen itäran
Heinävaara Selkie
nalla on lisäksi kolme taloa. Vanhaa ra
kennuskantaa on säilynyt vain vähän,
Maisemakuva
lähinnä navettoja ja piharakennuksia.
Esimerkiksi Rusilassa on hyväkuntoinen
Heinävaaran avoimen vaaraselän
vanha aitta. Uudemmat rakennukset
teen harjalle sijoittuva asutus ympäröivi
edustavat suureksi osaksi tavanomaisia
ne viljelyksineen edustaa vaara-asutuspuolitoistakerroksisia 1950- ja 1960maisemaa tyypillisimmillään. Kauas
lukujen puutaloja. Yksittäinen tyylistä
kantavat näkymät luovat avaruuden tun
poikkeava uudisrakennus ei vielä riko
tua, jota vaaran laen peltoaukeat korosta
kyläkuvaa. Vaikka vanhoja taloja ei ole
vat. Loivasti mutkitteleva kylätie, peltoja
jäljellä, on perinteinen kylärakenne kui
reunustavat lepikot ja koivikot ja vanhat
tenkin säilynyt edustavana.
puukujanteet tuovat avoimeen kylämai
Kyläkeskuksen läpi kulkevaa uutta
semaan vaihtelua. Tiensuuntaiset kuusi
maantietä lukuunottamatta muu tiestö
rivistötja seudulle ominaiset suuret pi
sopii kyläkuvaan. Kylän eteläosaa hal
hapuut jäsentävät nauhamaista kylära
koo voimalinja. Seutukaavassa alueelle
kennetta.
on osoitettu suojeluvaraus, jonka mu
Uudisrakennukset erottuvat huonon
kaan kulttuurimaiseman suojelu ja mai
sijoittelunsa vuoksi maisemassa selvästi
seman ominaispiirteet on otettava huo
1 ja rikkovat kyläkuvan eheyttä. Vaaran
mioon maankäytön suunnittelussa.
länsirinteillä ja itäpuolella suoritetut
metsänhakkuut näkyvät maisemassa.
Kivaran
teollisuusalue ja vaaran avointa
87. Heinävaara Selkie
länsirinnettä kulkeva voimalinja ovat
Sijainti: Kiihtelysvaara, Kontiolahti;
maisemakuvassa häiritseviä. Lehtoin ja
Pohjois-Karjalan lääni
Selkien kylät ovat säilyneet perinteisinä
Maisemamaakunta: Vaara-Karj ala
vaarakylinä. Selkieltä avautuvat vaikut
Pinta-ala: 1 100 hehtaaria
tavat näkymät. Mustavaarassa oleva las
kettelukeskus on maisemavaurio.
einävaara on tyyppiesimerkki Vaa
Luonnonpiirteet
ra-Karjalan seudun vaara-asutus- ja
viljelymaisemasta. Heinävaara on mai
Luode kaakico -suuntainen Heinänittu Pohjois-Karjalan kauneimpana
vaara kohoaa yli 70 metriä viereisten
kylänä. Alueen kyliä yhdistää maisemal
lampien vedenpinnasta. Pinnanmuodot
lisesti arvokas perinteinen tieosuus.
ovat voimakaspiirteisiä ja vaihtelevia.
Vaarojen lakiosia peittää seudulle omi
-

-
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Heinävaarassa mainitaan vuonna
1618 olleen kaksi tilaa. Vuoteen 1631
mennessä kylä oli kasvanut seitsemän
tilaa käsittäväksi. 1650-luvulla paenneen
alkuperäisen ortodoksiväestön tilalle tuli
luterilaisia savolaisia.
Kylät ovat tyypillisiä nauhamaisia
vaarakyliä; tilat ovat sijoittuneet vaaran
laella kulkevan tien varteen. Tilakeskuk
set ovat peltojensa ympäröimiä, ja vanha
tilajako on edelleen nähtävissä. Heinävaarassa vanhaa rakennuskantaa edusta
vat lukuisat aitat sekä Piippolan, Koljo
lan ja Postin pihapiirit. Maanviljely on
edelleen varsin elinvoimaistaja osalla
tiloista on lehmiä ja hevosia.
Heinävaaraa, Lehtoitaja Selkietä
yhdistävä maantie on peräisin jo 1600luvulta. Nykyisin maantie on osittain kes
topäällysteinen, mutta silloinkin mittasuh
teiltaan ja linjaukseltaan kylämaisemaan
sopiva. Tieltä avautuu upeita kaukonäky
miä. Uusi Joensuu Ilomantsi maantie
kulkee Heinävaaran länsipuolella.
Heinävaarassa on nykyisin myös
perinteisestä poikkeavaa taajamatyyppis
tä asutusta, kuten poikkeusluvalla raken
netut uudenaikaiset paritalot keskellä
vaaran laen arvokkainta kulttuurimaise
maa. Kylän eteläpäässä on myös uutta
rivitaloasutusta, joka kuitenkin sijaitsee
arvokkaimpien alueiden ulkopuolella ja
on osittain istutuksin suojattu.
Vaikka Lehtoissa rakennuskanta on
uusinta, on kylä säilyttänyt perinteisen
ilmeensä. Kylästä avautuvat hienot nä
kymät. Selkie on tyypillinen avara vaa
rakylä, jossa on säilynyt muutama van
hempi rakennusryhmä. Esimerkiksi Ka
tajamäen tila koivukujineen on varsin
edustava kokonaisuus. Selkien kylä maini
taan jo vuosien 1589-1593 savuluettelossa.
-
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88. Sonkaja
Sijainti: Ilomantsi; Pohjois-Karjalan
lääni

Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 630 hehtaaria
onkaja on edustava vaarakylä. Sieltä
avautuvat vaikuttavan avarat näky
mät ympäröivään maisemaan.

S

koivu- ja leppärivistö. Metsät ovat rehe
viä, tuoreita kuusikoita tai sekametsiä.
Alueen luonnonpiirteiden arvot perustu
vat ympäröivää seutua vaateliaampaan
kasvillisuuteen.
Kylässä on jäljellä joitain laidunniit
tyjä. Niiden ja pientareiden lajistossa on
runsaasti kulttuurivaikutteisia kasvej a,
kuten nurmikaunokki, kumma ja ukon
putki. Rominvaaran autioituneella tilalla
on osa pelloista muuttunut niityiksi.

levittäytynyt järven kummallakin puolel
la olevien vaarojen lakialueille ja rinteil
le, järven läheisyyteen. Koillisrannan
asutus lienee vanhinta.
Kylän rakennuskanta on osittain
peräisin 1800-luvulta, kuten kylän ko
meimpiin kuuluva Tuomarilan pääraken
nus, joka on saarnaaja Henrik Renqvistin
syntymäkoti. Suuri osa rakennuksista on
sotien jälkeen rakennettua, joka sopii
maisemaan huomattavasti paremmin
kuin kylään 1970- ja 1980-luvulla nous
seet tiilitalot. Komeimmat esimerkit
puukujanteista on Lehtoniemen ja
Korholan tiloilla.
Ilomantsista Tokrajärvelle ja Uima
kuruun vievä maantie on kulkenut kylän
läpi jo 1600-luvulla. Nykyinen maantie
on silponut vanhan tien pieniksi pätkiksi
Sonkajan pohjoislaidalla. Koillisrannan
kylätie noudattelee vanhan maantien
pohjaa ja se kuten länsipuolellakin oleva
tie on mutkainen, mittasuhteiltaan ja lin
jaukseltaan kylämaisemaan sopiva.

89. Kirvesvaara
Ikkovaara

-

Sijainti: flomantsi; Pohjois-Karjalan
iaam

Maisemamaakimta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 540 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 30, 154
Sonkaja
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Maisemakuva

Kulttuuripiirteet

irvesvaara ja Hakovaara edustavat
maisemallisesti arvokasta perinteis
tä vaara-asutusmaisemaa.

Sonkajan kylä on syntynyt Sonkajan
järven ympärille kohoaville vaaroille.
Kylän maisemarakenne on monimuotoi
nen vaihdellen avoimesta vaaraviljely
maisemasta sulkeutuneeseen metsämai
semaan. Vaaroilta avautuvat kaukomai
semat ovat vaikuttavia.
Järven länsipuolella kohoavia laajo
ja rinnemetsiä täplittävät vaaleasävyisten
viljelysten mosaiikki sekä harvakseltaan
sijaitsevat tilakeskukset pihapuineen.
Järven koillisrannat ovat lähes kokonaan
viljeltyjä. Rannan lehtipuureunus, tila
keskukset pihakuusineen ja pienet lehti
puuryhmät tuovat maisemaan vaihtelua
ja elävyyttä. Järven vastakkaisilla ran
noilla kohoavaa maisemaa leimaa va
kiintuneisuus ja selkeys. Alueen raken
nuskanta ja tilojen sijoittelu on perinteis
tä ja luo yhdessä luonnonpiirteiden kans
sa sopusointuisen kokonaisuuden.

Sonkaja on yksi Pohjois-Karjalan
vanhimmista kylistä. Se mainitaan vuon
na 1500 oman perevaaransa eli veropii
rinsä keskuksena. 1600-luvun lopulla
tiloja oli jo lähes 20. Kylän asutus on

Kylämaisemien rakenne on uudisra
kennusten runsaudesta huolimatta varsin
perinteinen. Rakennusten ja viljelysten

K

Maisemakuva

Luonnonpiirteet
Luonnonmaisemaa hallitsevat Son
kajärven molemmin puolin kohoavat
vaarat. Länsipuolella oleva Rominvaara
kohoaa viitisenkymmentä metriä järvenpintaa korkeammalle. Itäpuolen vaara on
hieman matalampi. Vaaroja peittää
huuhtoutumaton vaaramoreenipeite.
Sonkajärvi on lievästi rehevöitynyt
pieni järvi, jonka rantoja kiertää kaunis
128

Kirvesvaara Hakovaara
-
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sijainti noudattaa vaarakylälle ominaisia
piirteitä. Vaarojen laelta avautuvat vai
kuttavat näkymät.
Kyliin johtaa mutkitteleva hiekkatie.
Vaarojen jyrkähköjä rinteitä pitkin kul
kevan tien varsilla vuorottelevat metsät
ja hehkeät niityt vanhoine latoineen ja
lehtipuurivistöineen. Kirvesvaaran laella
rehevä lepikko sulkee näkymät itään,
mutta lännessä avautuu komea vaaravil
jelymaisema. Hakovaaran laella tie mut
kittelee kauniisti avointen peltojen kes
kellä, mikä lisää korkean paikan vaiku
telinaa. Laki kumpuilee pienipiirteisesti,
ja oman lisänsä vaihtelevaan kylämaise
maan antavat kauniit pihapiirit kookkai
ne pihapuineen.
Kaikki uudisrakennukset eivät sovel
lu perinteiseen rakennustyyliin. Kokonai
suutena kylät ovat kuitenkin säilyttäneet
melko hyvin tasapainoisen maisemaku
vansa. Huolimatta syrjäisestä sijainnista
kylien maisemasta kuvastuu elinvoimai
suus.
Luonnonpiirteet
Hakovaaranja Kirvesvaaran kylät
sijaitsevat Kesonsuon eteläpuolella
kohoavien vaarojen laella. Luonnonym
päristö 200 metrin korkeuteen kohoavine
vaaroineen ja ympärillä levittäytyvine
erämaisine soineen on voimakaspiirtei
nen ja vaikuttava. Kyliä ympäröivät pai
koin soistuvat kuu sikot ja etäämmällä
levittäytyvät laajat avoimet suot. Keson
suo ja monet muut suot, kuten Korvin
suo ja Juurikkasuo ovat soidensuojelu
alueita. Luonnonsuojelualueeksi rauhoi
tetun Kesonsuon länsi- ja pohjoispuolel
la olevat mittavat harjualueet kuuluvat
valtakunnalliseen harjuj ensuoj eluohjel
maan.
Kylien kulttuurikasvilajisto on run
sasta. Hakovaaran perinnebiotoopeilla
kasvavat muun muassa nurmihärkki ja
entisten kaskimaiden kasvi ruusuruoho.
Kirvesvaarassa on maisemallisesti kau
nis hakamaakoivikkoja edustavia metsä
laitumia ja laidunniittyjä.
Kulttuuripiirteet
Kirvesvaara ja Hakovaara ovat tyy
pillisiä vanhoja vaarakyliä. Kummassa
kin kylässä on kymmenkunta tilaa, jotka
ovat sijoittuneet vaaran laelle ja ylärin
teeseen, osa vaaran juurelle. Vanhoja
rakennuksia ei ole juurikaan säilynyt, ja
nykyinen rakennuskanta on syntynyt
pääosin sotien jälkeen. Kylien iäkkäin,
1800-luvulta peräisin oleva rakennus lie
nee Kirvesvaaran Eromäen tilalla. Talot
ovat yleisilmeeltään siistejäja hyväkun
toisia ja sopeutuvat hyvin perinteiseen
maisemaan ja kylärakenteeseen. Kylät
ovat eläviä ja maatalous suhteellisen
elinvoimaista. Hakovaara on Pohjois
Kaij alan ensimmäinen kylä, jossa on
harjoitettu keskitettyä tilakohtaista neu
vontaa.

90. Ylikylä
Sijainti: Nurmes; Pohjois-Karjalan lääni
Maisemainaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 1 200 hehtaaria
likylä sijaitsee vesistön äärellä vaih
televassa luonnonympäristössä. Se
on poikkeuksellisen hyvin säilynyt, kult
tuurihistoriallisesti ja maisemallisesti
arvokas Vaara-Kaijalan rantakylä.

y

Maisemakuva
Vaihteleva luonto sekä perinteinen
ja tasapainoinen viljelymaisema yhdisty
vät maisema-alueella. Vesistön ympäril
le muodostunut Ylikylä on rakenteeltaan
ja rakennuskannaltaan poikkeuksellisen
hyvin säilynyt rantakylä.
Kylämaiseman keskeiset elementit
ovat sokkeloinen vesistö, laajoja näkymiä
avaavat rinnepellot sekä näitä rajaavat
metsät. Loivasti kumpuileva maasto,
vesistö rehevine rantoineen ja ympäröivi
en vaarojen monipuolinen metsämaisema
yhdistyvät perinteisen maatalousmaise
man kanssa tasapainoiseksi kokonai
suudeksi. Peltonäkymät ovat Vaara-Kar
jalan oloissa poikkeuksellisen viljavat.
Rinnepellot ovat pohjoisen puolella loivia, mutta etelän puolella huomattavasti
jyrkempiä. Viljelyksiä elävöittävät lai
dunalueet, yksittäiset koivut tai koivuryh
mät sekä kumpareiden laella sijaitsevat
tilakeskukset suurine pihapuineen. Huo
miota herättävät myös rinneviljelyksiä
halkovat komeat koivukujat. Maisema on
monipuolinen, mutta yleiskuvaltaan sel
keä. Kyläkokonaisuutta häiritsevät muu
tamat tyylittömät talousrakennukset.
Luonnonpiirteet
Ylikylä on muodostunut kahden pie
nehkön järven ja lammen sekä niitä yh
distävien jokien ympärille. Rantoja reu
nustaa runsas saraikko, joka lahdissa
levenee laajoiksi luhtaniityiksi. Itse
kylän alue on suhteellisen alavaaja loi
vapiirteistä, mutta ympäröivä maasto on
pinnanmuodoiltaan hyvin voimakaspiir
teistä ja suhteelliset korkeusvaihtelut
ovat jopa 50-100 metriä. Vesistöjen ete
lä- ja länsirannat ovat selvästi jyrkempiä
kuin pohjoisrannan alava, savikoiden
luonnehtima rantamaa. Etelässä on mo
reenimaata. Vaaroilla on hyvin runsaasti
kalliopaljastumia.
Metsät ovat kylän alueella lehti- ja
sekametsiä, ja kylää reunustavia vaaroja
peittävät kuivahkot mäntykankaat tai
rehevät kuusikot. Rannoilla ja peltojen
laidoilla on monin paikoin nuorehkoja
lepikoitaja koivikoita. Niemenja Hovi
lan alueella on kauniita hakamaita.
Kulttuuripiirteet
Kylän alueelta on tehty runsaasti esi
historiallisia löytöjä. Ylikylä on syntynyt
1600-luvun alkupuolella. Vuonna 1631

kantatiloja oli kylässä kolme: Tervala,
Niemi ja Puusärkkä. Perinteinen tilajao
tus on säilynyt kylässä poikkeuksellisen
hyvin ja kyläkeskuksessa lähes kaikki
tilat ovat vanhoja kantatiloja. Asutus on
sijoittunut vesistöjen molemmin puolin
muodostaen kaksi tiheämpää nauhamais
ta ryhmittymää kylätien varteen. Muu
asutus sijaitsee ranta-alueilla hajallaan.
Vanhimmat tilat ovat näkyvimmillä pai
koilla korkeimpien kumpareiden päällä.
Uudemmat, lähinnä sodanjälkeisen asu
tustoiminnan myötä syntyneet tilat sijait
sevat kylän pohjoisosassa ja Ylikylänjär
ven pohjoispuolella.
Kylän rakennuskanta on hyvin säily
nyttäja suureksi osaksi vanhaa. Siinä
kerrostuvat eri aikakausien rakennustyy
lit 1800-luvulta nykypäiviin. Vanhojen
kantatilojen perinteiset päärakennukset
ovat hyvin hoidettuja. Pihoja täydentävät
lukuisat aitatja riihet. Edustavia ovat
Niemen, Roukkajan ja Lehmilahden pi
hapiirit. Uudehko rakennuskanta sopii
melko hyvin perinteiseen kylärakentee
seen ja rakennustyyliin. Poikkeuksena
ovat vain muutamat suuret talousraken
nukset. Niemen ja Mustolan pihoilta las
keutuvat komeat koivukujat alas järvenrantaan. Kylän hiekkapintainen tiestö
noudattelee maaston muotoja.

91. Karhunpää
Sijainti: Valtimo, Nurmes; PohjoisKarjalan lääni
Maisemamaakunta: Vaara-Kaij ala
Pinta-ala: 1 300 hehtaaria
arhunpää on Valtimon vesireitin
varrella sijaitseva perinteinen Vaa
ra-Karjalan rantakylä. Kylän kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot ovat
huomattavat.
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Maisemakuva
Perinteinen ja eheä kylämaisema
yhdistyy vaihtelevaan ja jylhään, vesien
kirjomaan luonnonympäristöön. Mutkit
televan joen ympärille syntynyttä ja
Vaara-Karjalan oloissa poikkeuksellisen
vehmasta viljelymaisemaa ympäröivät
jylhätja metsäiset vaarat, mikä luo mai
semaan voimakasta vastakohtaisuutta.
Vesireittiä jäsentää maisemallisesti arvo
kas harjuselänne.
Alue on puoliavointa viljelymaise
maa. Viljelyksiä rajaavat metsät ja ran
nat, ja tasaisia peltoaukeita jäsentävät
lukuisat puukujat, metsäsaarekkeet ja
yksittäiset suuret puut. Perinteinen kylärakenne ja vanha rakennuskanta muo
dostaa tasapainoisen kokonaisuuden.
Karhunpään kulttuurimaisemaa on pidet
ty Vaara-Karjalan kauneimpana. Kylätieltä avautuu monin paikoin vaikuttavia
näkymiä, kauneimmat Neitivirralta, Ho
vilasta, Rinteeltä ja Kuoppalasta. Maise
makuvaa häiritsevät hakkuut, voimalin
129

Karhunpää, Ylä-Valtirnoja Ylikylä

0

jat, kyläkuvaan sopimaton postirakennus
sekä sorakuoppa.
Luonnonpiirteet
Luonnonympäristö edustaa hienosti
jylhää vaarakarjalaista luontoa. Pinnanmuodot ovat hyvin vaihtelevia. Alavia
rantamaita ja luode kaakko -suuntaisia
kapeita harjuja ympäröivät jylhät vaarat.
Itse kylän alueella maasto on loivapiir
teistä lukuunottamatta idässä 130 metriä
järvien tasosta kohoavaa Ristivaaraa.
Maaperä on moreenia harjualueiden la
jittunutta ainesta ja vesistön varsien savi
koita lukuunottamatta. Pitkäniemen
Siikasärkän harjuselänne on luonnonpiir
teiltään arvokas.
Kylä on kasvanut Valtimonjoenja
Karhujärven ympärille. Rannoilla on ka
peita saraikkoja sekä laajoja ruovikoitaja
kortteikkoja. Rantakasvillisuus on rehevää.

Alue kuuluu Pohjois-Karjalan ka
ruimpaan vyöhykkeeseen. Harjualueen
metsät ovat komeita männiköitä. Muual
la kasvaa kuusivaltaisia kangasmetsiä, ja
rantoja reunustavat monin paikoin lepi
kotja koivikot. Kylän alueella on jäljellä
joitakin vanhoja laidunniittyjä.

-

-
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Kulttuuripiirteet
Alueelta on tehty useita esihistorial
lisia löytöjä. Kylän 1620-luvulla synty
nyt länsipuoli on sen vanhinta osaa. Itäpuolen entisille takamaille nousivat en
simmäiset tilat 1700-luvun lopulla. Asu
tus on sijoittunut harvakseltaan Valtimon
joen ja Karhujärven rannoille, joilla talot
sijaitsevat omien viljelystensä ympäröi
minä.
Perinteisiä pihapiirejä vanhoine ra
kennuksineen on jäljellä vain muutamia.
Arvokkain niistä on Kirkkola. Sen pihapii
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rissä oli aikanaan yli 30 rakennusta, joihin
kuuluivat 1600-luvulta peräisin oleva aitta
ja kylämeijeri. Osa rakennuksista on sit
temmin purettu. Uusi rakennuskanta edus
taa sotien jälkeistä puolitoistakerroksista
tyyliä, joka mukautuu melko hyvin kyläkuvaan. Alue on edelleen melko elinvoi
maista maatalousaluetta.
Karjalainen Pohjantie on aikanaan
kulkenut Karhunpään kylän kautta. Ny
kyinen tiestö noudattaa perinteisesti
maaston muotoja ja sulautuu maisemaan.
Alueen itäpuolella on tekeillä tien leven
täminen.

92. Ylä-Valtimo
Sijainti: Valtimo; Pohjois-Kaij alan laam
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 10

lä-Valtimo on edustava laajojen vii
jelyaukeiden ja vesistön luonnehti
ma Vaara-Karjalan rantakylämaisema.

y

Maisemakuva
Ylä-Valtimon maiseman keskeiset
elernentit ovat avointa maisemaa rajaa
vatjylhät vaarat, sokkeloinen vesistöalue
sekä näiden väliin jäävät valoisat peltoa
ukeat tilakeskuksineen. Rinteillä kum
puilevilla viljelyksillä on pieniä lehti
metsiköitä sekä harmaahirsisiä latoja.
Kokonaisuus on vaihteleva, mutta rau
hallinen ja etenkin järven rannoilla vai
kuttava. Näkymiä elävöittävät rantalai
turnet ja niillä käyskentelevät lehmät.
Kylän pohjoispuoli edustaa tavanomai
sempaa, kuitenkin tasapainoista viljely
maisemaa. Avoimilta rannoilta avautuu
näkymiä vesistöön.
Maisemallisesti arvokkaimmat alu
eet ovat Ylä-Valtimojärven pohjoisran
noilla. Niemien korkeimmalla mäellä
sijaitsevat tilat rinneviljelyksineen ovat
maisemallisesti hyvin kauniita. Etenkin
Tervaniemessä pienten koivikoiden ja
peltoaukeiden vaihtelu vesialueita ja
vaaroja vasten luo huomattavan kauniita
näkymiä. Täältä avautuvat kaukomaise
mat sekä järvelle että pohjoisen laajoille
peltoaukeille.
Kylän reuna-alueilla yksittäiset uu
det asuinrakennukset rikkovat kulttuuri
maisemaa. Myös jotkut hajanaisesti si
joitetut suuret talousrakennukset häirit
sevät maisemakuvaa.

Luonnonpiirteet
Ylä-Valtimon kylä sijaitsee kahden
korkean vaaran ja pienehkön järvialtaan
välisellä tasangolla. Kylän pohjoispuoli
nen Konttivaaraja länsipuolella kohoava
Pertunvaara ovat jyrkkärinteisiä moree
nimuodostumia. Eteläpuoliset Porttivaa
raja Vattuvaara ovat jonkin verran mata
lampia, mutta jyrkkärinteisiä. Ylä-VaI
timojärveen työntyvät niemet ovat har
jumaisiaja kohoavat korkeimmilta koh
diltaan parikymmentä metriä järven pin
nasta.
Ylä-Valtimojärvi on melko rehevä
pikkujärvi, jonka rannoilla kasvaa tiheä
sarareunus. Järvelle ovat ominaisia sok
keloiset lahdet ja niemet. Rantaan las
keutuvia avoimia viljelyksiä erottaa ve
destä lehtipuuvyö.
Vaarojen rinteet ovat tuoreiden kuu
sikoiden peitossa, ja peltoja laikuttavat
siellä täällä sekapuustoiset saarekkeet.
Ranta-alueet ovat kylvöperäistä laidun
nurmea ja rantaniittyä, varsinaisia luon
nonniittyjä on kylän alueella niukasti.
Ylä-Valtimojärven saari on myös laidun
nettu.

Kulttuuripiirteet
Ylä-Valtimon asuttaminen alkoi
1700-luvun lopulla. Vanhimpia alueita
ovat tien eteläpuoliset osat. Kylän poh

joispuolisten alueiden kehittymiseen on
vaikuttanut sotien jälkeinen asutustoi
minta. Asutus on sijoittunut harvaksel
taan alueen halki kulkevan Kuhmon
maantien tuntumaan sekä siltä erkanevi
en pikkuteiden varteen.
Kylä on elävää mnaanviljelysaluetta,
ja varsinkin karjatalous on voimakasta.
Tämä luo kylään oman perinteisen lei
mansa. Erityisen hienoja ovat rantoihin
asti ulottuvat hyvin hoidetut laidunalu
eet. Peltojen ja laitumien keskellä olevi
en latojen kunnostus olisi suotavaa mai
sema-arvojen säilyttämiseksi.
Rakennuskanta on suureksi osaksi
sotien jälkeiseltä ajalta peräisin. Raken
taminen on edelleen vilkasta, ja uudet
rakennukset näkyvät kyläkuvassa.
Uusien rakennusten sijoittelu ja tyylifli
nen sopivuus kylämiljööseen on paikoin
perinteiseen maisemakuvaan sopimaton
ta. Monet talot ovat ulkoasultaan taaja
matyylisiäja osa niistä sijaitsee liian
keskeisellä paikalla. Kylän itäosassa on
kuitenkin myös hyvin sijoitettuja uudis
rakennuksia.
Vanhoja rakennuksia on säilynyt
hyvin vähän, mikä hieman heikentää
kylän kulttuuripiirteiden arvoa. Vanhim
mat rakennukset sijaitsevat perinteisesti
kumpareiden lakiosilla. Herrasen tilan
päärakennus lienee kylän vanhin ja kau
nein rakennus.
Valtimonja Kuhmon välinen maan
tie on leveäpientareinen ja ympäristös
tään kohoava, mutta mutkaisenaja mäki
senä luontuu maisemaan kohtuullisesti.
Erkanevat tilustiet ovat usein viivasuo
ria.

93. Rasimäki
Sijainti: Valtimo; Pohjois-Kaaj alan laam
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria.
Kuva: s. 123
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Rasimäki
pisen nauhamaisen kylän syntymisen, ja
rakennusten sijoittelu on onnistunutta ja
tasapainoista. Elinvoimainen maatalous
on edesauttanut monipuolisen kulttuuri
maiseman säilymistä, mistä arvokkaim
pina esimerkkeinä erottuvat Lähdeahon
rinteessä sijaitsevat laidunniityt lehmi
neen sekä Harj ulan lammaslaitumet.
Alueen keskiosassa laskeutuu kylätie laakson pohjalle, ylittää joen pienen
kosken kohdalla ja nousee jälleen vas
takkaista rinnettä ylös. Kylätieltä avau
tuva näkymä on mieleenpainuva.
Kylän luoteispään rinnemetsien avo
hakkuut sekä pohjois- ja eteläosan pusi
koituneet pellot häiritsevät jonkin verran
kokonaisuutta.

Luonnonpiirteet
auniissa Vaara-Karjalan maisemas
sa sijaitseva Rasimäki on edustava
sotien jälkeen rakennettu pika-asutus
maisema ja jokivarteen keskittynyt nau
hakylä.

K

Maisemakuva
Rasimäkeä yrnpäröi kaunis luonnonmaisema. Kylä sijaitsee jylhien vaarojen
ympäröimässä laaksossa, jonka maise
maa luonnehtivat pienten lehtimetsäsaa
rekkeiden elävöittämät, voimakkaasti
kumpuilevat rinnepellot sekä laakson
pohjalla mutkitteleva joki. Avaria näky
miä laakson sisällä rajaavat ylärinteiden
selkeät metsänreunat. Maiseman moni
puolisuutta lisää alueen koillisosan
tasanko.
Rasimäessä pika-asutus ominaispiir
teineen sopeutuu harvinaisen hyvin luon
nonmaisemaan. Jokivarsi vilj avine rintei
neen on mahdollistanut perinteisen tyyp

Rasimäen kylä sijaitsee kahden luo
de kaakko -suuntaisen vaaran välissä
laajan laaksomuodostuman rinteillä.
Korkeat vaarat reunustavatjylhinä laak
somaisemaa. Jyrkkätörmäisen Rumojoen
molenimin puolin levittäytyvät laajat
kumpuilevat rantasavikot. Niille raivatut
viljelykset jatkuvat ylärinteille saakka.
Täällä maaperä vaihtuu moreeniksi.
Avointa kyläaluetta rajaavat kuusimetsät ja viljelyksiä reunustavat tiheät
lehtipuumetsiköt. Rumojoki virtaa syväl
lä laaksossa, länsirannaltaan suureksi
osaksi lehtipuuvesakon suojassa. Kym
menisen metriä leveä joki kiemurtelee
voimakkaasti laajeten koskipaikkojen
jälkeen suvannoiksi. Joen itäpuolella on
runsaasti laidunnurmia.
-

Kulttuuripiirteet
Rasimäen kylä on syntynyt pääasias
sa sotien jälkeisen pika-asutustoiminrman
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tuloksena, jolloin Suojärveltä muuttaneet
siirtokarjalaiset raivasivat peltonsa laak
son rinteille. Kylä edustaa rakenteeltaan
tyypillistä pika-asutuskylää, ja se on säi
lyttänyt luonteenomaiset piirteensä ja
yhtenäisyytensä. Kyläkokonaisuus on
rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti mer
kittävä.
Tilat on sijoitettu nauhamaisesti joen
varteen kylän halki kulkevan tien mo
lemmin puolin. Tiloja on kolmisenkym
mentä, ja niistä vain osa on pysyvästi
asuttuja. Kaikki asuinrakennukset ovat
puolitoistakerroksisia tyyppitaloja, jotka
poikkeavat toisistaan ainoastaan värityk
seltään. Rakennukset ovat peruskorjattu
jaja hyväkuntoisia. Mäkelän tilan uusi
päärakennus edustaa sijainniltaan ja ui
koasultaan maisemaan ja perinteiseen
tyyliin hyvin sopivaa uudisrakennusta.
Kylän kaikki rakennukset muutamaa
suurta talousrakennusta lukuunottamatta
sopivat kyläkuvaan.
Kylän elämä on voimakkaasti maa
talouden, etenkin karj anpidon varassa.
Vaikka monilla tiloilla on investoitu
nykyaikaiseen maatalousteknologiaan,
ovat maisemassa näkyvät kulttuuripiir
teet kuitenkin säilyneet poikkeuksellisen
perinteisinä. Karjatalous leimaa myös
peltojen käyttöä. Lehmien ja lampaiden
laidunmaita on kylällä runsaasti.
Hiekkapintainen kylätie halkaisee
kylän lähes viivasuorana. Kumpuilevan
maaston sekä metsäkaistaleiden ja pelto
jen vuorottelun vuoksi tienvarsinäkymät
ovat kuitenkin vaihtelevia.
Kylän pohjoisosassa on vuonna 1961
rakennettu ortodoksinen rukoushuone,
jonka pihalla on kylän raivaajille omis
tettu muistokivi.

94. Koli
Sijainti: Lieksa, Kontiolahtija Eno;
Pohjois-Karj alan laam
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 15 000 hehtaaria
Kuva: losa, s. 12ja90
olin vaarat ja niiltä aukeava Pielisen
vesimaisema on ehkä tunnetuin
luonnonnähtävyytemine. Karelianismin
kaudella taiteilijoiden paljon kuvaama
Koli kohosi kansallisesti arvokkaaksi
tunnuskuvaksi.

K

Maisemakuva
Keskeisiä maisemaelementtejä ovat
Kolin Vesivaaran vaarajakso, sen länsi
puolinen laakso järvineen sekä Pielisen
järvimaisemia halkova harjusaarten jono.
Lännessä ja luoteessa ovat Verkkovaaran
Heraniemen vaarajakson jyrkät kallio
seinämät ja Räsävaaran kallioselänteet.
Idässä järvenseikää reunustaa tiheä saariryhmä.
Kolin vaarajakson korkeimmat laet
hallitsevat ympäröiviä maisemia. Rin
-

-
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Koli
nakkaiset vaarajonot ja näiden välinen
Herajärven ja Jeron laakso muodostavat
maisemallisesti erittäin arvokkaan koko
naisuuden. Kolin itäpuolinen, Pielisen
pinnasta kohoava harjujakso on olennai
nen osa kansallismaisemaa. Kolin maise
massa yhtyvät vehmaat kulttuurimaise
mat sekä toisaalta jylhän tummat piirteet
ja vesimaiseman avaruus.
Kaskeaminen oli Kolin alueella pit
kään merkittävin maisemaa muuttava
tekijä. Rakentamisesta johtuva maise
man muuttuminen on tapahtunut pää
asiassa 1900-luvulla. Suurin muutos on
ollut laskettelurinteiden rakentaminen
Kolin, Ipatin ja Rintasenvaaran Pielisen
puoleisiile rinteille. Muutoinkin teiden,
asutuksen ja matkailurakentamisen muo
vaaman maiseman osuus on alueella
huomattava. Myös luonnonmaisemat
ovat muuttumassa. Kareliaaniseile Kolin
maisemaile luonteenomainen lehtipuu
valtaisuus on vaihtumassa kuusikoiden
sävyttämäksi metsäkuvaksi. Avohakkuut
ovat muuttaneet rinteiden profiilia.

Luonnonpiirteet
Ympäristöään 200-250 metriä kor
keampana kohoava Kolin vaarajakso
sijaitsee kahden eri-ikäisen kallioperän
rajalla. Itäpuolelia on Suomen vanhinta,
arkeeisella ajalla syntynyttä noin 3 mil
jardia vuotta vanhaa graniittigneissikal
lioperää. Vaaraj onon lounaispuolinen
alue on huomattavasti nuorempaa, kor
keintaan 2,45 miljardin vuoden ikäistä
proterotsooista kallioperää. Rajapinta
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kulkee pitkin vaarajonon koillisrinnettä.
Sen yläpuolinen vaarajonon laki kuuluu
kvartsiittivyöhykkeeseen, jota magmaki
vien juonet leikkaavat. Vaarajaksoa pi
detään kansainvälisesti arvokkaana kal
lioperämuodostumana.
Herajärvi ja Jero sijaitsevat mannerjään kuluttamassa, ruuhilaakson piirteitä
saaneessa ruhje- ja siirroslaaksossa. Geo
logisesti mielenkiintoisia pienkohteita
alueella ovat pirunpellot, luolat ja aallon
merkkikalliot.
Moreeni peittää suurimman osan
kallioperästä. Herajoen Kaiskunniemen
harjujakso leikkaa järvenselkää maise
ma-alueen itäosassa. Harjusaarten jono
sisältyy valtakunnalliseen harjujensuoje
luohjelmaan.
Jero ja Herajärvi laskevat Herajoen
kautta Pieliseen. Alueen virtaavat vedet
ovat enimmäkseen pienehköjä puroja,
jotka paikoin ryöppyävät koskina tai
putouksina vaarojen rinteiltä. Pielisen
rantoja luonnehtii reittivesille tyypillis
ten karujen rantojen niukka kasvillisuus.
Maisema-alueen itäreunan saaristo kuu
luu valtakunnalliseen rantojensuoj eluoh
j elmaan.
Metsäkasvillisuuden aluej aossa
Kolin alue on vaihettumisvyöhykettä:
alavat ja länsilounaaseen viettävät kas
vupaikat sekä Pielisen rannat ovat etelä
boreaalista vyöhykettä, kun taas karut
saaret ja korkeat maat kuuluvat keskibo
reaaliseen vyöhykkeeseen. Tuoreet ja
lehtomaiset kangasmetsät ovat vallitse
via, ja lehtojakin on melko runsaasti.
-

Kuiviaja kuivahkoja kankaita on vaaro
jen lakialueillaja harjulla. Kolin alueella
on myös monentyyppistä kalliokasvilli
suutta. Lettojen ja rehevien korpien run
saus on luonteenomaista alueen suoluon
nolle. Alueella on sekä valtakunnallisen
lehtojensuojeluohjelman että soidensuo
jelun perusohjelman kohteita. Uhanalais
ten letto- ja lehtokasvien esiintymiä on
runsaasti.
Perinnebiotoopei sta kaskimetsät,
ahot ja luonnonniityt ovat Kolin alueella
hyvin edustettuina. Ahoista on erillisiä
perinnemaisemakuvauksia. Kaskimetsät
ovat tyypillisimmillään valoisia, lähes
puhtaita koivikoita. Näiden lisäksi on
myös harmaaleppävaltaisia kaskimetsiä.
Kolille on äskettäin perustettu kan
sallispuisto.

Kulttuuripiirteet
Kaskitalouden varassa elävä asutus
vakinaismi Pielisen seudulle 1400-luvun
lopulla, mutta Kolin alue oli pitkään asu
matonta erämaata. Ennen suomalaisväes
töä seudulla asui saamelaisia. 1700-luvun
puolivälissä taikauskoinen kunnioitus
Kolin vaaroja kohtaan hälveni, ja niiden
liepeille alkoi ilmestyä taloja. Kolin kyläs
sä oli vuonna 1760 seitsemän taloa. Perin
teinen kaskeaminen ja metsälaidunnus jat
kuivat lähelle 1900-luvun puoliväliä.
Vanhimmat, kulttuurihistoriallisesti arvok
kaimmat talonpaikat ovat 1600-luvulta.
Kolilla on merkittävä asema Suomen
kulttuurihistoriassa. Karelianismin kau
della maamme eturivin taiteilijoiden in
noituksen lähteenä ollut Koli nousi kan

sallismaisemien joukkoon. Matkailukoh
teena Koli toki tunnettiin jo aikaisemmin.
Kolin seudun asutus on tiivistymässä
kyläkeskuksiin, mutta vielä 1930-luvulla
alueella oli runsaasti syrjäisiä taloja ja
mökkejä. Matkailutoiminta laskettelurin
teineen ja muine rakenteineen on nykyään
näkyvä osa Kolin rakennettua ympäristöä.
Muun muassa Kolin kylän, Jeron ja
Herajoen Vesivaaran alueilla perintee
seen nojautuvan maatilatalouden harjoit
taminen säilyttäisi kulttuurimaiseman
monimuotoisuutta. Karj atalouden muo
vaamien perinnebiotooppien umpeenkas
vuja toisaalta paisuvan matkailun sijoit
tuminen Kolin lähiympäristöön ovat kes
keisiä ongelmia kansallismaiseman arvo
jen säilyttärnisessä.
-
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Perinnemaisemia
Kolin kaskiahot
Sijainti: Lieksa; Pohjois-Karjalan lääni
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 18 hehtaaria
Kuva: [ osa, s. 90
Mustanniityt
Mustanniityt on vaihteleva ja moni
puolinen niittyalue, jolla on edustava kas
villisuus ja suuri maisemallinen arvo.
Mustanniityt sijaitsee maisemallises

ti kauniilla paikalla Pielisen Tarhalahden
pohjukassa. Lännessä ja etelässä kohoa
vien vaarojen rinteet luovat jyihät puit
teet kumpareiselle järvenrantaniitylle.
Kuusikkoa vasten erottuvat laitamien
valoisat koivikot. Rauhallista niittymai
semaa täydentää vanha lato.
Niityn erottaa rannasta kapea metsä
kaistale. Alue on pääosin kosteaa niittyä,
joka vaihtuu rannassa luhtaniityksi.
Niittykasvillisuus on edustavaa ja moni
puolista. Merkittävimpiä niittykasveja

Kolin kaskiahot: Mäkränpelto, Ikolanaho, Mustanniitytja Havukka-aho
134

ovat kirkiruoho, lehtosinilatva ja musta
apua. Alueen pohjoispuoli on Metsäntutkimuslaitoksen omistuksessa ja on
mukana Project Silvassa. Ainakin alueen
eteläosaa on niitetty. Jatkuva hoito on
luonnon- ja maisema-arvojen säilymisen
edellytys.

Mäkränpelto
Mäkränpelto on edustava ja moni
puolinen kaskiaho, jota reunustaa komea
koivuvaltainen kaskimetsä.
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Alue on valoisine koivikkoineen
maisemallisesti hyvin arvokas ja tuo
vaihtelua Kolin tummiin metsiin. Van
haa kulttuurivaikutusta korostavat har
maahirsinen lato ja kaskimetsästä löyty
vät entisen ahon rajoja osoittavat kivi
rauniot. Niityllä kasvavat tyypillisinä
ahokasveina mm. peurankello. ruusuruo
ho ja aholeinikki. Muita edustavia niitty
jen lajeja ovat päivänkakkara, kirkiruoho
ja ketonoidanlukko. Avoimen maiseman
ja niittykasvillisuuden säilyttämiseksi
aluetta tulisi hoitaa niittämällä.

Ikolanaho
Ikolanaho on kasvillisuudeltaan ja
maisemaltaan edustava kaskiaho. Se
sijaitsee loivassa vaaranrinteessä metsän
ympäröimänä. Ahornaisema katajineen,
pihlajineen ja vanhoine rakennuksineen
muodostaa viehättävän kokonaisuuden.
Rinteen lounaisosa on yhtenäisen
sananjalkakasvuston peitossa, mutta yläosa on hyvin säilynyttä avointa ahoa.
Erityisen merkittävä on laaja kirkiruoho
kasvusto, joka kukkii näyttävästi. Tavan
omaisia niittykasvej a ovat tuoksusimake,
päivänkakkara ja ketonoidanlukko. Tyy
pillinen ahokasvillisuus on jonkin verran
kärsinyt isokokoisten kasvien, kuten koi
ranputken varjostuksesta.
Alueen maisemakuvanja perinne
kasvillisuuden säilyminen edellyttää niit
toa. Sananjalkakasvusto tulisi raivata
pois. Alueen hoidosta vastaa Metsäntutkimuslaitos.
Havukka-aho
Havukka-aho on kasvillisuudeltaan
monipuolinen ja maisemallisesti hyvin
arvokas kaskiaho. Kauniisti kukkivien
niittykasvien loisto erottuu kauas.
Havukka-aho on yksi parhaiten säi
lyneistä ahoista Pohjois-Karjalassa. Alue
käsittää tuoretta niittyä, ahoaja ketoa.
Edustavan ahokasvillisuuden tyyppilaje
ja ovat nurmikaunokki, ruusuruoho,
kesämaitiainen sekä harvinaistunut aho
noidanlukko. Aholla kasvaa lisäksi toi
nen harvinainen noidanlukko, suikeanoi
danlukko. Päivänkakkarat, ketoneilikat,
särmäkuismat ja metsäkurjenpolvet anta
vat niitylle ja kedolle väriä. Aluetta on
hoidettu säännöllisesti niittämällä.

Jalajanvaaran kallioketo
Sijainti: Tohmajärvi; Pohjois-Karjalan
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen JärviSuomi, Laatokan-Karj alan seutu
Pinta-ala: 3 hehtaaria
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Jalajanvaaran kallioketo
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Varmonniemen kaskikoivikko
pinnanmuotoj ensa vaihtelevuuden an
siosta maisemallisesti hyvin arvokas.
Alue on kasvillisuutensa puolesta erino
mainen esimerkki kaskikoivikosta.
Alueella on varttuneiden koivujen
vallitsemaa tuoretta ja lehtomaista kan
gasmetsää. Lehtokasvien lisäksi alueella
kasvaa useita tyypillisiä ahokasveja,
muun muassa peurankelloa, ahornansik
kaa, ruusuruohoa ja ahopukinjuurta. Koi
vikko rajoittuu lounaassa Suurisuohon,
joka on luonnontilainen keidassuo.
Alueella pesivän uhanalaisen valko
selkätikan vuoksi osa koivikosta on rau
hoitettu. Kuusettuminen on paha uhka
ainutlaatuiselle luonnolle ja maisemalle.

alajanvaaran kallioketo on kasvillisuu
deltaan monipuolinen kuiva niitty. Se
sijaitsee Tohmajärven Kemien Jalajan
vaaran jyrkällä lounaisrinteellä suljetus
sa ympäristössä. Kallioketo rajoittuu pie
nen tilan pihaan ja rinteen yläosassa leh
tipuuvaltaiseen rehevään sekametsään.
Ketoa laikuttavat kalliopaljastumat.
Alueella kasvavat tyypillisinä niitty
ja ketokasveina muun muassa ketokäen
minttu, keto-orvokki, ketoneilikka ja kir
kiruoho. Alue on ahopellavan ainut tun
nettu kasvupaikka Pohjois-Karjalassa.
Puustoa tulisi raivata kedon umpeenkas
vun estämiseksi.

J

Voiniemen hovi
Sijainti: Rääkkylä; Pohjois-Karjalan
lääni

Maisemamaakunta: Itäinen Järvi—
Suomi, Pohjois-Karjalan järviseutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria

Varmonniemen
kaskikoivikko
Sijainti: Kesälahti; Pohjois-Karjalan
lääni
Maisemamaakunta: Itäinen Järvi
Suomi, Laatokan-Kaij alan seutu
Pinta-ala: 50 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 95
armonniemen kaskikoivikko on tiet
tävästi Pohjois-Karjalan suurin yh
tenäinen jäljellä oleva kaskimetsäalue.
Se on laajuutensa, järeän puuston sekä

V

Voiniemen hovi
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oiniemen hovi on vanha, perinteisen
tyylinsä säilyttänyt mahtikartano. Se
sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla pai
kalla Oriveteen pistävällä niemellä ja
edustaa Pohjois-Karjalan oloissa poik
keuksellista vaurautta.
Paikka on ollut asuttu 1600-luvun
lopulta asti. Kartanon nykyinen, hyvin
säilynyt ja kunnostettu rakennuskanta on
1800-luvulta. Se käsittää uusrenessanssi
tyylisen päärakennuksen, empiretyylisen
vierasrakennuksen, luhtiaitan koriste
leikkauksineen, saunan, entisöidyn tuuli
myllyn, pajan, vilja-aitan sekä PohjoisKarjalan suurimman luonnonkivistä
rakennetun navetan. Tilalle johtaa vanha
lehmuskuja, jonka puut ovat halkaisijal
taan yli puoli metriä. Rakennuksia
ympäröi puistomainen piha, jota varjos
tavat vanhat tammet. Pihalla kasvaa
juhannusruusua, syreeneitä ja villiinty
neenä akileijaa ja kyläkurjenpolvea.
Portin tuntumassa kasvaa komea doug
laskuusi. Hovilla on yksityinen hautaus
maa tien eteläpuolella.
Rakennukset ja puisto muodostavat
yhdessä alkuperäisen ja eheän kokonai
suuden. Tuulimylly on yksityiskohtana
merkittävä osa vanhaa kulttuurimaise
maa, ja valtava navetta luo vaikuttavaa
ja omaleimaista ilmettä. Maisemaa häi
ritsee tilan peltoja halkova voimalinja.

V

Sissolan torppa
Sijainti: Ilomantsi; Pohjois-Karjalan
lääni
Maisemamaakunta: Vaara-Karjala
Pinta-ala: 2 hehtaaria
issolan torppa on luonnonmaisemil
taan kauniin, Pohjois-Karjalan van
himman kylän Mekrijärven arvokkain
kulttuurihistoriallinen kohde. Itse kylä
sijaitsee Mekrijärven ja Koitajoen väli
sellä harjukannaksella, ja Sissolan pihapiiri on järvenpuoleisella selänteellä.
Näköala j ärvelle on komea. Torpan pi
halla on kaunis kukkaniitty.
Sissolan rakennukset ovat peräisin
1800-luvun alusta. Kylän vanhasta raken
nuskannasta ei ole muuta jäljellä. Raken
nusten kulttuurihistoriallinen merkitys on
rakennustaiteellista suurempi torpassa

S
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Sissolan torppa

Murtovaara

1800-luvun alussa asuneen runonlaulaja
Simana Sissosen vuoksi. Rakennusten
arvoa on alentanut päärakennuksen kat
kaiseminen kahdeksi asuinrakennukseksi
1900-luvun alussa, ja pihapiirikin on
aikojen kuluessa muuttunut alkuperäises
tä. Viereen rakennettu uusi asuintalo ei
sovellu vanhojen rakennusten läheisyy
teen. Lisäksi johtolinjat risteilevät häirit
sevästi Sissolan kohdalla. Seutukaavassa
Mekrijärven kylä on merkitty kulttuuri
historialliseksi suojelualueeksi.

tävässä rinteessä. Maisemaa hallitsee
korkea Murtovaara, jonka tummat kuu
sikkorinteet laskeutuvat järveen. Avo
nurkkainen neliömäinen pihapiiri har
maine hirsirakennuksineen sopii kauniis
ti maisemaan ja luo rauhallista tunnel
maa. Rakennuksia on nykyisin jäljellä
16. Ne on rakennettu 1800-luvun alun ja
1900-luvun puolivälin välisenä aikana.
Asuinrakennuksen, tallin, aittarakennuk
sen ja paritupaisen savupirtin lisäksi
pihassa on riihi, useita latoja, muurikota
ja vinttikaivo. Läheisen karsikkopetäjän
kylkeen on vuoltu vuosilukuja. Tilan
merkitys perustuu historialliseen kerros
tuneisuuteen, talonpoikaisen rakennusryhmän aitouteen ja eheyteen sekä ra
kennusteknisesti edustavaan salvostek
niikkaan.
Pihakedolla kasvaa istutusperäisinä
kuminaa ja humalaa. Osaa alueesta hoi
detaan niittämällä. Myös ympäristön
umpeenkasvavat alueet olisi syytä raiva
ta ylimääräisestä puustosta ja pensaikos
ta sekä aloittaa niiden säännöllinen hoito
niittämällä tai laiduntamalla. Tämä lisäi
si alueen havainnollisuutta ja korottaisi
sen maisemallista ja kulttuurihistoriallis
ta arvoa. Talon koillispuolella oleva hak
kuuaukea häiritsee maiseman eheyttä.

Murtovaara
Sijainti: Valtimo; Pohjois-Kaija1an iaam
Maiemauiaakrnita: Vaara-Xaij ala
Pinta-a1a:2O hehtaaria
urtovaara on entinen talonpoikaisti
la, jonka eri-ikäiset rakennukset ja
pihapiiri muodostavat poikkeuksellisen
eheän kokonaisuuden. Tila on osittain
kunnostettu ja toimii nykyisin Karjalai
sen kulttuurin edistämissäätiön ylläpitä
mänä talomuseona. Tila on lajinsa par
haimpiin kuuluvia esimerkkejä perintei
sestä talonpoikaisesta rakennustavasta.
Murtovaaran tila sijaitsee jylhässä
luonnonmaisemassa Murtoj ärveen viet
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Vaasan laani

Kyrönjokilaaksoa, Isokyrö

Vinjetti: Johan Ulfvens

Arvokkaat maisema-alueet

Maisemakuva
Maiseman ytimenä on selväpiirtei
sessä uomassaan virtaava Kyrönjoki, jon
kajuoksuun matalat lietesaaret ja kyn
nyskohdissa kohisevat pienehköt kosket
tuovat vaihtelua. Jokilaakson viljelyau
kea on enimmillään noin neljä kilometriä
leveä pusertuen muutamin paikoin aivan
kapeaksi. Tasainen peltolakeus muuttuu
laaksosta etäännyttäessä loivasti kumpui
levaksi, metsien ja soiden luonnehtimak
si vedenjakaja-alueeksi. Jokilaakson
yhtenäisestä viljelyvyöhykkeestä lähtee
viljelymaiseman haarakkeita pitäjien eri
puolille.
Kyrönjokivarren maisema-alue on
yli 50 kilometriä pitkä. Asutus seuraa
jokea katkeamattomana nauhana. ja ky
lät vaihtuvat toisiksi ilman selvää rajaa.
Leimaa-antavia asutukselle ovat vielä
nykyäänkin viime vuosisadan lopun poh
jalaistyyliset talot, vaikka sodan jälkeen
ja viime vuosikymmeninä on uudisra
kentaminen ollut vilkasta.

Luonnonpiirteet
Ylistaron ja Isokyrön kohdalla jokilaakso on Pohjanmaan liuskekivivyöhy
kettä, ja alajuoksulla kallioperä on Vaa
san graniitiksi sanottua kiveä. Leveässä
ja mutkaisessajokilaaksossa on maanko
hoamisen eri vaiheissa syntyneitä paksu
ja savikerroksiaja niiden päällä joen kul
jettamista lietteistä kertyneitä tulvaker
roksia. Hienojakoiset sedimentit jatkuvat
ohenevina patjoina kauas uoinan sivuil
le. Vain paikoin Kyrönjoki on uurtanut
uomansa kallioperään asti. Liuskeinen
kallioperä paljastuu muun muassa Ylis
taron kirkonkylän kohdalla.
Kyrönjokeen laskee useita pieniä
sivujokia, esimerkiksi Isokyrön Lehmäjoki ja Orismalanjoki. Perkiönkoski,
Hiirikoski, Kirkonkoski ja Kylänpään
koski ovat Kyrönjoen huomattavimpia
koskia. Hiirikoskessa on pieni, Vähäky
rön kunnan omistama voimalaitos. Ala
juoksulla, Voitilastajokisuulle uoma on
tulvahaittojen vuoksi pengerretty.
Jokilaaksoa reunustavissa metsissä
on varsinkin rannikon tuntumassa puo
lukkatyypin mäntyvaltaisten kankaiden
ohella runsaasti hyväkasvuisia mustikka
tyypin kuusi- ja havusekametsiä. Isoky
rön Ylistaron seudulla jokivarren savi
kot rajautuvat paikoin laajoihin soihin.
joista varsinkin savikkopohjaiset on otet
tu viljelyyn. Kyrönjokilaakson peltola
keuksia on pidetty yhtenä maamme par
haista maanviljelyalueista. Jokilaakson
luontoa elävöittävät paikoin perinnemai
semat, laidunnettavat rantojen tulvaniityt
ja laidunsaaret.

Kyrönjokilaakso

0

95. Kyrönjokilaakso
Sijainti: Mustasaari, Vähäkyrö,
Isokyrö, Ylistaro; Vaasan lääni
Maisemainaakunta: Pohjanmaa, Ete
lä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
Pinta-ala: 14 000 hehtaaria
Kuva: s.137, takakansija 1 osa, s. 139
telä-Pohjanmaan viljelylakeuksien
seudun tunnusomaisimmat piirteet
ovat hyvin edustettuna Kyrönjokilaak
sossa.
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Kulttuuripiirteet
Kyrönjokilaaksosta on löydetty run
saasti varsinkin rautakautisia esineitä.
Alue on rautakautisen kulttuurialueen
eteläpohj alaista keskusseutua. Varhai
sempaa esihistoriallista asutusta ei juuri
ole voinut olla, koska alue on varsin
myöhään paljastunut merestä. J
0 1200luvulla alkoi Kyrönjokilaaksoon asettua
vakituisia asukkaita, ja 1400-luvulla Ky
rönjoen alajuoksu oli Etelä-Pohjanmaan
tärkeintä asutusaluetta. 1500-luvun lop
puun mennessä asutus oli levinnyt
Kyrönjoen latvoille asti.
Maanviljely on perinteisesti ollut
tärkein elinkeino. J
0 Ruotsin vallan aika
na viljasadoista riitti muuallekin vietä
väksi. Kydönpoltto lisäsi peltoja viime
vuosisadalla, jolloin viljelyala kymmen
kertaistui.
Kyrönjokivarren pitäjien väestöstä
valtaosa on asettunut jokilaaksoon. Asu
tus jatkuu yhtäjaksoisena yli pitäjänrajo
jen tihentyen välillä muun muassa kir
konkylien kohdalla. Varsinkin Mustasaa
ressaja Vähäkyrössä on Vaasan kaupun
gin läheisyys tuonut seudulle lisää vä
keä, ja uutta rakennuskantaa on noussut
perinteisiin pohjalaiskyliin.
Ainutlaatuinen esimerkki Pohjanmaan vanhasta kylärakenteesta on Saarenpään kylä Vähäkyrössä. Komeita
pohjalaistaloja on vieri vieressä aivan
jokitörmällä. Arvokkaimpia yksittäisiä
rakennuskohteita ovat Kolkin talo Vähä
kyrön Kolkkilassa, Perttilän, Haapalan
Varpolan talot Isokyrössä sekä Kriikku
lan, Ranta-Kaukolan, Sippolan ja Torkon
talot Ylistarossa. Esimerkiksi Haapalan
hirsinen, kaksikerroksinen päärakennus
on rakennettu 1700-luvulla, ja Sippolan
talo lienee Ylistaron vanhimpia raken
nuksia.
Kirkoista vanhin on Isonkyrön
vuonna 1300-luvulla rakennettu kivikirkko. Muut kirkot ovat peräisin 1800luvulta. Jokivarressa on jäljellä joitakin
vesimyllyjä. Esimekiksi Mustasaaren
Båskasissa on kaksi 1800-luvun myllyä
joen molemmin puolin paikalla, jossa
tiedetään olleen myllyjä 400 vuoden
ajan. Lähistöllä on kolmas, mahdollisesti
vieläkin käytössä oleva mylly. Vähäky
rössä on pari vesimyllyä ja tuulimylly.
Ylistarossa Pelmaanja Köykkylän vesi
myllyt kosken molemmin puolin muo
dostavat harvinaisen kokonaisuuden.
Vanhat maantiet seurailevat joki
vartta joen molemmin puolin koko mat
kan. Kulttuurihistorialliset arvot tiivisty
vät Isokyrössä, Valtaalan ja Orismalan
tieosuuden varsilla. Alueella on esihisto
riallisten muinaisjäännösten ohella mo
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Ilmajoen Alajoki

o

nia historiallisen ajan muistomerkkejä,
kuten kivikirkko, Napuen taistelun muis
tomerkki, tiemuseokohteena oleva
maamme vanhin riippusilta Perttilässä
sekä 1896 rakennttu Valtaalan kiviholvi
silta.

den peitossa. Suurin yhtenäinen turve
esiintymä on Alajoella, missä pelloille
on kuitenkin nostettu savea turpeen pääl
le. Jokilaaksoa reunustavat moreenimaat,
jotka monin paikoin ovat turvekerrostu
mien alla. Maisema-alueen sisällä Har
junmäki on viljelysten ympäröimä kum
pareinen metsäalue.
Kyrönjokeen laskee joitakin sivujo
kia, joista suurin on suuosansa oikaisun
vuoksi vähävetinen Seinäjoki. Alajoen
suuria tulvia on pyritty vähentämään kai
vamalla Seinäjoen mutkasta oikaisu-uo
ma suoraan pohjoiseen. Alajoella Ky
rönjoen törmiä on korotettu Laivanpään
mutkasta alaspäin.
Viljelysten luoteispuoleiset laajat
suot on ojitettu. Joen itäpuolella lähellä
Ilmajoen taajamaa on yksittäisiä, pellon
raivauksen ulkopuolelle jääneitä suomet
säpalstoja. Harjunmäkeä ja yksittäisiä
pieniä saarekkeita lukuunottamatta mai
sema-alueen sisällä ei ole metsäluontoa.

96. Ilmajoen Alajoki
Sijainti: ilmajoki, Seinäjoki, Nurmo;
Vaasan lääni
Maisemamaaktmta: Pohjanmaa, Ete
lä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
Pinta-ala: 8 400 hehtaaria
lmajoen Alajoen kulttuurimaisema on
selväpiirteinen Kyrönjoen ja sen sivujokien laaksoihihin levittäytyvä viljelyla
keus.

I

Maisemakuva
Parhaimmillaan noin viisi kilometriä
leveän viljelylakeuden ydin on laakeassa
uomassaan rauhallisesti virtaava Kyrön
joki. Sivujokien laaksoja myöten vilje
lyaukea leviää haarakkeina sivulle päin:
laajimmat viljelykset ovat Seinäjoen
laaksossa. Maisema-aluetta raj aavat
Seinäjoen kaupunki, Kristiinaan vievä
kantatie ja rautatie sekä näiden varsille
syntynyt asutus, lounaiskärjessä Ilma
joen keskustaajama sekä metsät ja suot.
Maisema-alueen reunoilta avautuvat
monin paikoin komeat näkymät yli lakeu
den. Lakeutta elävöittävät vielä jäljellä
olevat ladot. Seinäjoen kaupungin poh
joispuolella lakeusmaiseman poikki kul
kevat säteittäisesti rautatie, maantie ja
Seinäjoen suuosan oikaisu pengerryksi
neen.

Luonnonpiirteet
Alueen kallioperä koostuu etupäässä
kiillegneisseistä. Se on paksujen saviker
rostumien, j okisedimenttien ja turvemai
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listä rakentamista edustavat muun muas
sa kulttuurihistoriallisesti arvokkaat
Röyskölän kylä, Pirilän taloryhmä ja
Hengårdin kartano. Kauempana jokivar
ren länsipuolella on harvahkoja kyliä,
esimerkiksi Harjunmäki ja Könni. Vii
meksi mainitusta on lähtöisin kuuluisa
Könnin kelloseppäsuku. Yli- ja Ala
Könnin talot ovat olleet kelloseppämes
tarien omistuksessa. Laivanpäänmutkas
sa ovat ns. Alajoen museosaunat. Sei
näjoen laakson pohjoisreunalla ovat
Katilan, Niemistön ja Heikkilän raittiky
lät. Niissä on siellä täällä perinteisiä
pohj alaistaloj a. Enimmäkseen rakennuskanta koostuu kuitenkin 1950-luvun
taloista ja uudemmista omakotitaloista,
jotka monin paikoin on rakennettu perin
teistä maisemakuvaa muuttavalla tavalla.
Viljelykauteen pääsee tutustumaan
maanteitse ns. “Lakeuden luontopolkua”
pitkin.

10km

97. Hyypänjokilaakso
Sijainti: Kauhajoki; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Ete
lä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
Pinta-ala: 5 500 hehtaaria
yypänjokilaakso edustaa Etelä-Poh
H
janmaan viljelylakeuksien seudun
vaihtelevaa, kumpuilevaa jokivarren
kulttuurimaisemaa.
ut kamia
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Kulttuuripiirteet
Kivikaudella seudulla lienee ollut
asutusta, mutta rautakaudella alue on
ilmeisesti ollut Kyrön asumatonta taka
maata. Pysyvä asutus on tullut keskiajal
la todennäköisesti osittain tullut Ylä
Satakunnasta, osittain alempaa Kyrön
jokivarresta. Jokivarsi on Ilmajoen van
himman asutuksen tyyssija.
Viime vuosisadalla kydötettiin laajat
suoalat pelloiksi. Merkittävän sysäyksen
uudisraivaukselle antoi Alaj oen suoj ak
son kuivatus vuosina 1786-1803. 1920luvulle tultaessa suurin osa kytöviljelyk
sistä oli muuttunut tavallisiksi pelto
maiksi. Pellot ovat soveltuneet parhaiten
nurmen ja rehuviljan viljelyyn, minkä
vuoksi karjatalouden asema on perintei
sesti ollut vankka.
Ilmajoen taajaman alapuolella asutus
on nauhana jokivarressa. Pohjalaistyy
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Hyypänjokilaakso
139

Maisemakuva
Voimakaspiirteinen Kauhajoen eli
Hyypänjoen laakso on maisema-alueen
runko. Kauhajoen keskustaajaman etelä
puolella noin neljä kilometriä leveä vii
jelyaukea kapenee tuskin kilometrin
levyiseksi joen latvoille noustaessa.
Samalla jokilaakso muuttuu jyrkkärintei
semmäksi ja syvemmäksi ja maisema
vaihtelevammaksi. Erikoisia luonnon
nähtävyyksiä ovat joen Iatvahaarojen
syviin kuruihin uurtuneet uomat.
Jokilaakson viijelykset ja asutus jat
kuvat yhtenäisenä kahdenkymmenen
kilometrin matkalla. Viljelykset viettävät
loivasti kohti jokea. Rinteiden yläosiin
keskittyneen asutuksen rakennuskannus
kanta ei ole järin vanhaa, mutta kylära
kenne on säilynyt perinteisenä. Jokilaak
soa reunustavat suot ja loivasti kumpui
levat metsäiset selänteet.

Luonnonpiirteet
Kauhajoen seutu kuuluu Keski-Suo
men syväkivialueeseen. Kauhajoki virtaa
etelä-pohjois -suuntaisessa kallioperän
murroslaaksossa, joka etenkin Kirvesky
län ja Hyypän välillä näkyy hyvin selvä
nä. Jokilaaksossa on paksulti savea, hiek
kaa ja hiesua, mutta saven määrä vähenee
kohti latvoja. Laaksoa pitkin kulkee van
ha harjujakso, jota viime jääkausi ei täy
sin pystynyt tasoittamaan. Komea Hyy
pänmäki on osa tätä vanhaa harjua. Joki
laaksoa seurailee myös toinen, geologi
sesti nuori harjumuodostuma.
Kauhajoki on pisin Kyrönjoen latva
haaroista. Se alkaa lasketusta Kauhajärves
tä, ja siihen yhtyy matkan varrella lukui
sia pienempiä “luomia”, jotka ovat uurta
neet suupuoliinsa jyrkkärinteisiä kunija.
Kauhajoen latvahaarat virtaavat jopa 20
metriä syvissä, kymmenien metrien pak
suisiin hienohiekkakerroksiin syöpyneissä
kanjoneissa. Kolmentuulenlakki ja Sian
selkä ovat tällaisten kanjonien väliin jää
neitä jyrkkiä selänteitä. Kolmentuulen
lakki on tunnettu luonnonnähtävyys.
Jokilaaksoa reunustavilla moreenise
länteillä kasvaa enimmäkseen mäntyval
taisia kankaita. Jyrkissä jokivarsitörmis
sä on eräin paikoin myös lehtoja.
Vakiintuneella viljelyseudulla jokitörmät
on enimmäkseen raivattu laidunniityiksi,
joista kauneimmat ovat Hyypässä. Niit
tyjen kasvilajistoon kuuluu useita kau
niisti kukkivia lajeja.
Kulttuuripiirteet
Jokilaakson reunoilta on löydetty
kivikautisia asuinpaikkoja. Ne sijaitsevat
muinaisen merenlahden rannoilla. Eräkaudella alue oli aiempaa Kyrönjoki
varresta tulleiden sekä hämäläis-satakun
talaisten eräretkeilijöiden nautinta-aluet
ta. Erärajana oli Kauhajokeen Hyypän
mäen kohdalla laskeva Rauhaluoma.
Pysyvä asutus alkoi 1500-luvun lopulla.

Asukkaat tulivat paitsi aiempaa Kyrön
jokivarresta myös Satakunnastaja Sa
vostakin. 1700-luvun alussa Suuri Poh
jan sota katkaisi asutustoiminnan pitkäk
si aikaa. Uudistiloja suurempi merkitys
asutuksen leviämisessä alkoi 1800-luvul
la olla talojen halkomisellaja torppien
perustamisella.
Uudisraivaus jatkui Kauhajoen lat
voilla vielä toisen maailmansodan jäl
keen. Alempana jokilaaksossa viljelyk
seen raivattu maa seuraiiee tarkoin mo
reenialueiden rajoja, mutta latvoilla vil
jellyt iohkot noudattelevat tilusrajoja ja
viljelykelpoista maata on jäänyt raivaa
matta. Myös asutus käy harvemmaksi
joen latvahaaroja kohti. Maaltamuuton
alkaessa asutus kuitenkin pakeni ensim
mäiseksi juuri sieltä, mihin se oli vii
meksi asettunut.
Vanhoja talonpoikaistaloja on säi
lynyt vain vähän. Arvokkain rakennuskohde on Hämes-Havusen talo alueen
pohjoisosassa Havuskylässä. Perintei
nen umpipiha on melkein täydellisenä
jäljellä. Talo oli aikoinaan viimeinen
Pohjanmaahan kuuluva talo ennen Sa
takunnan rajaa. Talossa toimi kestikie
van. Suurin osa Hyypänjokilaakson
rakennuksista on 1950-luvulta. Talot
ovat kuitenkin perinteisillä rakennuspaikoilla, joten maiseman perusrakenne
on säilynyt. Tiet seurailevat jokilaaksoa
molemmin puolin.
Tärkeimmän elinkeinon maatalou
den ohella lisäansioita saatiin aikaisem
min paitsi kalastuksestaja riistasta myös
tervanpoltosta ja metsänhakkuusta. Ter
vaa, lankkujaja mastopuita vietiin Kris
tiinankaupunkiin. Nurmen ja rehuviljan
viljelyllä ja sitä kautta myös karjatalou
della on alueella parhaat edellytykset.

Luopajärvi

98. Luopajärvi
Sijainti: Jalasjärvi; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Ete
lä-Pohjanmaan viljelyläkeuksien seutu
Pinta-ala: 3 300 hehtaaria
uopaj ärven kulttuurimaisema edus
taa Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuk
sien seudulla viljelykäyttöön raivatun
järvikuivion ympäristön vanhaa ja huo
lella hoidettua maatalousmaisemaa.

L

Maisemakuva
Maisemaa luonnehtii tasainen, 6-7
kilometriä pitkä ja pari kilometriä leveä
viljelyaukea, josta lähtee peltolahdekkei
ta pohjoiseen ja etelään. Peltoaukeaa
reunustavat metsäiset mäet ja varsinkin
luoteislaidalla kalliokumpareet. Esimer
kiksi komeaa kuusikkoa kasvava Han
nunmäki vanhan kulttuurimaiseman
taustana on kaunis yksityiskohta.
Tienvarsien asutusnauhat ja mäenrin
teiden taloryhmät kehystävät viljelyksiä.
Vanha hyväkuntoinen rakennuskanta lei
maa maisemaa, ja uusi rakennuskanta on
hyvin sopeutettu ympäristöön. Pihapiirit
muodostavat kauniita kokonaisuuksia.
Parhaat näkymät yli peltoaukean avautu
vat muutamilta kohdin alueen luoteissi
vulta. Avoimella paikalla peltoalueen
pohjoislaidalla sijaitseva saha on maise
man häiriötekijä. Myös maantie halkoo
yhtenäistä peltomaisemaa häiritsevästi.

Luonnonpiirteet
Kuivatun Luopajärven lasku-uoma
Matoluoma on Kyrönjoen latvahaaran
Jalasjoen sivujoki. Järvikuiviota halkovat
kuivatusoj at. Keväisin muutamien sato
jen hehtaarien alue lainehtii tuivavesistä.
Peltoaukealla maaperä koostuu hie
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nosedimenteistä. Kumpuilevat moreeni
maat ympäröivät entistä järveä. Korkeim
pien ka11iomen laet ovat huuhtoutuneet
paljaiksi. Laaja Kyrönneva aukeaa luoteis
osan kallioiden ja pellonreunojen takana.
Metsät ovat enimmäkseen kuusival
taisia tuoreita kankaita. Kumpareiden
lakiosissa on karumpia mäntyvaltaisia
kankaita ja kalliomänniköitä. Paikoin rin
teiden alaosissa on juotteina lehtomaista
kangasmetsää. Myös viljelyksien keskel
lä siellä täällä on pienehköjä metsä- ja
pensaikkosaarekkeita. Yli-Anttilan talon
kohdalla kasvaa kookas rauhoitettu leh
mus, joka tiettävästi on istutettu.

Kulttuuripiirteet
Luopajärveltä tunnetaan kivikauti
nen asuinpaikka, ja sieltä on löydetty
myös rautakauden esineistöä. Pysyvät
asukkaat seudulle saapuivat pitkin Jalas
joen rantoja 1500-luvulla.
Maisema-alueen länsiosassa tiet kul
kevat metsänreunoja myötäillen ja risteä
vät alueen itäpään poikki. Asutus on nau
hamaisesti teiden varsilla. Kulttuuri
maiseman kannalta merkittävimmät asu
tusryhmittymät ovat alueen luoteissivul
la. Kyläraitti on hyvin säilynyt, ja valta
osa sen varrella olevasta rakennuskannas
ta edustaa vanhaa talonpoikaistyyliä.
Arvokkain rakennus on Järviniemen hir
sinen puolitoistakerroksinen päärakennus
1800-luvulta. Varsinainen teiden risteyk
sessä oleva taajama-alue on pieni, mutta
kylässä on kuitenkin koulu ja kauppa.
Uusia omakotialueita on kaavoitettu
varsinaisen kyläraitin pohjoispuolelle.
Liikenteellisesti alue on helposti saavu
tettavissa: valtatie 3 sivuaa sen lounaiskärkeä, ja alueen halki kulkee Jalasjär
ven kirkolta tuleva tie.

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

Luonnonpiirteet
Alue on lähes tasaista ja sen korkeus
merenpinnasta on noin 30 metriä. Maa
perä on turpeen kattamaa savea. Lapuanjoki virtaa kaakko luode -suuntaisena
peltojen halki. Idästä siihen yhtyy Kau
havanjoki ja etelästä Löyhinginluoma.
Tulvien hillitsemiseksi jokirannoille ra
kennettiin 1960-luvulla penkereet. Vilje
lykset ulottuvat jokirantaan asti.
Pohjois-etelä -suunnassa peltolakeu
den pituus on noin 20 kilometriä, ja le
veimmillään se on 8-9 kilometriä. Pelloksi
raivaamatta on jäänyt muun muassa laaja
Löyhinkineva alueen eteläosassa. Aluetta
reunustavat suot on pääosin ojitettu, ja
metsät ovat enimmäkseen mäntyvaltaisia.
-

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

on elinvoimaista.
Alueen ensimmäiset maantiet tehtiin
vasta 1800-luvun lopulla. Sitä ennen jo
kea käytettiin kulkuväylänä. Lapuanjoel
la oli tapana, että hevoset vetivät jokive
neitä rannalta.
Arvokkainta tasangon länsireunan
raittiasutusta edustaa puolentoista kilo
metrin mittainen Kankaankylän asutusnauha, joka jatkuu Hantulaan asti har
vempana asutuksena. Vanhimmat raken
nukset ovat 1800-luvun alusta, ja raken
nusten sekä pihapiirien kunnostuksessa
on säilytetty vanhat muodot. Esimerkiksi
Talkkari on perinteinen umpipiha. Rai
tilla on myös uudempaa rakennuskantaa
muun muassa 1930-1950 -luvuilta. Jul
kiset palvelut ovat keskittyneet raitin
pohjoispäähän. Kankaankylän eteläpuo
lella Hellanmaassa on myös vanhaa
rakennuskantaa: Rantalan taloryhmä ja
Sinnemäen pihapiiri.
Lakeuden pohjoisreunalla Liinamaan
sillan luona sijaitsevat talot ulkoraken
nuksineen muodostavat suljetun, yhtenäi
sen pihapiirin. Lakeuden itäreunan mäen
kumpareille syntyneissä asutusryhmissä
on 1800-luvun vanhoja pohjalaistaloja,
mutta joukossa on myös uudempia puuja tiilitaloja. Komein kaksikerroksinen ja
-kuistinen on Kujalan talo Saarimaassa.
Vanhimmat rakennukset 1700-luvun lo
pulta ovat Varpulassa. Kartanotyylinen
Soinin talo on rakennettu Lapuan kirkon
hirsistä.
Peltojen keskelläkin on asutusta pa
rissa kohtaa. Ladot ovat katoavaa raken
nusperinnettä: kunnostamatta ne häviä
vät parissakymmenessä vuodessa.

/

99. Lapuan Kauhavan
Alajoki
-

Sijainti: Kauhava, Lapua, Ylihärmä,
AIakärmä; Vaasan Jaani
Maisemamaakunta: Pohjaimaa, Ete
lä-Pohjanmaan viljetyläkeuksien seutu
Pinta-äla: 11 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s.32
apuan ja Kauhavan Alajoen viljely
lakeus on laaja, erittäin edustava vil
jelykäyttöön otettu tasanko, “latomeri”.

L

Maisemakuva
Alajoen viljelytasanko leviää silmän
kantamattomiin pitkin Lapuanjokivartta.
Aärinimäisen tasaisen lakeusmaiseman
kiinnekohtia ovat lukuisat ladot. Etelässä
tasankoa rajaa valtatie, idässä metsän reu
na, lännessä ja pohjoisessa tiet ja niiden
varsilla oleva asutus. Komeimpia näky
miä lakeudelle avautuu Liinamaan kylästä
Saarimaan näkötornista ja Hellanmaasta.
Jokilaakson länsireunalla on nauhamaista raittikyläasutusta, ja itäreunalla

Lapuan- Kauhavan Alajoki
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100. Kuortaneenjärven
kulttuurimaisemat

Luonnonpiirteet
Kuortaneenj ärven tienoo on ympä
Sijainti: Kuortane; Vaasan lääni
ristöliän alavampaa. Maaperä on savea,
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Ete
mutta sisältää myös hietaaja hiesua.
lä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seutu
Järven itärannalla vesi syövyttää hitaasti
Pinta-ala: 5 000 hehtaaria
1 kulttuurimaisemaa reunustavaa Kuorta
Kuva: 1 osa, s. 52
neenharjua.
Kuortaneenjärvi on laajuudeltaan
uortaneenj ärven kulttuurimaisemien
toistakymmentä neliökilometriä. Muuta
arvo perustuu Kuortaneenjärveä ja
massa kohtaa alueen halki virtaava La
Lapuanjokilaaksoa ympäröivään tasapai
puanj old laajenee pienemmäksi j ärveksi.
noiseen viljelymaisemaan, jota hyvinhoi Kuortaneenj ärven rannat ovat pääosin
detut pohjalaistalot luonnehtivat.
alavia ja luhtaisia, mutta itärannalla har
jun kupeella on hietikoita. Järveä reunus
Maisemakuva
tava kapeahko peltovyö ulottuu yleensä
Kuortaneenjärvi ympäristöineen si
aivan rantaan asti. Kuortaneenjärven ete
jaitsee Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuk
läkärjestä yläjuoksulle päin jokivarren
sien reunalla, ja sen itäpuolella alkavat
viljelysaukea laajenee 2-3 kilometrin
kohota kumpareiset Suomenselän maise
levyiseksi. Ruonan koillispuolella oleva
mat. Järveäja tasaista jokilaaksoa rajaa
Nisosj ärvi kuuluu valtakunnalliseen lin
idässä katkeileva Kuortaneenharjun
tuvesien suojeluohjelmaan.
selkä ja lännessä melko yhtenäinen met
Kulttuuripiirteet
sänreuna. Joen yläjuoksulla viljelysau
kea loppuu Lahdenkankaan ja Ylisen
Alueella on useita kivikautisten
kallion metsäisiin mäkiin, alajuoksulla
loivempiin metsäsaarekkeisiin.
Varsinkin järven länsipuolen asutus,
kylätie ja kapeat rantapellot ovat tasapai
noinen kokonaisuus, mutta edustavia
asutusryhmiä on myös Kuortaneenjärven
pohjoispuolella sekä alueen eteläosassa
Kuhaj ärven ympäristössä. Kuortaneen
järven länsipuolen tieltä aukeaa näkymä
järven yli kirkolle.

K

asuinpaikkojen muinaisjäännöksiä. Löy
töjä on tehty muun muassa Lahdenkan
kaalta, Kuhaj ärven ja Kuortaneenj ärven
rannoilta sekä Salmelta Kuortaneenjär
ven pohjoispäästä.
Alueen pysyvä asutus syntyi ensim
mäiseksi järvien rannoille. Nykyistä
Kuortaneenj ärven pohjoispuolen asutus
ta edustavat parhaiten Ruonaja Niemis
kylä. Täällä ovat muun muassa Knuut
tilan talot, joihin kuuluu kaksi komeaa
kaksifooninkista 1800-luvun puolivälin
päärakennusta ulkorakennuksineen.
Haapaniemen pappila, joka nykyisin
kuuluu Lapuan hiippakunnan kurssikes
kukseen, on rakennettu 1700-luvulla.
Ruonan silta ja vanha maantie ovat
osa Kuortaneenjärven pohjoispuolen
kulttuurimaisemaa. Silta mainitaan jo
1690-luvulta, jolloin sen kautta kulki ter
vanvienti- ja sotatienä käytetty Oriveden
Uudenkaarlepyyn tie. Silta rakennettiin
kokonaan kivestä v. 1877. Vanhaa tielin
jaa on jäljellä nykyisen kantatien etelä
puolella noin 7 km Ruonalta Salmelle.
-
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Lehtiinäen vaara-asutus

0

2 km

Tälle tieosuudelle on vireillä museotien
perustaminen.
Kuortaneenjärven länsirannan asu
tuksen kautta kiertää vanha ylätie. Kult
tuurihistoriallisesti arvokkainta asutus on
Rasulassa, missä on useita pohjalaistalo
ja; sen itäpuolella lisäksi uudempaa asu
tusta, muun muassa 1940- ja 1950-luvultaja uusi koulu. Viitalanjyhkeä kaksi
fooninkinen “Lakeuksien lukko” vuodel
ta 1835 on kylän arvokkain yksittäinen
rakennus. Myös eräät aitat ovat raken
nustaiteellisesti arvokkaita korukuvioi
tuine räystäslautoineen.
Kuortaneenj ärven eteläpuolella asu
tus sijaitsee jokilaakson kummallakin
puolella kulkevien kyläteiden varsilla.
Arvokkainta rakennuskanta on Kuha
järven ympäristössä.
Maisema-alueen itäpuolella Kuorta
neenjärven rannalla sijaitsevat Kuortaneen
keskustaajama ja kirkko. Taajamaa ra
kennettaessa ei perinteisen kulttuurimai
seman arvoja ole kaikilta osin otettu
huomioon.

101. Lehtimäen vaara-asutus
Sijainti: Lehtimäki; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Suomenselkä
Pinta-ala: 1 400 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 60
ehtimäen vaarakylät on edustava esi
merkki Suomenselän vaara-asutuk
sesta.

L

Maisemakuva
Lehtimäen vaara-asutuksen maise
maa luonnehtii
lakiosien asutus,
jota rinteille raivatut, metsien reunusta
mat avarat pellot ympäröivät. Suokon
mäki ja mäellä oleva kylä on Vaasan lää
nin korkeimpia paikkoja (225 m mpy).
Sen profiili erottuu taivaanrannasta eten
kin pohjoisesta tultaessa. Suokonmäen
laelta aukeavat avarat näkymät. Vierei
sille, matalammille lakikohdille ovat
syntyneet Rasinmäen ja Livonkylän
kylät. Uusi maantie, joka leikkaa kohtisuoraan vanhan kylätien sekä mäen, nkkoo Livonkylän kokonaisuutta. Suokon
mäestä noin 5 kilometriä etelään sijaitsee
Kirkonmäki, jota hallitsee mäen kor
keimmalla kohdalla oleva kirkko.
Luonnonpiirteet
Suokonmäki lähiympäristöineen sekä
Kirkonmäki ovat supra-akvaattista aluet
ta. Graniittikallioperää peittää savipitoi
nen moreeni. Mäkien välisissä painanteis
sa on soita, joita on ojitettu ja jonkin ver
ran otettu viljelykseen. Vesiluontoa ei ole
lukuunottamatta suolampareita ja puroja.
Kaskeaminen jatkui Lehtimäessä
pitkään. Siitä merkkinä on havupuuval
taisten rinteiden paikoin runsas lehti
puusto. Kylä- ja viljelyalueilla puustoa
on vain vähän talojen pihapiireissä. Kir

konmäen peltoja ympäröivät soistuneet,
ojitetut metsät.
Kulttuuripiirteet
Suokonmäellä on ollut Pohjanmaan
vanhin asutus, joka ajoittuu esikeraami
sen Suomusjärven kulttuurin aikoihin.
Pysyvä asutus alkoi 1500-luvulla. Tuol
loin perustettiin kylien kantatilat. Suo
konmäki oli 1700-luvulla Lehtimäen
keskus ja liikenteellinen risteyspaikka,
josta talvi- ja ratsutiet kulkivat Lappa
järvelle, Kurejoelle ja Kuortaneelle. Ky
lien nykyiset maatilat ovat vanhoja. Mo
nille on rakennettu uusi asuinrakennus.
Suokonmäen ydinosan muodostavat
peltojen ympäröimät Suokon kolme ta
loa, jotka sijaitsevat mäen korkeimmalla
kohdalla.Mäenrinteeseen ja matalammil
le lakipaikoille on myös hakeutunut asu
tusta, josta osa on uutta. Jotkut uudet
kivitalot eivät täysin sovi vanhaan raken
nettuun ympäristöön. Monet uusista
taloista sopivat kuitenkin ympäristöönsä.
Vanhojen kyläteiden verkko on vielä
nähtävänä tilusteissä, vaikka mäen poikki
kulkeva tie onkin selvästi uusi pääväylä.
Suokonmäen asutus on laajentunut
Rasinmäelle. Rasinmäen rinteet ovat pel
toa ja talot on rakennettu sen kolmelle
laelle. Vanha kylätie kulkee laelta toisel
le ja talosta taloon. Vanhimpia asuin
paikkoja ovat Rasinmäki ja ns. Paimen
ten talot. Laukkosen talo ulkorakennuk
sineen on hyvin säilynyt pihapiiri.
Livonkylän asutus sijaitsee Livon
mäen matalammalla laella viljelysten ke
hystämänä. Rakennuskanta on suhteelli
sen vanhaa, ja vain yksi uusi päärakennus
on tehty vanhojen keskelle, sekin vanhal
le rakennuspaikalle. Tyypillinen esimerk
ki lehtimäkeläisestä talosta on puolitois
takerroksinen Roponen, joka on pienem

Härkmeri

pi ja vaatimattomampi kuin varsinainen
pohjalaistalo. Vanha kylätie puikkelehtii
luontevasti talojen välissä, mutta uusi
maantie jakaa kahtia kylän siten, että van
hat kantatilat ovat joutuneet eri puolille.
Vuonna 1800 valmistunut puukirkko
on Kirkonmäen laella, ja mäen etelä- ja
itärinteessä on muutama maatila peltoi
neen. Kirkonmäen nykyinen rakennuskanta on hieman kirjavaa: kirkon, kou
lun, nuorisoseuran ja muutaman van
hemman maatalon lisäksi on 1950-luvun
taloja sekä uudehkoja tiilitaloja. Maan
teiden risteys halkoo kylää.

102. Härkmeri
Sijainti: Kristiinankaupunki; Vaasan
lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 800 hehtaaria
ärkmeri on merenlahden ympärille
noussut edustava rannikkokylä,
jossa rantaniittyjä ja -viljelyksiä reunus
taa hyvin säilynyt vanha rakennuskanta.

H

Maisemakuva
Kulttuurimaiseman keskeisimmät
elementit ovat rehevä Härkmenifjärden,
sen rannoille raivattu laaja viljelytasanko
ja tätä reunustava asutus.
Yksityiskohtina erottuvat peltoalu
een eteläpuolen rinneasutus kokonaisuu
dessaan, kaksi pientä peltoalueen länsilaidan asutussaareketta sekä Dalbacke
nin Byholmenin mäkialue Byvikenin
rannan tuntumassa.
-

Luonnonpiirteet
Härkmerifjärden on entinen merenlahti, joka maankohoamisen myötä on

0

2 km
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vähitellen muuttumassa matalaksi, rehe
väksi sisäjärveksi. Rannat ovat alavia
niittyrantoja, mutta itäreunalla pari jyrk
kärantaista luotoa on kasvanut kiinni
mantereeseen. Härkmerifj ärden kuuluu
valtakunnalliseen lintuvesien suoj eluoh
jelmaan.
Rantaniittyjä ja nuoria soita on kui
vatettu ja raivattu pelloiksi. Lahden itäpuolella pienet peltoaukeat ja niiden vä
liset kalliokkoiset, metsäiset kumpareet
muodostavat rikkonaisen kuvion, kun
taas eteläpuolella yhtenäistä peltoaukeaa
rajaa mäkinen metsänreuna. Mäkien
laella on avokallioita. Alueella on sekä
avoimia että umpeenkasvavia perinne
biotooppeja.

Kulttuuripiirteet
Kylä on tyypillinen rannikkokylä,
jonka tärkeimpinä elinkeinoina ovat
aikoinaan olleet metsästys, kalastus ja
laivanrakennus. Kuivatuksen ja pellon
raivauksen avulla saadun lisämaan
myötä kylä on muuttunut vähitellen
maatalousvaltaiseksi.
Alueen eteläreunaa kiertää yhtenäi
nen rinneasutuksen vyöhyke. Vanhaa
rakennuskantaa on runsaasti ja se on
hyvin säilynyttä. Esimerkiksi Lauhan
Aströmin taloryhmän viime vuosisadalta
peräisin olevat rakennukset edustavat
arvokasta rakennuskantaa. Myös uusi
rakentaminen on pääosin hakeutunut rin
teeseen perinteisille rakennuspaikoille,
osa taloista ja kasvihuoneita on raken
nettu rinteen edustalla kulkevan tien var
teen. Peltoaukean puolella sijaitsevat
talot häiritsevät muuten yhtenäistä mai
semaa.
Dalbackenille johtavan tien varressa
on joitakin pienempiä asutussaarekkeita.
Byholmenin ja Dalbackenin etelärinteitä
pitkin mutkittelee perinteinen kylätie
Skaftungiin. Asutus on täälläkin sijoittu
nut pääasiassa rinteeseen, ja uusimmat
asuinrakennukset ovat peltoalueen läpi
-

-

Övermalax Åminne
-
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kulkevan kylätien varressa. Dalbackenilla
on tanssipaviljonki, ja mäen länsi- ja ete
läpuolen pelloilla on kasvihuoneita.

103. Övermalax Åminne
-

Sijainti: Maalahti, Korsholm (Musta
saari); Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
EteläPohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 5 400 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 34
Maisema-alue edustaa Etelä-Pohjan
maan rannikkoseudun tyypillisiä kulttuu
rimaisemia. Viljelymaisema on pääpiir
teissään samankaltaista kuin viereisellä
Etelä-Pohjanmaan viljelylakeuksien seu
dulla. Alueella on lisäksi edustavia ryh
mäkyliä ja perinteikäs kalasatama.

Maisemakuva
Madesjoen laakso on tyypillistä ete
läpohj alaista lakeutta, jota ympäröivät
vahvasti soistuneet, hieman epätasaisem
mat metsäiset moreenimaat. Joen latvoil
la Overmalaxissa viljelyaukea on laajim
millaan, noin 6 km leveä, ja kapenee
kohti jokisuuta. Paikoitellen tasaisuutta
riklcovat moreeni- ja kalliosaarekkeet.
Asutus sijaitsee moreenikunnailla tai
joen äyräillä. Monin paikoin se on tihen
tynyt taajamiksi. Kulttuurihistoriallinen
kerrostuneisuus on leimallista.

Luonnonpiirteet
Jokilaakso sijaitsee melkein koko
naan Pohjanmaan liuskekivivyöhykkeel
lä. Madesjoen suistossa kallioperä on
Vaasan graniittia. Joen alajuoksulla on
hiekkaa ja soraa melko paksuina kerrok
sina. Savi ja hiesu ovat myös tavallisia
maalajeja.
Madesjoki saa alkunsa useista rauhal
lisesti virtaavista tasankojoista, jotka
säteittäisesti yhtyvät Overmalaxissa mai
sema-alueen itäosassa. Pääuomassa on
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kirkon länsipuolella pieniä koskipaikkoja,
joiden pudotus on yhteensä kaksi metriä.
Madesjoki laskee lukuisten saarten suo
jaamaan lahteen, Stenskärdsfjärdeniin.
Jokilaakson reunamien moreenialu
eilla vallitsevat mustikkatyypin kuusikot.
Soiden osuus kasvaa rannikolta sisämaa
han siirryttäessä. Myös Madesjoen lat
voilla soita on laajalti kydötetty pelloik
si.

Kulttuuripiirteet
Muun muassa Övermalaxissa Ma
desjokilaaksosta on löydetty rautakautis
ta perua olevia kiviröykkiöitä ja jatulin
tarhoja, joiden yhteydessä on jäännöksiä
rautakautisesta asumisesta. Alueen asut
tammen juontaa juurensa 1100-ja 1200luvulle. Laajemmin asutus levisi alueelle
1400- ja 1500-luvulla, jolloin monet
nykyiset kylät saivat alkunsa. 1500luvun loppuun mennessä koko Mades
joen laakso oli asutettu. Alueella on
kaksi pääkylää, Overmalax ja Ytterma
lax, joista viimeksimainitussa sijaitsevat
kirkko ja pappila.
Jokilaakson asutus on ryhmittynyt
useiksi tiheiksi taloryhmiksi (ruots. grän
der) moreenikumpareille tai joen ranta
töyräälle. Nämä taloryhmät ovat synty
neet vähitellen tilojen halkomisen seu
rauksena 1700-luvulla ja 1800-luvun
alkupuoliskolla. Monista taloryhmistä on
kehittynyt taajamia. Ennen tämän vuosi
sadan alussa tehtyjä isojakoa ja uusjakoa
asutus oli niin tiheää, että Malaxin suu
rinta taloryhmää, Paxalia pidettiin 1880luvulla Suomen maaseudun tiheimmin
asuttuna paikkana. Alueella on paljon
jäljellä vanhaa ja arvokasta rakennuskan
taa.
Kalastus, merenkulku ja laivanraken
nus olivat tärkeitä elinkeinoja 1700-lu
vulle saakka. Niiden merkityksen vähen
nyttyä maanviljelykseen alettiin kiinnit
tää huomiota ja viljelyalaa lisättiin voi
makkaasti. Erityisesti alueen itäosassa
leviävät vanhat kytöviljelykset laajalle.
Overmalaxin kylässä maanviljely on
vanhastaan ollut tärkeämpi elinkeino kuin
lähempänä rannikkoa sijaitsevassa Ytter
malaxissa, missä maaperä on karumpaa.
Sen sijaan teollisuuden ja palvelujen pai
nopiste on nykyään Yttermalaxissa. Ai
van rannikon tuntumassa vanhaa asutusta
on Aminnessa, missä sijaitsee kulttuuri
historiallisesti arvokas Aminneborgin kar
tano. Koko alueen väestö on pääosin ruot
sinkielistä. Aminnen vanha kalasatama on
kulttuurihistoriallisesti arvokas. Siellä on
mm. vene- ja kalastusmuseo.
Valtatie n:o 8 kulkee alueen itäpuo
litse, ja lähellä rannikkoa kulkee toinen
tärkeä tie Sulvan kirkolta Petalaxiin.
Maanteiden tuntumaan on kertynyt
melko paljon maisemaan huonosti sopi
vaa rakennuskantaa. Jokilaakson molem
min puolin kulkevat tiet yhdistävät asu
tustihentymät toisiinsa.

kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohtei
ta. Stundarsin käsityöläismuseon raken
nukset on siirretty muualta. Alueella on
yhteensä 35 rakennusta 1700-ja 1800luvuilta: talonpoikaistalo ulkorakennuksi
neen, maanviljelysmuseo, maalaiskaup
paja -posti, kyläkoulu, kulttuuritalo sekä
käsityöläisten mökkejä ja työhuoneita.
Stundarsin kotiseutumuseon yhteyteen
on tarkoitus pystyttää 1800-luvun talon
poikaiskylä. Alueella on jo kymmenkun
ta yksityishenkilöiden omistamaa 1700ja 1800-luvun rakennusta, jotka on tuotu
muualta Etelä-Pohj anmaalta. Sulvan
vuonna 1786 rakennettu kirkkoja sen
vieressä oleva pitäjänmakasiini muodos
tavat arvokkaan kokonaisuuden. Lähis
töllä on myös pappila 1800-luvun pää-ja
ulkorakennuksineen.

105. Björköby
Siilvan Söderfjärden

104. Siilvan Söderfjärden
Sijainti: Korsbolm (Mustasaari) ja
Vaasa; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 3 200 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 83
Söderfjärden on geologisesti
mielenkiintoinen ympyränmuotoinen
SuIvan
laaja peltoalue. Sen laiteilla on Etelä
Pohjanmaan rannildcoseudulle tyypillistä
vanhaa asutusta.

0

1

2

3

4

5 km

soa ympäröi kalliorengas, joka on murtu
nut kahdessa paikassa, Oversundomin
kylässä ja Sulvan kirkonkylässä. Vaasan
korkein kohta Ojberget, jonka pyöreä
laki kohoaa noin 47 metriä merenpinnas
ta, on laakson pohjoispuolella. Söder
fjärdenin savikerrosten on todettu ulottu
van jopa 40 metrin syvyyteen. Niiden
alapuolella on luultavasti sedimenttikivi
lajien kerrostumia, vaikka ympäröivät
kalliot ovat Vaasan graniittia. Muodos
tuman an’ellaan syntyneen meteoriitin
törmäyksestä.

Kulttuuripiirteet
Maisemakuva
Söderfjärdenin lähes pyöreän, hal
kaisijaltaan noin viiden kilometrin suu
ruisen laakson alavia peltoja kehystävät
kallioiset mäet. Olennainen osa avointa
hyvin hoidettua viljelymaisemaa ovat
tuhannet ladot. Maantie, jonka varteen
asutus on keskittynyt, seurailee laakson
reunoja.
Maisema-alueeseen kuuluvat myös
muodostuman reuna-alueilla olevat
yleensä perinteikkäät kylät, joiden yleis
ilme on paikoin kuitenkin vasin hajanai
nen. Sulvan kirkonkylässä kirkon ja
käsityöläismuseon seutu muodostavat
yhtenäisen kokonaisuuden. Vanhan
säteittäisen sarkajaon häviäminen uusija
ossa on muuttanut peltolakeuden maise
maa.
Luonnonpiirteet
Söderfjärden on entinen merenlahti,
jonka kuivatus aloitettiin jo 1700-luvul
la. Ensin alueella lainehtivat laajat luhta
niityt, jotka sittemmin raivattiin pelloik
si. Peltoalueelta tulevat vedet laskevat
Sulvanjoen suulle.
Peltolakeus on tuskin kahdenkaan
metrin korkeudella merenpinnasta. Laak

Söderfjärdenin rannoilla oli asutusta
jo 1500-luvulla. Valtaoja Riddardiket
kaivettiin 1700-luvulla. Suomen sodan
aikoihin alueen kerrotaan olleen luhta
niittynä. Ojitukset ja pengerrykset saatet
tiin loppuun 1920-luvulla, jolloin saatiin
1430 hehtaaria uutta peltomaata. Söder
fjärden on ollut kuuluisa suurista heinä
sadoistaan. Kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti ainutkertainen esimerkki
säteittäisestä sarkajaosta, ns. aurinkoja
osta, menetettiin maiden uusjaon myötä.
Siitä lähtien useimmat ladot ovat myös
alkaneet nopeasti rapistua. Latoja kelTot
tim parikymmentä vuotta sitten olleen
noin 3000 ja vajaat viisitoista vuotta sit
ten enää 2000 kappaletta. Latomeren säi
lyttäminen edellyttäisi latojen pikaista
kunnostamista.
Asutus on tiheintä laakson luoteis- ja
itäreunoilla. Vaasan kaupungin läheisyys
heijastuu uuden, tyylillisesti kirjavan
rakennuskannan paljoutena laakson reu
noilla olevissa kylissä. Esimerkiksi Sun
domissa on aika paljon vanhaa raken
nuskantaa, mutta vilkkaan uudisrakenta
misen myötä kyläkuva on menettänyt
yhtenäisyytensä.
Sulvan kirkonkylässä on muutamia

Sijainti: Korsholm (Mustasaari);
Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-äla: 7 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 124, 129 ja 175

J3

jörköby on ehyenä säilynyt EteläPohjanmaan rannikkoseudun saaris

tokylä. Ainutlaatuinen saaristoluonto ja
saaristolainen kulttuurimaisema muodos
tavat omaleimaisen kokonaisuuden.

Maisemakuva
Maisema-alue sisältää Björköbyn
kylän peltoineen ja lähimetsineen, sen
länsi- ja lounaispuoleiset ranta-alueet
sekä Lappörarnan ja Slåttskäretin saaret
lukuisine lähiluotoineen. Maisemaa
luonnehtii rikkonainen saarten, karikko
jen ja vesien mosaiikki. Peräkkäiset pää
temoreenivyöhykkeet antavat maisemal
le sen luonteeriomaisen juovaisuuden,
joka vesialueella on nähtävissä pitkän
omaisten luotojen jonoina ja saarten si
säosissa metsäselänteiden ja soiden tai
peltojen vuorotteluna. Maaston topogra
fia muistuttaa pyykkilautaa.
Kyläkuva on säilynyt ehyenä; erityi
sesti kirkon ympäristössä on vielä paljon
vanhaa rakennuskantaa. Uudemmat ra
kennukset istuvat maisemaan kohtalai
sesti eivätkä aiheuta silmiinpistäviä mai
semahäiriöitä. Kesämökkejä ei juurikaan
ole rantamaisemia rikkomassa.

Luonnonpiirteet
Palj aita kallioita alueella on vain
vähän, ja maaperän muodot määräävät
km alueen korkokuvaa. Lounaasta koilli
seen suuntautuvat De Geer -moreenise
länteet pistävät esiin merestä pitkän
omaisina vierekkäisinä luotoina. Näiden
välisiin mataliin salmiinja lahtiin ker
rostuu hienoj akoisia sedimenttej ä. Maan
kohoarnisen myötä notkelmiin on synty
nyt matalia umpeenkasvavia lampareita
145
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tavalla. Vanhaa rakennuskantaa on jäl
jellä melko paljon. Talot ovat suhteelli
sen pieniä, mikä antaa oman leimansa
kulttuuriympäristöön. 1950-luvun rinta
mamiestaloja sekä myöhempienkin vuo
sikymmenien rakennustyylejä näkee
siellä täällä, mutta ne mukautuvat van
haan kyläkuvaan varsin hyvin.
Björköbyn korkeimmalla mäellä on
Björkön kotiseutumuseona toimiva 1700luvun lopulla rakennettu mökki. Vuosien
1808- 1809 sodan aikana se oli venäläisen
kenraali Barclay de Tollyn majapaikka,
kun hän siirsi joukkojaan Merenkurkun
yli. Björköbyn pieni punainen puukirkko
on rakennettu vuonna 1859. Bodback on
entinen kala- ja liikennesatama, josta teh
tiin matkat Ruotsiin. Vielä 1930-luvulla
Bodbackissa oli toistasataa ranta-aittaa.
Nykyään niitä on jäljellä kymmenkunta,
joista osaa pidetään kunnossa.
Svedjehamnissa on kylän nykyinen kalasatama. Siellä on kymmeniä eri-ikäisiä
rantavajoja viehättävänä miljöönä.
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Björköby
ja luhtaisia soita, joita on kuivattu ja rai
vattu pelloiksi. Alueella on myös pääte
moreeneja vastaan kohtisuoria moreeni
muodostumia. Kuivalla maalla on monin
paikoin kivisiä “pirunpeltoja” osoitta
massa taannoista rantaviivan paikkaa.
Sokkeloisessa saaristossa kulkuväylät
mataloituvat nopeasti ja salmet maatuvat
umpeen.
Björkön saarella on paljon vanhoja
kuusimetsiä, joita hakkuun jälkeen on
uudistettu männyntaimikolle. Björkön
länsiosissa sekä muilla saarilla on laajalti
mereisiä, pitkään jatkuneen laidunnuk
sen ja auton muovaamia koivumetsiä.
Rantoja reunustaa leppävyöhyke. Osa
rannoista sisältyy valtakunnalliseen ran
toj ensuojeluohjelmaan. Osa Lappöran
nasta ja läheiset Valassaaret kokonaisuu
dessaan ovat luonnonsuoj elualuetta.
Merenkurkun saaristo on ainutlaatuinen
luonnonnähtävyys.
Kulttuuripiirteet
Björkön saari asutettiin todennäköi
sesti 1300-luvulla, ja viljelyksiä siellä
tiedetään olleen jo 1400-luvulla. 1500luvun puoliväliin tultaessa saarella oli jo
monta taloa. Väestö oli ja on edelleen
ruotsinkielistä. Vuosisatoja yhdyskunta
vietti jokseenkin eristynyttä elämää,
tosin björköbyläiset huolehtivat aikai
semmin Ruotsiin Merenkurkun yli suun
tautuvasta posti- ja matkustajaliikentees
tä. Vuonna 1954 valmistui pengertie- ja
siltayhteys Raippaluotoon.
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106. Vöyrinjokilaakso
Sijainti: Vöyri; Vaasan iääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 5 000 hehtaaria

5km

Björköbyssä vallitsi pitkään omava
raistalous. Maa- ja karjatalous, kalastus,
hylkeenpyynti ja myös pienteollisuus,
kuten veneveistämöt, verkkotehdas ja
sahat ovat olleet perinteisiä elinkeinoja.
Maa- ja karjatalous on ollut pienimuo
toista. Aikaisemmin lehmät laidunsivat
vapaasti koko saaressa, ja vain pellot ja
puutarhat oli aidattu niiden ulottumatto
mun. Lampaat, joita ennen ja jälkeen
viime sotien oli Björköbyssä noin tuhat,
vietiin kesäksi saariin ja haettiin pois
syksyllä. Syksyiseen lampaanhakuun
liittyivät omat traditionsa. Kaikkien lä
heisten saarten kasvillisuutta leimaa osit
tain vielä jatkuva laidunnus.
Pellot ovat melko tiiviisti kylän kes
kellä pitkänomaisissa painanteissa. Tiet
kulkevat notkojen välisiä selänteitä pit
kin. Yksittäisiä viljelyksiä on raivattu
kauemmaksi metsän keskelle, ja myös
Lappörarna-saarilla on ollut asutusta vil
jelyksineen. Peltoja reunustavat kiviai
dat, joita Björkön saarella on vielä pal
jon. Tosin suurimmat kiviröykkiöt kulje
tettiin aikoinaan pengertien pohjaksi.
Ennen jokaisen niittytilkun ja lammen
rantaluhdan tuottama rehu kerättiin tar
koin talteen, mistä kertovat eri puolilta
saaria löytyvät vanhat ladot. Pellot ovat
vielä kohtalaisesti viljelyksessä, joissa
kin taloissa on karjaakin, ja myös lam
paita pidetään kesäisin muutamissa saa
rissa.
Kyläläiset ovat yhteisesti vaalineet
perinteistä kylämiljöötään kiitettävällä

öyrinjokilaakso edustaa Etelä-Poh
janmaan rannikkoseudun jokilaak
sojen tyypillistä kulttuurimaisemaa.
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Vöyrinjokilaakso
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Maisemakuva
Vöyrinjokilaakson kulttuurimaise
maa luonnehtii parikymmentä kilometriä
pitkä ja enimmillään kolme kilometriä
leveä Vöyrinjokilaakson tasanko, jonka
kunnan keskustaajama jakaa kahteen
osaan. Jokilaakso rajautuu selväpiirtei
sesti siltä kohoaviin selänteisiin. Oman
erikoispiirteensä Vöyrinjokilaakson maj
semille antavat tasangolta kohoavat lou
hikkoiset kallio- ja soramäet, jotka anta
vat mielikuvan entisestä saaristosta.
Monet niistä, esimerkiksi Miemoisten
Baggberget, Rökiön Furuberget ja Reki
pellon Storberget ovat mainioita näköa
lapaikkoja, joilta avautuvat näkymät
jokilaaksoon yli kylien.
Asutus on perinteisesti sijoittunut
tiheisiin ryhmiin laakson reuna-alueille
tai erityisesti maisema-alueen etelä
osassa jokivarteen. Uusjako on kuiten
kin rikkonut perinteistä kyläidylliä
hajoittamalla asutusta.
-

-

Luonnonpiirteet
Vöyrinjokilaakso sijaitsee Vaasan
graniittivyöhykkeessä. Alavan jokilaak
son savi- ja lietetasangot vaihtuvat valu
ma-alueen reunoilla moreenin peittämik
si kumpareiksi. Meren huuhtomat kalli
oiset mäet kohoavat parhaimmillaan
parinkymmenen metrin korkeuteen.
Tasangon halki virtaava Vöyrinjoki
ja sen pienet sivujoet ovat alueen ainoata
vesiluontoa. Jokilaaksoa reunustavia mo
reenialueita luonnehtivat mustikkatyypin
kuusivaltaiset metsät, joskin karummilla
kohdilla on myös puolukkatyypin män
niköitä.
Kulttuuripiirteet
Vöyrinjokilaakson reunavyöhykkeil
tä on löydetty runsaasti pronssi- ja rauta
kautisia röykkiöitä. Vöyrinjokilaakson
arvellaan saaneen pysyvää asutusta
1200-luvun tienoilla. Monet nykyisistä
kylistä olivat olemassa jo 1300-luvulla.
Vöyrinjokilaakson väestö on ruotsinkie
listä.
Viljava Vöyrinjokilaakso on vanhas
taan vankkaa maatalousaluetta. Maan
viljelys on ollut pääelinkeino jo 1400luvulta saakka. Rintapellot ovat yhtä
hedelmällisiä kuin Kyrönjokilaaksossa
km, ja 1600-luvulla laajalle levinnyt kas
kenpoltto laajensi peltoalan moninkertai
seksi.
Vöyrin asutukselle ovat olleet luon
teenomaista tiheästi asutut rykelmäkylät.
Tilojen halkomisen takia talot rakennet
tiin kyliin miltei toisiinsa kiinni. Histo
riallisesti arvokkaat rykelmäkylät kuiten
kin hävisivät 1960-luvulle tultaessa, kun
lähes kaikki tilat olivat siirtäneet raken
nuksensa uusjaossa saamiensa viljelymaiden läheisyyteen.
Entiset rykelmäkylät Andialaja
Jörala ovat nykyäänkin Vöyrinjokilaak

son arvokkaimpia asutusryhmiä; ne si
jaitsevat nauhamaisesti joen ja sitä seu
railevan tien varressa alueen eteläosassa.
Myös maisema-alueen keskivaiheilla,
kirkon lähistöllä sijaitseva asutus sekä
alueen pohjoisosassa j okilaakson laiteilla
mäenkumpareilla ja rinteillä sijaitsevat
taloryhmät ovat kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita. Nykyinen puukirkko on
rakennettu 1600-luvulla. Se lienee van
hin käytössä oleva puukirkko. Viljely
lakeutta elävöittäneet lukuisat ladot alka
vat kohta olla häviävää rakennuskulttuu
ria.
Suurin osa asutuksesta on jokilaak
son suuntaisesti kulkevan tien varressa.
Vöyrinjokilaakson luoteispuolitse kulkee
valtatie n:o 8. Keskustaajaman molem
min puolin ovat kantateiden risteyskoh
dat. Laakson poikki kulkevan kantatien
tuntumaan noussut uusi rakennuskanta
eroaa räikeästi perinteisestä kulttuurimaisemasta.

on 12 kilometrin pituinen ja puolitoista
kilometriä leveä viljelytasanko. Lounai
sessa sitä rajaa Toholammin Kannuk
sen päätie ja koillisessa metsäinen selän
ne. Luoteispäästä avautuu laaja näkymä
pitkin jokilaaksoa.
Eteläinen osa on Lestijoen ja siihen
laskevien sivujokien yhtymäkohdassa
jokilaaksoihin levittäytyvä viljelyaukea,
jota luoteessa rajaa Toholammin keskus
taja lännessä päätie. Itäpuolella kohoaa
jo Suomenselän ylävämpi vedenjakaja
seutu. Parhaat näkymät jokilaaksoon
avautuvat Toholammin kirkolta ja Lesti
joen länsirannalta. Perinteinen latomai
sema avautuu Särkimäeltä.
Mäenkumpareille laakson reunoille
sijoittuneen asutuksen luoma kokonais
vaikutelma on säilynyt varsin yhtenäise
nä. Eräin paikoin huomio kiinnittyy kor
jauksen tarpeessa oleviin rakennuksiin ja
kyläkuvaan sopimattomiin väreihin ja
rakennusmateriaaleihin.
-

Luonnonpiirteet
Jokilaakson korkeus merenpinnasta
on noin 70-80 metriä, mutta jokilaaksoa
reunustavat selänteet ylittävät jo 100
metrin korkeuskäyrän. Alueen kallioperä
on graniittista ja granodioriittista perus
kalliota, jota Pohjanmaan liuskealueen
haaraumat lävistävät. Jokilaaksossa maa
perä on savea, silttiäja hiekkaa muuttuen moreeniksi laakson reunoilla.
Lestijoki tekee ennen kirkonkylää
jyrkän mutkan, minkä jälkeen se jatkaa
juoksuaan suoraviivaisesti kohti luodet
ta. Mutkan kohdalla siihen yhtyvät idästä
Sarkojaja Kivioja, joiden varsille pellot
ovat levittäytyneet. Kivijoen laskukoh
dassa on lampi, ja kirkonkylän luoteis

107. Lestijokilaakso
Sijainti: Toholampi; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Kes
ki-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 4 800 hehtaaria
estijokilaakso on edustava keskipoh
jalainen j okivarren vilj elymaisema,
jossa asutus on hakeutunut kapeahkoa
viljeltyä jokilaaksoa reunustaville kuin
pareille.
Maisemakuva
Jokilaakson maisema-alue jakautuu
kahteen osaan Toholammin keskustaaja
man molemmin puolin. Pohjoispuolella
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puolella joki laajenee parin kilometrin
mittaiseksi Kirkkojärveksi. Lestijoen
lasku on alle metrin kilometriä kohti.
Maisemakokonaisuuden luoteispäässä
joessa on pari pientä koskipaikkaa.
Lestijoen vesistö on rauhoitettu voima
laitosrakentamiselta koskiensuojelulain
nojalla.
Pellot ulottuvat aivan jokirantaan.
Laaksoa reunustavilla moreeniselänteillä
vallitseva metsätyyppi on variksenmarja
puolukkatyypin männikkö. Soiden osuus
jokilaakson ulkopuolisilla alueilla on
noin puolet maa-alasta.

Kulttuuripiirteet
Lestij okilaaksossa on ollut asutusta
jo kivikaudella. Särkimäeltä ja Linnan
mäeltä on löydetty tämän aikakauden
asuinpaikkoja. Vanhin pysyvä asutus
syntyi Kirkkojärven rannoille, jossa
Toholammin kirkko sijaitsi vielä 1700luvun lopulla.
Keskustaaj aman luoteispuoleisessa
osassa arvokkaimmat asutusryhmät
nykyään ovat Jämsän asutus joen itäpuo
leIla sekä joen länsipuolella vanhan pitä
jäntien varressa Laitalan, Oikemuksen ja
Välikankaan asutusryhmät ja Riutan asu
tus.
Jämsän asutuksessa vanhimmat ra
kennukset ovat 1800-luvun alusta ja
1860-luvulta. Uudetkin talot ja ulkora
kennukset sopeutuvat hyvin ympäris
töönsä. Leimaa-antavia ovat taloihin joh
tavat kauniit mänty- ja koivukujat. Lai
talan 13 talon asutusryhmä on peltojen
ympäröimällä moreenimäellä. Kokonais
vaikutelma on yhtenäinen eri-ikäisestä
rakennuskannasta huolimatta. Asutusryhmään kuuluu mm. vaalea puolitoista
kerroksinen päärakennus 1800-luvun
lopulta, 1950-luvun tyyppitaloja sekä
useita uusia rakennuksia. Häiritsevä
yksityiskohta on siniseksi maalattu tasa
kattoinen kaupparakennus. Oikemus on
elävä maatalouskylä, jossa on edelleen
toimiva koulu vuodelta 1895. Lukuisat
ulkorakennukset kylässä vaatisivat kun
nostusta.
Muista asutusryhmistä poiketen
Riutan asutus on joen rannassa Riutan
kosken partaalla. Täällä on jäljellä vuon
na 1917 rakennettu mylly. Lestijoen yli
johtavan sillan kupeessa vanhimpia ovat
puolitoistakerroksiset päärakennukset.
Nuoremmasta asutuksesta huolimatta
kyläkuva on kuitenkin säilynyt tasapai
noisena.
Maisemakokonaisuuden eteläisem

148

mässä osassa Lestijoen itäpuolinen asu
tus on muutamalla mäkikumpareella
sekä sivujokien varsilla. Lestijoen länsipuolella jokilaakson keskirinteessä on
peräkkäisiä kumpareita, joille asutus on
muodostunut. Vanha pitäjäntie kulkee
kumpareiden päältä tai länsipuolelta.
Asutus on vanhaa, yksi taloista maini
taanjo 1680-luvulta. Hietalanja Särkimäen välinen tieyhteys kulkee v. 1910
rakennetun, maisemallisesti arvokkaan
puusillan kautta.
Toholammin keskustaajama on hy
vin epäyhtenäinen. Koska siellä vallitse
va uudempi rakennuskanta poikkeaa
kulttuurimaiseman perinteisestä ilmeestä
ratkaisevasti, on se rajattu maisema-alu
een ulkopuolelle.

108. Vanha Vaasa
Sijainti: Vaasa; Vaasan lääni
Misemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 330 ha
Kuva:Iosa, s. 63 ja 153
anhan Vaasan kaupunginosa sijait
see noin 7 kilometriä itään Vaasan
nykyisestä keskustasta. Se on erittäin
monipuolinen maisemanähtävyys, johon
kulttuuri- ja asutushistoriallisten sekä
muinaistieteellisten arvojen ohella liittyy
luonnonsuoj elullista merkitystä.

V
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Vanha Vaasa
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Kulttuuripiirtet ja maisemakuva
Alue nousi merestä noin 1000 vuotta
sitten. Paikalla sijaitsi vanha Mustasaaren
kauppasatama jo ennen Korsholman lin
naa, joka rakennettiin uudeksi hallinto
keskukseksi 1300-luvulla. Yhdessä ne
vakiinnuttivat seudun aseman Pohjan
maan keskuksena. Kaupunginoikeudet
sille myönnettiin v. 1606. Kaupungin
keskusta kehittyi jykevän keskiaikaisen
kivikirkon ympärille, ja ruutukaava laa
dittiin 1600- ja 1700-luvun vaihteessa.
Satamaolot olivat matalien rannikkovesi
en vuoksi hankalat alusta asti. Vanhan
Vaasan kaivettua kanaalia pitkin purjehti
vat purjelaivat kaupunkiin. Paitsi kauppakaupunki, Vaasa oli alusta lähtien myös
hallinto- ja koulukaupunki hovioikeuden
taloineen, sairaaloineen ja kouluineen.
Vuonna 1852 tulipalo tuhosi Vanhan
Vaasan lähes kokonaan, ja uusi kaupunki
päätettiin rakentaa lähemmäs merta, kos
ka maankohoamisen myötä vanha sata
ma oli muuttunut liian matalaksi. Palon
jälkeen Vanha Vaasa jäi lähes tyhjilleen,
mutta 1920-luvulta lähtien sinne alkoi
vanhan kortteli- ja tonttijaon pohjalta
nousta uutta asutusta.
Nykyään Vanhan Vaasan maisema
nähtävyyden keskeiset elementit ovat
lounaisreunalla Korsholman koulutila
peltoineen ja metsineen, pohjoisosassa
vanha ruutukaava-alue, jossa ovat kirkon
ja triviaalikoulun rauniot sekä vanhaa
puutarhakaupunkia. Alueen arvokkaim
maksi 1700-luvun kivirakennukseksi on
mainittu Vaasan hovioikeuden entinen
palatsi, nykyinen Mustasaaren kirkko.
Kaakkoiskulmauksessa on 50 hehtaarin
laajuinen vanhaa männikköä kasvava
Hovioikeudenmetsä. Korsholman linnan
rauniot sijaitsevat alueen keskellä.
Historiallisten muistomerkkien ympäris
töä elävöittää alueen vanha ja vakiintu
nut puusto. Kirkolta linnan raunioille
johtaa lehmuskuja, jonka eteläpuolella
on kulttuurivaikutteista lehtoa. Metsän
keskellä on myös vanha puutarha lukui
sine perennalajeineen. Vanhasta Vaa
sasta etelään johtaa Runsorin museotie.
Vanha Vaasa on säästynyt enemmil
tä maisemavaurioilta. Hoitotarvetta on
lähinnä metsän lehtomaisessa osassa, jos
ta kuusialikasvosta tulisi raivata. Aluetta
uhkaavat jonkin verran rakentamispai
neet. Esimerkiksi vanhasta metsästä osa
on kaavoitettu teollisuusalueeksi.
Nykyisellään Vanha Vaasa on tärkeä vir
kistysalue ja huomattava matkailukohde.

Perinnemaisem ia
Tiilitehtaanmäen Iaidunnlitty
Sijainti: Kristiinankaupunki; Vaasan
lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 7 hehtaaria

Pjelaxin rantaniityt
jelaxin rantaniityt ovat suojaisan
Pjelaxfjärdenin pohjukkaan syntynei
tä alavia runsasruohoisia niittyjä. Täl
laiset merenrantaniityt olivat ennen ar
vostettuja laidunmaina ja talvirehun tuot
tajina, ja jatkuva laidunnus ja niitto piti
vät ne avoimina. Nyt näitäkin niittyjä
uhkaa pensoittuminen ja umpeenkasvu
laidunnuksen tehokkuuden laskettua.
Paitsi maisemallista merkitystä, Pje
laxin rantaniityillä ja niiden ympäröimil
lä matalilla vesialueilla on suuri merki
tys varsinkin vesilinnuilleja kahlaajille
sekä muutonaikaisena levähdysalueena
että pesimäalueena. Loppukesällä ja syk
syllä täällä on tavattu levähtämässä
muun muassa toistatuhatta puolisukelta
jasorsaa, satoja hanhia, kymmeniä jout
seniaja tuhansittain kahlaajia. Alue kuu
luu valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan. Luonnon- ja maisemaarvojen säilyttämiseksi aluetta tulisi hoi
taa laiduntamalla.
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Tiilitehtaanmäen laiclunniitry
iilitehtaanmäen laidunniitty on osa
laajempaa kulttuurimaisema-aluetta,
joka sisältää monenlaisia biotooppeja
avoimista niityistä reheviin rantalehtoihin.
Laidunniitty on tien, vanhojen peltojen ja
lehtomaisten metsien rajaama alue Tuli
tehtaanmäen eteläosassa. Se on arvokas
esimerkki laiduntamisen muovaamasta,
kuivien ja tuoreiden niittyjen luonnehti
masta puolikulttuurimaisemasta. Maanviljely ja laiduntaminen jatkuvat alueilla,
jotka kaupunki on antanut vuokralle.
Niittyalueen keskellä on katajikkoi
sia kalliokumpareita, joita luonnehtivat
kuivien niittyjen ja ketojen lajit kuten
nurmilaukka, ketoneilikka sekä kelta- ja
isomaksaruoho. Tuoreemmalla osalla on
suurten ruohojen ja heinien vallitsemaa
niittykasvillisuutta. Niittyjä reunustaa ti
heä lehtipensastovyöhyke, ja paikoin va
delma, maitohorsma ja mesiangervo ovat
vallanneet aluskasvillisuutta. Alueella on
myös pieni saroja kasvava nevalaikku.
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Pjelaxn rantaniityt
Sijainti: Ifäpiö Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 120 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 134
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kasvustot ja katajapensaikot. Saaressa
kasvaa jonkin verran lehtipuita, mäntyä
ja tyrnipensaita. Valkolehdokkia on run
saasti. Pienissä lampareissa esiintyy mm.
vesiliskoa. Haahka, tiirat, lokit, koskelot
ja tukkasotka muiden muassa kuuluvat
saaren pesirnälinnustoon. Aikaisemmin
saarta laidunnettiin säännöllisesti.
Kalastajakylässä on kalastusmuseo,
‘), ‘1Jo\

t’1:

Märigrundin kalastajakylä
janlityt
Sijainti: Närpiö; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 80 hehtaaria

-

ärigrundin saaressa sijaitseva ka
lastajakylä muodostaa ympäröivän
monipuolisen saaristoluonnon kanssa
tasapainoisen kokonaisuuden. Kalliok
koista saarta luonnehtivat variksenmarja
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Märigrundin kalastajakylä ja niityt
149

jossa on esillä kalastus- ja muita pyynti
välineitä, näiden valmistamisessa käytet
tyjä työkaluja sekä kalamajojen sisustus
ta. Nykyään saari on suosittu retkeily
kohde. Alueella on muinaisjäännöksinä
kaksi jatulintarhaa. Niittykasvilliisuuden
säilyttäminen edellyttäisi hoitoa laidun
tamalla. Saari kuuluu valtakunnalliseen
rantojensuojeluohjelmaan.

Närpiön kirkkotallit
Sijainti: Näipiö; Vaasan lääni
lVlaisemamaakunta: Pohjanmaa
Ete1äPohjanmaanrannikkoeutu
Pinta-ala: 9 hel4aaria
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Närpiön kirkkotallit

ärpiön kirkon ympäristössä sijaitse
vien kirkkotallien pitkät rivit ovat
lähiseudun tunnetuin nähtävyys. Vastaa
vanlaiset kirkkotallit ovat muualta maas
ta hävinneet lähes täysin. Närpiön kirk
kotallit ovat entiseen laajaan emäpitäjään
kuuluneiden kylien ja suurtalojen raken
nuttamia, ja useimmat niistä ovat 1800luvulta. Kirkolle tultiin usein hyvissä
ajoin ennen jumalanpalveluksen alkua,
ja pitkän matkan tehneet hevoset tarvitsi
vat suojaa ja ihmiset levähdyspaikan.
Monta hevosta varten tarkoitettujen tallien tuli olla varsin suuria, ja ilmeisesti ne
muutenkin kuvastivat isojen talojen
varakkuutta.
Talleja on jäljellä puolitoista sataa,
mutta enimmillään niitä oli kirkon ym
päristössä lähes 350. Punaiseksi maalatut
pärekattoiset tallit sijaitsevat pitkissä
riveissä kirkon välittömässä ympäristös
sä. Itse kirkko on keskiaikainen harmaa
kivikirkko, joka laajennuksissaja kor
jauksissa on muuttanut melkoisesti muo
toaan. Kirkkotallit pyritään säilyttämään
nähtävyytenä. Niiden välistä kulkevan
tien korottaminen perusparantamisen
yhteydessä on jonkin verran muuttanut
alueen ilmettä. Närpiön harmaakivikirk
ko on vuodelta 1435, mutta lukuisten
laaj ennusten ja muodonmuutosten jäl
keen se edustaa lähinnä 1700-luvulle
ominaista tyyliä.
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Harrströmin rantaniityt
Sijainti: Korsnäs; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Btelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 90 hehtaaria
arrströmin rantaniityt ovat laaja, jo
kisuun molemmin puolin levittäyty
vä alava niittyalue. Jatkuvan laidunnuk
sen ansiosta ne ovat säilyttäneet avoimen
luonteensa, ja alueella pidetään edelleen
lehmiä ja hiehoja. Maatalouden ravinne
kuormitus aiheuttaa umpeenkasvua jokisuulla, missä kaislikot ovat vallitsevaa
kasvillisuutta. Alue on kahlaajien, sorsi
en, hanhien ja joutsenien suosima muu
tonaikainen levähdysalue, ja sillä on
merkitystä myös sorsien, lokkienja eräi
den kahlaajien kuten suosirrin pesimä
alueena.
Laidunnuksen jatkuminen on tärke
ää, ja se voisi olla nykyistä tehokkaam
paakin. Jokisuun lounaispuolelta tulisi
myös raivata lepikoita. Venesataman
vieressä niityn reunamille on läjitetty
maisemaa rumentavia ruoppausmassoj a.
Viereisessä Harrströmin kylässä on
jäljellä perinteisen rannikkokylän piirtei
tä. Kylässä on kaksi tuulimyllyä sekä tie
museokohteena oleva harvinainen, vuon
na 1898 rakennettu kivipalkkisilta.
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Yttre Utstenarnan laidunniityt (vas.) ja Harrströmin rantaniityt
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Yttre Utstenarnan
laidunnlityt

önngrundenin saari on esimerkki
aiemmin yleisestä lehdesniittyjen käy
töstä Etelä-Pohjanmaan rannikkoseudulla.
Maisemaa luonnehtivat harvakseltaan har
maaleppää, koivua, pihlajaa ja katajapen
saita kasvavat lehdesniityt. Saaren keskel
lä on kuusivaltaista sekametsää. Niitty
laikuilla kasvavat runsaina mm. metsätäh
ti, puna-ailakki ja metsämaitikka. Sieni
lajisto on monipuolinen. Lohkareikkoisilla
rantaniityillä pesii runsas linnusto.
Puoliavoimet lehtoniityt ovat maise
mallisesti viehättäviä. Maisemakuvaa tuli
si hoitaa esimerkiksi lammaslaidunnuksel
la. Karun maaperän vuoksi umpeenkasvu
on ollut hidasta, mutta kuusikoita ja ranta
pensaikkoja olisi kuitenkin tarpeen raivata.

R

Sijainti: Korsnäs; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 60 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 91

O

O

ttre Utstenarna Harrströmin jokisuun
edustalla on hieno esimerkki alavas
ta moreenipeitteisestä saaresta, jonka
kasvillisuutta pitkään jatkunut laidunnus
on muovannut. Saarta laidunnettiin hie
hoilla joka vuosi vielä 1980-luvulla, ja
laidunnus jatkui ainakin vuonna 1990.
Maisemakuvaa luonnehtivat kivik
koiset rantaniityt, ja saaren keskiosassa
on rehevää lepikkoa. Ennen muuta saari
on lintuluoto useine suurine lokkikoloni
oineen ja pesivine puoli- ja kokosukelta
jasorsineen. Todennäköisesti saaressa
pesii myös muutama merihanhipari, ja
syksyisin sen rannoilla levähtävät suuret
määrät kahlaajia, sorsiaja hanhia.
Pesiviä saaristolintulajeja on kaikki
aan 19, ja lintujen tiheys on 46,6 paria
hehtaarilla. mikä on huomattavan korkea
luku. Linnut hyötyvät laidunnuksen muo
vaamasta avoimesta rantamaisemasta.
Yttre Utstenarna on kunnassaan ainoa
säännöllisesti laidunnettu suurehko lintu
luoto. Maiseman- ja linnustonsuojelun
kannalta laidunnuksen jatkuminen olisi
tärkeätä. Sopivin aika aloittaa laidunnus
on juhannuksen tienoo, jolloin suurin osa
linnunpoikasista on kuoriutunut.

y

Rönngrundenin lehdesniityt
Sijainti: Korsnäs; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Btelä-Pcihjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 90 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 143

Storskäretin kalastakylä
janiityt

0

Sijainti: Maalahti; Vaasan lääni.
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 320 hehtaaria

2km

Storskäretin kalastajakylä

torskäretin kalastajakylä edustaa pe
rinteistä kalamaja-asutusta laidunnuk
sen ja niiton muovaamine ympäristöineen.
Storskär on Rönnskärin ulkosaariston suu
rin saari, joka sijaitsee noin 40 kilometrin
etäisyydellä mannerrannikolta. Saaren
maisemia luonnehtivat avoimet, variksen
marjan ja katajan peittämät nummet, joilla
kasvaa harvakseltaan koivua ja pihlaj aa.
Keskellä saarta on tiheää koivumetsää.
Rannoilla kasvaa harmaaleppävyö. Kalk
kipitoisen kallioperän ansiosta saaren kas
vilajisto on poikkeuksellisen runsas: täältä
on tavattu yli 200 putkilokasvilajia, joista
mainittakoon valkolehdokki, harajuuri,
keto-orvokki ja isoalvejuuri. Myös linnus
to on runsas ja monipuolinen.
Storskäret on kulttuurihistoriallisesti
hyvin mielenkiintoinen. J
0 1500-luvulta

S

lähtien siellä on ollut kalamaja-asutusta.
Jäänteinä vanhasta asutuksesta Storskä
rissä on kalamajojen raunioita sekä kes
kiaikainen hautausmaa ja jatulintarhoja
saaren korkeimmalla kohdalla. Nykyinen
kalastajakylä saaren itälaidalla koostuu
muutamista mökeistä ja venevajoista,
joita ammattikalastajat edelleen käyttä
vät. Saari kuuluu valtakunnalliseen ran
tojensuojeluohjelmaan. Perinteisten hoi
totapojen jatkaminen ja vanhan kulttuu
riympäristön säilyttäminen turvaisivat
Storskäretin luonon- ja kulttuuriarvot.

Vlitalan kylän nlityt
Sijainti: Maalahti; Vaasan lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa,
Etelä-Pohjanmaan rannikkoseutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 81
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Viitalan kylän niityt
15]

kylä on esimerkki pienistä
metsäkylistä, joita on eri puolilla
Viitalan
Maalahtea. Kylä sijaitsee ojitettujen rä
meiden ja metsien keskellä Nojärv -lin
tujärven pohjoispuolella. Taloilta ei kui
tenkaan näy järvelle. Kylä muodostuu
pienellä kumpareella seisovasta taloryh
mästäja sitä ympäröivistä hakamaistaja
pelloista. Maisemaa luonnehtii maan
omistusolojen pirstoutuneisuudesta j oh

152

tuva pienipiirteisyys, mitä pihapiirejä
halkovat polut ja kylätiet sekä poikkeuk
selllisen edustavat kiviaidat korostavat.
Osa hakamaista on edelleen laidunkäy
tössä. Aukeilla paikoilla kasvaa kataja
pensaikkoja, ja pihapiirejä ympäröivät
vanhat koivut ja haavat.
Kylässä on enimmillään asunut seit
semän perhettä, joiden pääelinkeinoina
olivat maanviljelys ja kalastus. Nykyään

vain kaksi taloa on ympärivuotisesti
asuttuna, loput ovat kesäasuntoina tai
autioina. Rakennuskantaa, erityisesti
ulkorakennuksia, leimaa ränsistyneisyys.
Yksi muita uudempi talo eroaa selvästi
tyylinsä puolesta. Alueella on ollut vesi
mylly, jonka perustukset ovat vielä löy
dettävissä. Lähimetsissä on useita var
haisen metallikauden röykkiöryhmiä ja
yksi asuinpaikka.
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Arvokkaat maisema-alueet
109. Reisjärven Keskikylä
Kangaskylä

Luonnonpiirteet

-

Pellot on raivattu järvenrantojen,
jokilaaksojen ja harjun lähiympäristön
tasaisille hienosedimenttialueille. Vilje
lyaluetta ympäröivät metsäiset, kumpa
reiset moreenimaat sekä pääosin ojitetut
suot. Huomattavin muodostuma on
aluetta halkova harju. Harjulla on joita
kin vanhoja soranottopaikkoja. Paikoin
siellä on kauniita mäntykankaita.
Runsasta vesiluontoa edustavat pie
net Norssinjärvi ja Kankaanpäänjärvi
sekä kuntakeskusta ympäröivät kolme
järveä, joista Kalajoen läntinen latvahaa
ra lähtee virtaamaan kohti koillista. Kan
kaanpäänjärvi laskee Kiljanjärveen pien
tä Kotijokea myöten, ja lisäksi ympäröi
viltä soilta ja metsälammilta laskee alu
eelle useita puroja. Reisjärvija Vuohto
järvi muodostavat yhden Kalajoen sään
nöstelyaltaista ja Kiljanjärvi omansa.

Sijainti: Reisjärvi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Suomenselkä
Pinta-ala: 6 800 hehtaaria
eisjärven Keskikylä ja Kangaskylä
edustavat tasapainoista Suomen
selän kulttuurimaisemaa. Asutus on kes
kittynyt järvien ja viljelysten ympäröi
män harjun liepeille.

R

Maisemakuva
Maisema-alueen runkona on Reis
järven, Kiljanjärven ja Vuohtajärven
väliseltä kannakselta luoteeseen jatkuva
harju. Keskikylällä selvästi ympäristös
tään kohoava harjuselänne, vanha asutus,
järvet ja jokilaakso sekä ympärillä levit
täytyvät pellot muodostavat kauniin ja
monipuolisen maisemakokonaisuuden.
Alkuperäiset pinnanmuodot ovat säily
neet hyvin myös järvien väliin synty
neessä taajamassa, ja maisema on sääs
tynyt pahoilta vaurioilta.
Kangaskylään tultaessa harjumuo
dostuma mataloituu menettäen maise
mallista merkitystään, ja kulttuurimaise
massa korostuvat järvenrantojen vilj e
lykset ja asutus. Maisema-alue jatkuu
Keskikylältä jonkin matkaa myös koilli
sen suuntaan jokilaakson viljelymaise
mana.
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Kulttuuripiirteet
Asuinpaikka- ja esinelöydöt osoitta
vat Reisjärvellä olleen asutusta jo kivi
kaudella. Räisälän kylässä 1800-luvulla
kuivatun Kalaja-järven rannalla tiede
tään olleen kivikautinen asuinpaikka.
Keskiajan lopulla tienoo kuului hämä
läisten eräalueisiin, ja 1500-luvun lopul
la ennen uudisasutuksen alkamista koko
Kalajokilaakso vedenjakajalle saakka
kuului alajuoksun kantatalojen nautinta
ja erämaihin. Ensimmäiset pysyvät asuk
kaat tulivat Savosta 1550-luvulla Vuoh
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Sijainti: Ylivieska, Nivala, Haapajärvi;
Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Kes
ki-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 24 000 hehtaaria
kulttuurimaisema
Kalajokilaakson
edustaa tyypillistä Keski-Pohjan
maan jokiseudun ja rannikon viljelymai
semaa. Sitä luonnehtivat laajat viljelyta
sangot ja laakson reunamien nauhamai
nen asutus.
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110. Kalajokilaakso
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tajärven ja Kiljanjärven reitin rannoille.
1600-luvun alussa uudistaloja syntyi eni
ten Reisjärven etelärannalle ja Vuohta
järven itärannalle.
Reisjärven kirkonkylä on syntynyt
perinteiselle asuinpaikalle kolmen järven
väliselle haijukannakselle. Taajamaan on
noussut joitakin kerros- ja rivitaloja sekä
omakotiasutusta, mutta maisemakuva on
kuitenkin säilynyt ehyenä. Kulttuurihis
toriallisesti arvokkaita vanhoja raken
nuksia on useita. Esimerkiksi Pesolan
tila, jonka päärakennus on siirretty
Kangaskylältä, on ollut asuinpaikkana
vuodesta 1577. Vuonna 1656 Leppäsen
talon ympärille rakennettuun varustuk
seen kuuluneita vallihautajäännöksiä on
vielä jäljellä Keskikylän Kantin ympäril
lä. Uusi-Pietilä vuodelta 1885 on vanha
sotilaspuustellitalo. Vuonna 1820 raken
nettu ja sittemmin perusteellisesti korjat
tu ja muuteltu puukirkko sijaitsee ilmei
sesti kylän alkuperäisellä kirkon paikalla.
Kangaskylälle antoi aikaisemmin
omaleimaisen ilmeen seitsemän talon
muodostama rypäs, jossa vain kapeat
solat erottivat talot toisistaan. Taloista
kaksi on entisellä paikallaan, loput on
siirretty muualle.
Keskustaajama liittyy saumattomasti
ympäröivään maataloudesta elävään asu
tukseen. Tilat ovat pieniä, ja karjatalous
on perinteisesti ollut keskeisellä sijalla
alueen maatilataloudessa.
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Maisemakuva
Kalajokilaakson luonteenomaisim
pia piirteitä ovat jokilaakson viljelysmai
seman laajuus ja tasaisuus sekä silmän
kantamattomiin jatkuva avoimuus.
Nivalan keskustaaj aman länsipuolella
jokilaakson leveys on paikoin jopa
yhdeksän kilometriä. Yhtenäisten pelto
lakeuksien lukuisat ladot sekä laakson
reunamille, metsän ja viljelysten raja
vyöhykkeelle sijoittunut nauhamainen
asutus ovat maisemassa näkyviä erityis
piirteitä. Laaksoa reunustavat karut, met

nen ole päässyt leviämään kumpareiden
ulkopuolelle.
Alueen eteläpuolella jokilaakso ra
jautuu korkeampiin ja selväpiirteisem
piin selänteisiin kuin pohjoispuolella.
Erityisen selvästi tämä on näkyvissä
Järvikylän Aittoperän alueella. Melko
korkealla sijaitsevalta reunavyöhykkeel
tä, jolla kyläasutus sijaitsee nauhamai
sesti, avautuu kauniita näkymiä jokilaak
soon. Selänteen reuna on täällä rikkonai
nen, mikä on muovannut kylämaisemista
usein yksitoikkoisen pitkistä nauhoista
poiketen pienipiirteisiä.
Haapaperän kylä on tasaisessa maas
tossa sijaitseva puhdaspiirteinen selänteen reunan nauhakylä. Kylän asutus on
sijoittunut perinteisesti kylän halki kul
kevan raitin varteen.
Maataloudella on alueella edelleen
tärkeä merkitys, ja etenkin karjatalous on
voimakasta. Tilat ovat elinvoimaisia ja
kylät eläviä.
-

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

Luonnonpiirteet
Kalajokilaaksoon on kerrostunut laa
jalle alueelle hienojakoisia maalajeja,
mikä on tehnyt mahdolliseksi laajan ja
yhtenäisen viljelyalueen raivaamisen.
Peltoalaa on paikoin lisätty myös järvien
vedenpintaa laskemalla. Laakso rajoittuu
reunoiltaan hyvin karuihin ja kivisiin mo
reenimaihin, joissa peruskallio on lähellä
pintaa. Tämän vuoksi laakso on pääosin
hyvin selvärajainen. Alue on voimak
kaasti kulttuurivaikutteista, ja luonnonmaisema jää yksipuolisuutensakin vuok
si vaille huomiota.
Muiden Pohjanmaan jokien tavoin
Kalajoen vesimäärä vaihtelee suuresti.
Kesäaikaan uoma saattaa olla miltei
kuiva, mutta keväällä tulva voi peittää
laajoja alueita. Tulvien poistamiseksi on
pääuomaa tehokkaasti perattu ja penger
retty. Nivalan keskustaajaman eteläpuo
lella joki laajenee kilometrin levyiseksi
Pidisjärveksi.
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noin puolentoista kilometrin pituisina,
mikä on edesauttanut tilojen sijoittumista
tiiviiksi kyläksi. Pellon puoli on säilynyt
rakentamattomana ja talorintama on
edelleen ehyt. Kylässä on runsaasti pe
rinteistä rakennuskantaa.
Raudaskylässä on alueen savimaita
hyödyntävä tiilitehdas, joka lähimaise
maa rumentavasta ulkoasustaan huoli
matta kuuluu alueen kulttuurihistoriaan.
Nivalan Ypyä muodostaa omalei
maisen kylämaiseman hyvin laajaan
kohtaan jokilaaksoa. Ypyän kylä on si
joittunut muista alueen kylistä poiketen
laakson keskellä oleville pienille kumpa
reille. Kylä on toistaiseksi säilyttänyt
perinteisen rakenteensa, eikä rakentami

Sijainti: fiailuoto; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan jokiseutaja rannikko
Pinta-ala: 39 000 hehtaaria
ailuodon saariyhdyskunta kalastuk
seen, laiduntamiseen ja maanvilje
lyyn liittyvine omaleimaisine kulttuuri
piirteineen on erikoislaatuinen PohjoisPohjanmaan jokiseutua ja rannikkoa
edustava maisema-alue.

H

Maisemakuva
Hailuodon perinteinen kulttuurimai
sema on maanviljelymaisemaa rakennuk
sineen ja rakenteineen. Laajimmillaan ja
edustavimmillaan viljelymaisema on
Ojakylän Keskikylän sekä Kirkonkylän
alueella. Maisemaa leimaa tasainen, met
-

Kultuuripiirteet
Asutus on keskittynyt Keski-Pohjan
maan jokilaaksoille ominaisesti viljelyla
keuden ja metsän väliselle vaihettumis
vyöhykkeelle, jota myös vanha tiestö
seurailee. Nauhamainen asutus on jakau
tunut melko epätasaisesti ja muodostaa
laaksoon selvästi erillisiä kyliä.
Ylivieskan Vähäkangas edustaa
ehkä puhdaspiirteisimmin Kalajokilaak
son kylämaisemaa. Tilakeskusten levyi
set viljelysarat ulottuvat kylästä joelle

Hailuoto
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sän rajaama peltoaukea, jota elävöittävät
tilojen rakennusryhmät, ladot sekä puita
ja pensaita kasvavat saarekkeet. Hailuo
don kylämaisema on säilynyt harvinaisen
eheänä ja tasapainoisena.
Hailuodon maisemassa näkyy lähes
kaikkialla ihmistoiminnan jäljet. Moni
puolinen luonnonniittyjen käyttö päättyi
1950-luvulla, mistä lähtien avoimet lai
dunrannatja rehevät lehdesniityt ovat
kasvaneet umpeen. Erityisesti Kirkkosalmen rannoilla vanhan asutuksen lie
peillä näkyy hyvin myös laidunnuksen
loppumisesta johtuva kulttuurimaiseman
umpeenkasvu. Niitytja rannat ovat risut
tuneet. Perinteiseen maisemakuvaan
olennaisesti kuuluvat ladot ja niittymajat
sekä kesänavetat ovat lahoamassa.
Saaren maisemassa näkyy voimak
kaasti myös vanha kalastuskulttuuri.
Pienten kalastaj akylien vanha rakennuskanta on kuitenkin rapistumassa animat
tikalastuksen siirryttyä isompiin sata
mun. Kesämökkiasutus aiheuttaa ran
noille suuren maisernallisen muutoksen.
Hailuodossa ei ole tehty isojakoa,
minkä vuoksi kyläasutus on tiivistä ja
maat kapeina sarkoina. Uusjaon tekemi
nen on otettu esille. Harkitsemattomasti
toteutettuna uusjako saattaisi turmella
vanhan kulttuurimaiseman erityispiirteitä.

Luonnonpiirteet
Hailuodon korkeimmat kohdat ovat
nousseet merestä 1800-1900 vuotta sit
ten. Saaren vanhin osa on mannerjääti
kön muovaama harju- tai reunamuodos
tuma, jonka päälle on kas autunut hiek
kaa. Saari on pääasiassa melko matalaa
ja tasaista. Metsät ovat laajalti kuivia
jäkäläpohjaisia männiköitä. Saaren eteläosa poikkeaa muusta saaresta lehtipuu
valtaisten metsiensä ja rehevän kasvilli
suutensa puolesta.
Lentohiekkavallit ovat Hailuodon
pinnanmuotoja ja luonnonmaisemaa
luonnehtiva erikoispiirre. Varsinkin poh
jois- ja länsirannikolla ne muodostavat
säännöllisiä vallisarjoja. Hailuodon par
haiten kehittynyt dyynialue sijaitsee
Pajuperässä saaren länsirannalla. Tyy
pillisiä oavt nyös lentohiekkavallien saI
paamat kymmenet glojärvet. Hailuodon
pohjoisosa sisältyy valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelmaan ja osa rannois
ta valtakunnalliseen rantojensuoj eluoh
jelmaan.
Hailuodon kasvipeitettä luonnehtii
suurpiirteisyys. Maankohoamisesta ja
kasvualustan nuoruudesta johtuva kas
villisuuden dynaamisuus näkyy kaikkial
la. Vedestä paljastuvan maan kasvittumi
sen kehityslinjat havainnollistuvat siir
ryttäessä rantaviivasta saaren vanhimpiin
osiin. Hailuodossa esiintyy lukuisia uha
nalaisia rantaniittyjen ja kosteikkojen
kasvilajeja. Kulttuurinsuosijalajisto on
kuitenkin kuivien hiekkamaidenja saa
ren eristyneisyyden vuoksi jäänyt niu
156

kahkoksi. Hailuodossa on runsas pesi
mälinnusto, ja myös lintujen muuton
aikaisena levähdyspaikkana sen rannat
ovat arvokkaita. Laajat ranta-alueet sekä
Kirkkosalmi ovat kansainvälisesti arvo
kasta valtakunnallisen lintuvesien suoje
luohjelman aluetta.

Kulttuuripiirteet
Alueen kulttuurihistoria ulottuu 800luvun puoliväliin, jolloin saari tarjosi
levähdyspaikan Perämeren rannikon
kalastajille. Hailuodon vakinainen asut
tammen alkoi tiettävästi 1050-luvulla.
Asutus sijaitsi aluksi kahden erillisen
saaren väliin muodostuneen Kirkkosalmen rannassa. Myöhemmin asutus
alkoi nousta saaren läpi kulkevan tien
varteen, kun salmi menetti maankohoa
misen myötä merkityksensä vesitienä.
Hailuodon vakinainen asukasmäärä on
laskenut huippuvuosistaan kolmannek
seen, mutta loma-asutus nostaa kesäisin
asukasmäärän jopa kolminkertaiseksi.
Hailuodon rakennuskulttuuri on säi
lyttänyt yhtenäisen ilmeensä. Uudisra
kennuksia on vähän. Maanviljelyn
ansiosta vanha rakennuskanta on kylissä
hyväkuntoista. Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaat rakennukset edustavat perin
teistä talonpoikaisarkkitehtuuria ja muo
dostavat arvokkaita kokonaisuuksia.
Oman erikoispiirteensä kulttuurimaise
maan luovat olkikattoiset talousraken
nukset ja tuulimyllyt.
Hailuodossa harjoitettiin 1 950-lu
vulle saakka monipuolista niittykulttuu
ria. Maa oli tarkassa maatalouskäytössä.
Pienetkin niittykaistaleet oli aidattu eril
leen yhteislaitumina käytetyistä metsistä.
Niittykulttuurin ilmentymiä olivat ranto
jen vaihtelevat avomaaniityt sekä raiva
tut lehtoniityt. Nautakarja ja hevoiet las
kettiin luonnonniityille laiduntamaan sen
jälkeen kun niiden sato oli korjattu. Syk
syisin pidettiin kuuluisat Hailuodon lam
masmarkkinat, joissa luodon lampaat
syksyisin jaettiin omistajilleen. Joitakin
rantaniittyjä on alettu uudelleen hoitaa
laiduntamalla.
Hailuodolle tyypilliset kalastuskylät
edustavat myös arvokasta rakennettua
ympäristöä. Vielä 1800-luvun alussa
hylkeenpyynti oli kalastuksen ohella saa
ren tärkein elinkeino. Hylkeenpyynti jat
kui 1960-luvun lopulle saakka. Tärkein
kalasatama on nykyään Marjaniemessä.
Täällä ovat lisäksi entisen luotsiaseman
1800-luvulta peräisin olevat arvokkaat
rakennukset, joissa nykyisin toimii Perä
meren tutkimusasema. Marj aniemeä hal
litsee vuonna 1872 valmistunut majakka.
Sen vieressä on uusi luotsiasema.
Marjaniemen rakennuskanta on
kesäasukkaiden myötä voimakkaasti
muuttunut, mutta rakennusten ryhmittely
ja koko on säilynyt alkuperäisenä. Paju
perän ja Rautaleton kalastuskylät edusta
vat perinteisiä kalastajakyliä. Muutamia

alunperin olkikattoisia hirsimökkejä on
viime vuosina kunnostettu, mutta kylämaisemaan kuuluvat avoimet kentät ovat
pensoittumassa. Kalastus on menettänyt
viime vuosikymmeninä merkitystään
Hailuodon elinkeinonaja se on muuttu
nut monille sivuammatiksi.

112. Limiugan lakeus
Sijainti: Liminka, Lumijoki, Tyrnävä,
Kempele ja Oulunsalo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 25 000 hehtaaria
Kuva:Iosa, s. 126 ja 147
imingan maisema-alue on äärevyy
dessään ja tasaisuudessaan erikois
laatuinen viljelytasanko. Alueella on
kansainvälisesti arvokasta kosteikko
luontoa.

L

Maisemakuva
Limingan tasanko on Suomen laa
jimpia yhtenäisiä viljelyalueita. Tasai
suudessaan lähes täydellistä lakeutta elä
vöittävät lukuisat ladot sekä ojissa kas
vavat pensastot ja puusto. Paikoin näky
mät ovat lähes silmänkantamattomia.
Eteläsuomalaisista viljelytasangoista
alue eroaa vähemmän intensiivisen vilje
lykulttuurinsa vuoksi. Liminganlahden
rantaniityillä ja ruovikoilla on huomatta
va merkitys maisemakuvassa.
Limingan lakeus on voimakkaasti
muuttumassa maatalouden rakennemuu
toksen myötä. Ladot ovat häviämässä
pelloilta, ja uudisrakennukset lisääntyvät
maisemassa. Haj arakentaminen häiritsee
paikoin maisemaa se vaatisi tarkempaa
ohjausta. Peltojen vajaakäyttö ja vesa
koituminen ovat uhkana avaran maise
matilan säilymiselle. Suunniteltu moot
toritie rikkoisi näkyvästi maisemaa, ja se
uhkaisi myös hanhien perinteisiä leväh
dyspaikkoja. Voimajohtolinjat ovat tällä
lakeudella maisemavaurioita.
-

Luonnonpiirteet
Limingan kirkonkylän ja Tyrnävän
välinen alue on yksi Suomen suurimmis
ta tasangoista. Täällä 10 metrin korkeus
saavutetaan vasta 15 kilometrin päässä
merestä. Liminganlahden tasanko on
maankohoamisrantaa, joka on aiemmin
ollut laajojen rantaniittyjen peitossa.
Suurin osa niityistä on raivattu pelloiksi.
Jäljellä on kuitenkin runsaasti pajukkoi
sia niittyjä, joiden viljelyä haittaa maa
perän liiallinen kosteus ja suolapitoisuus.
Yleisin maalaji on savi, jota esiintyy
paikoin jopa 50 metrin paksuisina ker
roksina. Tasankoa halkovat paikoitellen
syvässä kanjonissa virtaavat Angesle
vänjoki ja Tyrnävänjoki, jotka yhtyvät
alaj uoksulla Temmesj okeen ja muodos
tavat Liminganlahden suistoalueen.
Lumijoki laskee suiston lounaispuolelle.
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Limingan lakeus (vas.) ja Oulujoen laakso

Limingan- ja Temmesjoen varsilla oli
jo 1500-luvulla verraten tiheä asutus. Ky
lät ovat sijoittuneet jokien tuntumaan.
Alue on perinteistä maatalousseutua. Yh
tenäinen savikkoinen tasanko on tarjonnut
edulliset olosuhteet maanviljelylle. Maa
talouden painopiste on karjanhoidolla,
mutta rantaniittyjen käyttö on vähentynyt.
Lumijoen vanhin asutus on keskitty
nyt taajaman läpi kulkevan tien sekä
joen pohjoispuolta kulkevan maantien
varsille. Itäpuolella Liminganlahden ran
nalla Lumijoen viljelymaisema yhtyy
Limingan viljelyksiin. Vanhaa asutusta
on tien eteläpuolella olevassa rinteessä.
Limingan kirkonkylä on keskittynyt la
keuden läpi virtaavan Liminganjoen tör
mille ja edustaa rakenteeltaan alueelle
tyypillistä kylää. Erityisen tunnusomais
ta on kirkon sekä sen läheisten Puodin
mäen, Ranta-Hirvelän ja Mäki-Hirvelän
tilojen sijoittuminen lakeudesta kohoa
ville kumpareille.

Ruostesso

/f

LIMINKA

Iso Nuoluanj

Alueen kasviston erikoisuuksista
mainittakoon jokipaju, pohj ansorsimo,
ruijanesikko ja upossarpio. Kotoperäisiä
kasvilajeja edustavat pohjanlahdenlauha
ja perämerensilmäruoho. Liminganlahti
on Suomen arvokkaimpia lintulahtia.
Laajat viljelykset tarjoavat muutonaikai
sen ruokailu- ja levähdyspaikan muun
muassa tuhansille hanhille.
Valtakunnalliseen lintuvesien suoje
luohjelmaan kuuluva alue on niin kasvis
tonsa kuin eläimistönsäkin puolesta kan
sainvälinen luonnonsuojelukohde. Ranta
niittyjen umpeutuneiden osien raivaus ja
laiduntamisen tehostaminen ovat alueen
kiireellisimmät hoitotoimet.

SU

,nnkaknk\>

:unh

.

.

UIUUIP

Z
5
°

S

.

.

Kanvenkyl\

.

Å

\\

.
.

..

N

O

L

.

rneva

\

T

.

..

Harukya

RUU

\

.

/

.

O,ssvanjarv, cl!
0
\

rllsaani

ikyla

UjO

.

.

.

.:.

jaa

Z’hrpaa.

....

.

/api

/

Revonneva

—

\k

itokr

.

.:

SaIJisenpra

Lah ranTa

Iso Matrnsuo

Oj

0

.

A..

.

0

/

U/

TUp5/I

Sivaninne

/

.

/

: \j

÷

. KroIa prra
..

/

1

Karr

IJO

LU

d

aa
9
S&k

/

Lappi

oenkyFa

Honkanen

.

.

Lrmrnganlahtr

.

N7\
\

-..

KE

Sipolanper

.

OULUNSÄLO

oa Haukkasuo

N

Varjakk .

/

-

.

\

r

‘

.

\

.

Pauem

odonselka

0

Haaransillan itäpuolella avautuva
Isoniitty edustaa tyypillisintä ääretöntä
Limingan lakeutta. Parhaat maisemat
avautuvat Tyrnävän Angeslevän tie
noilla, joissa jokivarsilla on runsaasti
vanhaa ja perinteistä rakennuskantaa
avoimessa maisemassa. Tyrnävän kir
konkylä on tyypillinen, Tyrnäväjoen tör
millä tiiviinä sijaitseva kylä. Se on edel
leen eheä ja hyvin säilynyt.
Alatemmeksen rakennuskulttuuri on
poikkeuksellisen komeaa. Laajat niityt
ovat muovanneet suuria tiloja, joilla on
tärkeä merkitys kulttuurimaisemassa.
Valtatie ja sen myötä syntynyt omakoti
asutus rikkoo muutoin eheää kyläkuvaa.
Lakeusmaiseman kiinnekohtina ole
vien latojen säilyttäminen edellyttää nii
den säännöllistä kunnostamista.
-

113. Oulujoen laakso
Sijainti: Muhos, Oulu; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjamaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 10 000 hehtaaria
ulujokilaakso edustaa sekä historial
lisesti että maisemallisesti arvokasta
Pohjois-Pohjanmaan jokiseudun ja ran
nikon kulttuurimaisemaa.

Q

Maisemakuva
Oulujokilaakso on Turkansaaresta
Muhokselle asti kapea, pitkään j atku
neen maatalouden muovaama viljelylaakso. Laakso raj autuu pohjoispuolella
selkeästi metsäiseen selännealueeseen,
mutta eteläpuolella on avointa kunnai
den, kankareiden, metsäsaarekkeiden ja
syvien purouomien rytmittämää pelto-
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maisemaa. Muhoksen kirkonkylän lou
naispuolella on laaja yhtenäinen viljely
tasanko, itäpuolella alkavat metsien voi
makkaasti luonnehtimat maisemat. Mu
hoksen kirkonkylältä alajuoksulle Oulujoki virtaa matalassa uomassa.
Jokilaakson viljelymaisema on pai
koin äärimmäisen avointa, koska laakson
maa on ollut laajalti raivaus- ja viljely
kelpoista. Lakeudesta erottuvat tilakes
kukset pihapuustoineen, puutarhoineen
ja tienvarsikuj anteineen.
Oulujoki hallitsee monin paikoin
laaksomaisemaa. Pyhäkosken ja Montan
voimalaitosten rakentamisesta huolimat
ta joen rannat ovat edelleen maisemalli
sesti arvokkaita.
Maisemahäiriöitä ovat Oulujoen ve
densäännöstelystä johtuvat esteettiset
haitat sekä joen eteläpuolista maisemaa
voimakkaasti hallitseva valtatie. Harkit
sematon uudisrakentaminen on lisäksi
paikoin rikkonut perinteistä asutusmaise
maa, joskin uusin rakennuskanta luontuu
rakentamistapaohj eiden ansiosta koh
tuullisen hyvin maisemaan.

Luonnonpiirteet
Muhoksen kirkonkylä sijaitsee geo
logisesti erikoislaatuisen Muhoksen muo
dostuman alueella. Alinna on ohuehko
konglomeraattihiekkakivikerros ja sen
päällä punainen ja harmaa savikivi kipsi
välikerroksineen. Ouluj oen mutkassa,
Pyhäkosken länsipuolella on Kieksin
konglomeraattipaljastuma, joka on luon
nonsuojelulain nojalla rauhoitettu. Jokija purolaaksojen maalaji on hietaa.
Alue on eteläisten ja pohjoisten kas
vilajien vaihettumisvyöhykettä. Etenkin
etelään viettävillä rantatörmillä esiintyy
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levinneisyydeltään eteläisiä, vaateliaita
kasvilajej a. Muhoksen Leppiniemessä,
Oulujoen hiesutörmällä on Oulun Pohjan
maan ainoa hoikkaröllikasvusto. Leppi
niemessä on lisäksi tavattu maakunnassa
uhanalaiset puna- ja mustakonnanmarja.
Oulujokea säännöstellään voimak
kaasti. Tämä kuluttaa rantoja ja rantakas
villisuuttaja heikentää rantojen virkis
tyskäyttömahdollisuuksia.

Kulttuuripiirteet
Oulujoen suu on Peräpohjolan van
himpia ja vilkkaimpia kauppapaikkoja.
Kauppiaat toivat tavaransa myyntiin
Turkkaan ja Turkansaareen, jossa oli
1400-luvulla tärkeä kauppapaikka. Sa
maan aikaan alkoi myös Oulujokilaak
son asuttaminen.
Lohenpyynti on Oulujokilaakson
elinkeinoista vanhin, ja Oulun lohi oli
aikoinaan erityisen arvostettua. Tervan
poltto alkoi nousta merkittäväksi tuloläh
teeksi 1600-luvulla ja 1800-luvulla Oulu
nousi maailman johtavaksi tervanvienti
satarnaksi Oulujoen toimiessa Kainuun
tervan kulkuväylänä. 1800-luvun lopulla
jokea alettiin käyttää lisäksi uittoväylä
nä. 1940-1950 -luvuilla Oulujoki koki
täydellisen muodonmuutoksen kun Py
häkosken, Pällinja Montan voimalaitok
set rakennettiin. Nykyisin lulujoki on
Suomen tärkeimpiä energianlähteitä.
Varhaisin asutus sijoittui nauhamai
sesti lämpimille, kuiville rantatöyräille.
Maanviljely pysyi pitkään sivuelinkeino
na tervanpolton ja kalastuksen kukoista
essa aina 1900-luvun alkuun saakka.
Vanhat maatalousrakennukset ovat ny
kyisin jokilaaksomaiseman keskeisiä
elementtejä.
Turkansaaren ulkomuseoalue on
arvokas kokonaisuus. Turkansaaressa ja

Turkan sekä Määtän tiloilla on runsaasti
arvokkaita hirsirakennuksia. Tasapai
noista jokilaakson viljelymaisemaa ja
arvokkaita vanhoja tilakeskuksia on Pu
km alueella, Pikkaraisenkylän Hepo
ojan tienoilla, Kosulankylällä, Laitasaa
renja Laukan välillä sekä Korivaaranja
Rovastinojan Ketolanojan välillä. Mu
hoksen kirkonkylän kohdalla, Muhos
lammeksi laajenevan Oulujoen rannoilla
on kulttuurihistoriallisesti arvokasta
rakennuskantaa.
Muhoksen kirkonkylässä sijaitseva
Ponkilan 1931 valmistunut riippusilta on
tiemuseon kohde.
-

-

114. Säräisniemi
Sijainti: Vaala; Oulun lääni
Maisemaniaakunta: Oulujärven seutu
Pinta-ala: 1 100 hehtaaria
Kuva: losa, s. 32ja 141
äräisniemi on Oulujärven seudun en
tinen emäpitäjä, jonka vanha kyläkeskus ympäristöineen edustaa seudulle
luonteenomaista perinteikästä kulttuuri
maisemaa.

S

Maisemakuva
Säräisniemen eteläpuolen rannoilla
on avaria peltoaukeita ja pohjoispuolella
on seudulle tyypillisiä jyrkkiä vyöryran
toja. Karut jäkäläkankaat antavat maise
malle oman erikoislaatuisen leimansa.
Niemen eteläosassa sijaitsee vanha kun
takeskus, joka on rakentunut nauhamai
sesti kylätien varteen. Vanhat puukujan
teet, vanhat petäjät ja korkeat kyläkuuset
elävöittävät kylämaisemaa. Kylältä
avautuvat komeat järvimaisemat Oulu
järvelle ja Painuanlahdelle.

Luonnonpiirteet
Alue on osa Oulunjärven halkaisevaa
luode kaakko -suuntaista harjumuodostu
maa. Niemi on luonnonpiirteiltään melko
tasaista ja karua jäkäläkangasta vehmaita
Painuanlahden ranta-alueita lukuunotta
matta. Painuanlahti kuuluu valtakunnalli
seen lintuvesiensuojeluohjelmaan. Säräis
niemen jäkäläkankaat ovat osa Kainuun
suurimpia jäkäläkankaita. Niemen poh
joispuoliset jyrkät vyöryrannat ovat
vedenpinnan säännöstelyn ja suojauksen
seurauksena vähentäneet vyöryrnistään.
-

Kulttuuripiirteet
Säräisniemessä on ollut savolaisasu
tusta 1500-luvulta, ja ennen ns. rappasotia
oli kylässä 15 taloa. Pysyvä kyläasutus
kehittyi 1600-luvulla, jolloin Säräisniemi
nousi Oulujärven länsipuolen keskuksek
si. Oulujärvi on monin tavoin hallinnut
vanhan emäpitäjän Säräisniemen elämää.
Säräisniemi oli pitkään kuntakeskus,
minkä ansiosta palveluvarustus ja raken
nuskanta ovat kylän nykyiseen asukas
määrään nähden runsaat ja monipuoliset.
1700-luvulla rakennettu kirkko on ny
kyisin sankan kuusikon varjostama.
Kylän rakennuskanta on ajallisesti
kelTostunutta ja pääosin ennen vuotta
1970 rakennettua. Kulttuurihistorialli
sesti merkittäviä rakennuksia ovat kirkon
ja tapulin lisäksi Juusolan tuulimylly,
lainajyvästön makasiini, Säräisniemen
ensimmäinen kansakoulu sekä Paavolan
ulkorakennukset. Säräisniemessä on jäl
jellä runsaasti vanhaa rakennuskantaa,
varsinkin talousrakennuksia.
Rakennusperinteen vaalimiseen tun
netaan kiinnostusta. Osa uudesta raken
nuskannasta poikkeaa kuitenkin tyylil
tään hieman häiritsevästi perinteisestä.
Rakennusten sijoittuminen sen sijaan
noudattelee aina kylän vanhaa rakennet
ta. Rannat ovat säilyneet miltei mökitty
mättä. Avoimen pellon rantavyöhyk
keessä olevat mökit olisivatkin häiriöksi
maisemakuvalle.
Kainuun vanhin tie “Keisarintie”
kulkee Säräisniemen kautta. Reitti kulki
Oulusta Säräisniemeen, mistä jatkettiin
joko jäätä pitkin tai vesitse Kajaaniin.
Kustaa II Aadolf käytti tietä vuonna
1622 palatessaan Liivinmaan sodasta.
Säräisniemen pohjoisosaan on raken
teilla matkailu- ja virkistyskeskus. Kylässä
saadaan sivutuloja jäkälännostosta.

115. Manamansalo
Sijainti: Vaala; Ouluu lääni
Maisemamaakunta: Oulujärven seutu
Pinta-ala: 600 hehtaaria
anamansalon kulttuurimaisema
edustaa lulujärven seudun karun
luonnon keskelle syntynyttä saaristoky
läasutusta.

M
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elalahden Vaarankylän maisemaalue on edustava lulujärven seu
dun rantakylien ja rantojen äärillä koho
avan vaara-asutuksen kokonaisuus.

M

-

Maisemakuva
lulujärven rannassa sijaitsevan Me
lalahden maisemakuvaa hallitsevat kum
puilevat rantaviljelykset ja niiltä kohoa
vat kuusivaltaiset mäet sekä vehmaat
lepikkoiset hakamaat. Kylämaisema pel
toineen ja idyllisine laidunmaineen on
edelleen tasapainoinen ja ehyt. Melalah
tea on pidetty lulujärven kauneimpana
rantakylänä. Vaarankylä ja Kiehimän
vaara ovat seudulle tyypillisiä loivapiir
teisiä vaarakyliä, joiden laelta aukeavat
hienot näkymät loiviin vaaramaisemiin
ja Oulujärven selkävesille ja saaristoihin.

Manamansalo
Maisemakuva
Maisemakuva on alavaja tasainen,
mutta lampineen ja metsäsaarekkeineen
karuun ympäristöönsä verrattuna pieni
piirteinenja vehmas. Kyläasutus koostuu
kolmesta lähekkäisestä pienestä kylästä:
Kivarinperästä, Kangasperästä ja Kaa
resperästä. Kaunis luonto ja arvokas
kulttuuriperintö yhdistyvät alueella mai
semallisesti tasapainoiseksi kokonaisuu
deksi.
Luonnonpiirteet
Kyläasutus sijaitsee suuressa Mana
mansalon saaressa Ouluj ärven laajoilta
seliltä suojassa. Sitä rajaa luoteispuolella
Kaaresjärvi, kaakossa Martinlahti ja itse
kylässä vielä Haukilampi ja Heikanlahti.
Martinlahden ja Kaaresjärven rannat ovat
matalia ja ruohottuneita.
Kasvillisuus on kylän alueella ympä
röiviä kanija jäkäläkankaita selvästi rehe
vämpää. Osa Manamansalosta ja sen ran
noista kuuluu valtakunnallisiin harjujen
ja rantoj ensuojeluohjelmaan. Manaman
salo on suosittu retkeilykohde.
Kulttuuripiirteet
Alueelta on löydetty esihistoriallisia
asuinpaikkoja. Rautakaudella lappalaiset
ovat asuttaneet kylää, ja savolaisia aset
tui alueelle tiettävästi 1550-luvulla. Saa
rella on vuosisatojen ajan haijoitettu
eristyksissä kalastusta ja maanviljelyä,
minkä matkailu ja kesäasutus ovat sit
temmin syrjäyttäneet. Tätä kehitystä
edesauttoivat 1950-luvulla kapulalossin
ja vuonna 1984 sillan rakentaminen sekä
Oulujärven säännöstelyt 1950-luvulla.
Manamansalon mäntykankailta on poi
mittu jäkälää 1950-luvulta lähtien.
Kyläkeskus on rakentunut lampien
rantoja kiertävän kylätien varteen. Siel
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lä täällä peltojen keskellä on erillisiä
tiloja. Rakennuskanta on ajallisesti hy
vin kerrostunutta, ja siihen sisältyy
myos aivan uusia rakennuksia. Kulttuu
rihistoriallisesti arvokasta rakennuskan
taa on Kaaresperän Yrjölässäja Kiva
rinperän Haatajassa. Arvokkaita ovat
lisäksi Heikan, Lammin ja Hovilan
Yrjölän tuulimyllyt.
-

116. Melalahti Vaarankylä
-

Sijainti: Paltamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Ouluj ärven seutu
Pinta-ala: 2 300 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 130

Melalahti

-

Vaarankylä

Luonnonpiirteet
Alue kuuluu Kainuun vaarajaksoon,
jonka pinnanmuodot ovat lulujärven
seudulla jo selvästi tasoittuneet. Kalkki
pitoisen kallioperän ja edullisen pienil
maston ansiosta kasvillisuus on täällä
poikkeuksellisen rehevää. Alue kuuluu
kin Kainuun lehtokeskukseen. Melalah
dessa olevat Myllymäen lehto ja Ellukan
lehdot kuuluvat valtakunnalliseen lehto
jensuojeluohjelmaan. Perinnemaisemilla
oleva kasvillisuus ja kasvilajisto on poik
keuksellisen edustavaa ja monipuolista.
Melalahti sijaitsee samannirnisen
lahden suojaisessa pohjukassa suuren
Oulujärven äärellä. Kylärinteessä sijait
seva Myllymäki on aikoinaan jätetty ky
län yhteismaaksi kasvamaan järeää kuu
sikkoa. Sieltä haettiin pitkiä puita käytet
täväksi nuotanvedon apuvälineenä.
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Kulttuuripiirteet
Kainuun vanhin pysyvä asutus sijait
si Melalahdessaja Vaarankylässä. Vuon
na 1552 Kainuuseen muuttaneista suurin
osa asettui Oulujärven rannoille kalasta
maan ja viijelemään läheisten vaarojen
rinnemaita. Pitkän vihan aikana 15701595 asutus tuhoutui, mutta elpyi pian
uudelleen. Melalahdessa on louhittu ja
poltettu kaikkia jo 1600-luvulla Kajaanin
linnaa varten. Viimeksi kaikkia louhittiin
vuosina 1918-1921.
Melalahti edustaa parhaiten perinteis
tä viijelymaisemaa peltoineen ja laajoine
laidunalueineen. Alueella olevia erittäin
monipuolisia laidunniittyjä ja hakamaita
hoidetaan monin paikoin edelleen. Edus
tavia perinnemaisemia ovat muun muassa
Viiion, Horkkalan, Arvolan, Kalliomäen,
Rusalan ja Jussilan laidunhaat sekä Kestin
ja Lammelan laitumet.
Melalahdessa asumukset ja viljelmät
muodostavat tasapainoisen kokonaisuu
den. Maatalous perustuu lähinnä karjata
louteen, ja se on kohtalaisen elinvoi
maista. Tiloille johtavat puukujanteet
sekä puurivit ovat maiseman arvokkaita
yksityiskohtia. Perinteistä rakennuskan
taa on runsaasti jäljellä. Uudempi raken
nuskanta soveltuu maisemaan kohtalai
sesti. Tuotannosta iuopuneiden maatilo
jen maita uhkaa umpeenkasvu ja pen
soittuminen.
Melalahdessa tehtyjä maisemanhoi
toselvityksiä selostetaan tarkemmin mie
tinnön 1-osassa. Joillakin vanhoilla lai
dunmailla on aloitettu maisemanhoidon
kokeilut ympäristöministeriön, kunnan ja
kylätoimikunnan sekä maanomistajien
yhteistyönä.
Kiehimävaarassa on jonkin verran
vanhoja rakennuksia. Osa viljelymaasta
sekä ainakin yksi edustava laidunhaka

on vielä käytössä. Hieman häiritsevänä
erottuvat jotkut rapistumassa olevat ra
kennukset sekä perinteistä selvästi poik
keava uudempi rakennuskanta. Raken
nuskannan kunnostaminen ja pensoittu
vien laidunalueiden hoidon aloittaminen
kohentaisi kylämaisemaa.
Kiehimävaaran ja Vaarankylän kau
komaisemat ovat vaikuttavia. Vaaranky
lä on säilyttänyt perinteisen luonteensa
melko hyvin. Kiehimävaaran ja Vaarankylän välisessä notkossa virtaavan puron
varrella oleva myllykolu on luonnonsuo
jelulain nojalla rauhoitettu, ja siellä si
jaitsevan myllytuvan ylläpidosta huoleh
tii Paltamon kotiseutuyhdistys.

117. Paltaniemi
Sijainti: Kajaani; Oulun lääni
Maisemamaakunta: lulujärven seutu
Pinta-ala: 840 hehtaaria
altaniemen kylä on omaleimainen
lulujärven seudun rantakylä. Se on
maisemallisesti ja seudun kulttuurihisto
rian kannalta arvokas.

p

Maisemakuva
Maisemakuvan peruselementteinä
ovat tasaiset viljelyaukeat, näitä reunus
tavat metsät sekä kylän ympärille levit
täytyvä lulujärvi. Kokonaisuus on tasa
painoinen sekä kulttuurihistoriallisesti
monipuolinen ja kerrostunut.
Rannan tuntumassa metsän ja pellon
rajaa myötäillen kulkee vanha hautaus
maalle vievä museotie, jota reunustavat
kauniisti suuret puut.
Luonnonpiirteet
Alueen alavat ja tasaiset pinnanmuo
dot ovat tyypillisiä lulunjärven seudun
luonnonpiirteitä. Rantoja reunustavat

jyrkät, metrien korkuiset törmät. Ranto
jen vyöryminen on kuitenkin vesien
säännöstelyn seurauksena vähentynyt.
Jyrkillä rantatörmillä kasvaa nuorta leh
tipuustoa, ja rinteen juurella on lehtomaista tulvametsää. Rantatasanne on
pääosin ruohottunut.
Kirkkoniemessä on kookkaiden
mäntyjen vallitsemaa lehtomaista kan
gasmetsää ja lehtoa. Kylän alueella kas
vaa lisäksi tuoretta kangasmetsää, joka
harvenee itäosaa kohti harvapuustoiseksi
hakamaaksi. Alueella on monipuolinen
kasvilajisto, johon kuuluu lehtolajien
lisäksi tyypillisiä kulttuurin seuralaisia.

Kulttuuripiirteet
Paltaniemi edustaa Kainuun vanhinta
asutusta. Ensimmäiset uudisasukkaat
muuttivat sinne jo 1550-luvulla. Paltanie
mi oli vuosina 1600-1850 Kainuun kir
kollinen ja hallinnollinen keskus. Tästä
ovat muistoina vanha kirkko hautausmai
neen ja tapuleineen sekä pappilat.
Kulkuväylänä toimineella lulujärvellä on
ollut huomattava merkitys Paltaniemen
kehittymiseen seudulliseksi keskukseksi.
Kylän rakennuskanta muodostuu
nykyisin maalaistalojen tilakeskuksista,
omakotitaloista ja loma-asunnoista.
1800-luvun rakennuksia on poikkeuksel
lisen runsaasti. Kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita rakennuksia ja rakennusryh
miä on kirkon ja pappilan lisäksi monilla
talonpoikaistiloilla, joista Sutela oli
Ruotsin vallan aikana sotilasvirkatalo.
Useaan pihaan johtaa komea koivukuja.
Kylän historiaan liittyy myös valtakunnallisten merkkihenkilöiden vaiheita.
Hövelö oli Elias Lönnrotin asuinpaikka
ja myös Eino Leinon syntymä- ja lapsuu
denkoti. Kirkon vieressä on Aleksanteri
11:n vierailun muistoksi paikalle siirretty
Keisarintalli.
Paltaniemen museotiehen kuuluu osia
Kajaani Paltaniemi ja Kirkkoaho Paitaniemi maanteistä sekä Hövelön paikallis
tiestä. Tie on rakennettu vuonna 1820.
-

-

118. Naapurinvaara
Sijainti: Sotkamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 2200 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 36, 135 ja 150
aisemallisesti ja rakennushistorial
lisesti arvokas Naapurinvaara erot
tuu Kainuun vaaraseudun maisemassa
ympäristöään reheväkasvuisempana.
Asutus on perinteiseen tyyliin hakeutu
nut vaaran laelle ja järven rantaan.
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Maisemakuva
Nuasjärven pohjoisrannalla koho
avan Naapurinvaaran vehmaat rinteet
ovat osa Vuokatin pohjoispään selänteel
tä avautuvaa suurenmoista näköalaa.

Petjäniemi
—

—

.

ivulehto

Naapurinvaara

Naapurinvaaran eteläpuolitse kulkevalta
tieltä voi lähemmin ihailla vaaran peh
meän harmaanvihreitä lepikkorinteitä ja
etelään rantapeltojen ja asutuksen ylitse
aukeavaa järvimaisemaa. Näkymiä eläväittävät rehevät laidunhaat ja niityt.
Naapurinvaaran laelta avautuu vai
kuttava maisema vesistöjen yli Vuokatin
ja Sotkamon kirkon suuntaan. Pohjoises
sa näkyy loputtomiin metsäisiä vaaroja.

Luonnonpiirteet
Naapurinvaara sijaitsee Vuokatin
pohjois-eteläsuuntaisen vaarajonon poh
joispäässä liuskealueella. Naapurinvaa
ran eteläpuolella on sokkeloiseen Sot
kamon vesireittiin kuuluva Nuasjärvi,
johon vaaran kohdalla laskevat idästä
Pirttijärven vedet. Järven rannassa vaa
ran rinteiden juurella on loivasti kumpui
levia peltoja.
Naapurinvaara kuuluu Kainuun let
to- ja lehtokeskukseen. Erityisesti vaaran
lounaisrinteitä verhoavat poikkeukselli
sen laajat harmaaleppälehdot. Tuomea
on myös hyvin runsaasti, ja alkukesällä
tuomien kukkiessa Naapurinvaara onkin
unohtutuaton näky. Tyypiltään tuoreet
tai kosteat lehdot ovat voimakkaasti
kulttuurivaikutteisia. Rinteiden lehtipuu
valtaisuus on alunperin seurausta kas
keamisesta, minkä loputtua rinteet olivat
pitkään hakamaina. Kerrotaan, että en
nen lepikoita harvennettiin ruohonkas
vun edistämiseksi samaan tapaan kuin
Ahvenanmaan tai Pohjanlahden ranni
kon lehtoniityillä. Naapurinvaaran rin
teet olivat aikaisemmin yhtämittaista
leppäniittyä pikkulatoineen.
Lehtojen ohella vaaralla on tuoreita
kankaita, jotka ovat talouskäytössä. Laa
jimmat hakkuut alueella ovat luoteisrin
teellä. Soita on niukasti: siellä täällä on
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pieniä räme- ja korpilaikkuja ja lähteik
köjuotteja. Laajin yhtenäinen suoalue
vaaran kaakkoisrinteessä on ojitettu.
Nuasj ärven rantojen ohella vesiluontoa
edustavat pari lampea.
Maaperä ja pienilmasto ovat poik
keuksellisen edulliset, minkä ansiosta
alueella esiintyy eteläistä lehtolajistoa.
Myös perinnebiotooppien, hakamaiden,
ketojen ja niittyjen lajisto on edustavaa.
Muun muassa ruusuruoho, särmäkuisma
sekä kevät- ja nurmitädyke kuuluvat
kulttuuriympäristöä suosivaan lajistoon.

sotien jälkeiseltä ajalta, mutta yleensä ne
sijaitsevat vanhoilla rakentamispaikoilla.
Jotkut yksittäiset piharakennukset. esi
merkiksi aitat edustavat vanhinta raken
tamista. Kyläläiset arvostavat kulttuuri
maisemaansa, joten uudisrakennukset
pyritään sopeuttamaan maisemaan. Esi
merkiksi vaaran tyvelle peltojen reunaan
on rakenteilla uutta asutusta. Alueella on
tekeillä osayleiskaava.
Maatalouden harjoittamisen kannal
ta Naapurinvaara on seudun parhaita alu
eita. Sen etelärinteillä menestyvät jopa
omenapuut, jotka näin pohjoisessa ovat
jo harvinaisia. Laajimmat yhtenäiset pel
lot ovat järvenrannassa Huuskon
niemessä ja vaaran kaakkoispuolella.
Myös vaaran laella on viljelyksiä. Osa
pelloista on umpeutumassa. Vielä 1970luvulla yleisten käytössä olleiden hakamaiden määrä on suuresti vähentynyt.
Nykyään on käytössä vielä jonkin verran
laitumia, joihin viljellyn nurmen ohella
liittyy puustoisia hakamaaosia. Nurmen
ja rehuviljan viljely sekä karjatalous ovat
vallitseva maatalouden tuotantosuunta.
Umpeenkasvu ja metsittäminen uh
kaavat perinnekasvillisuuden säilymistä.
Vaaran rinteelle noussut matkailuyritys
on ristiriidassa perinteisen kulttuurimai
seman kanssa. Maisernahäiriötä lieven
tää matkailuyrityksen sijainti kyläasu
tuksen sivussa.

119. Joukokylä Kempasvaara
-

Sijainti: Puolanka; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 800 hehtaaria

Kulttuuripiirteet
Seudulle syntyi pysyvää asutusta
1500- ja 1600-luvulla. Naapurinvaara on
ollut asuttu satoja vuosia. Nykyisin asu
tus sijaitsee melko väljästi Nuasjärven
rannassa, esimerkiksi Huuskonniemessä
ja vaaralla teiden varsilla.
Rakennuskanta sopii ympäristöönsä
varsin hyvin. Talot ovat suureksi osaksi

Maisemakuva edustaa vaihtelevaa
kainuulaista vaaramaisemaa, jossa loputtomia kumpuilevia metsäerämaita laikut

Joukokylä Kempasvaara

0

-

oukokylän Kempasvaaran maisemaalue on hyvin edustava esimerkki kai
nuulaisesta vaara-asutusmaisemasta.
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-

Maisemakuva
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120. Tyräjärven kulttuuri
maisemat

tavat siellä täällä järvenselät, avoimet
rinneviljelykset ja talorykelmät. Vaaroil
ta avautuvissa kaukomaisemissa on vai
kuttavaa avaruuden tuntua.
Etenkin Kempasvaara, jolta näkyy
esteettä jokaiseen ilmansuuntaan, edus
taa aidosti eristyksissä elävää pientä
vaarakylää. Kempasvaaran läheiset laajat
avohakkuut näkyvät maisemassa häirit
sevästi.

Sijainti: Taivaikoski; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala; 4500 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 159
yräjärven kulttuurimaisemat edusta
vat perinteistä Kainuun vaaraseudun
vaara- ja ranta-asutusta.

T

Luonnonpiirteet
Alue kuuluu Kainuun vaaraseudun
jyihään vaarajaksoon. Moreenipeitteisten
mäkien luonnehtiman maaston pinnanmuodot vaihtelevat voimakkaasti. Vaa
rojen laet ovat supra-akvaattisia eli ne
ovat jääkauden aikana jääneet huuhtou
tumatta. Näitä ympäristöään viljavampia
lakialueita on raivattu viljelyyn.

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Tyräjärven kaunis järvimaisema
kymmenine erämaisine saarineen hallit
see maisema-aluetta. Asutuksen muodos
tama kulttuurimaisema sijaitsee järven
pohjoisrannalla. Tyrämäen j ärvenranta
kylässä on vanhan kulttuurimiljöön leima
ja Tyrävaaran komealta vaarakylältä
avautuvat komeat näkymät yli järven.

Kulttuuripiirteet
Joukokylässä ja Heinävaarassa tilat
sijaitsevat tyypillisesti hajallaan vaarojen
rinteillä, kun taas Kempasvaaran asutus
on tiiviinä rykelmänä.
Vaarojen lakialueita on muovannut
melko vauras maanviljely jo vuosisato
jen ajan. Rakennuskanta on tyyliltään ja
ajallisesti kerrostunutta. Oman leimansa
antavat sodanjälkeiset puolitoistakerrok
siset asuinrakennukset, joista osa on pe
ruskorjattu. Joukossa on myös uusia
asuin- ja ulkorakennuksia.
Kempasvaarassa olevaa vanhempaa
rakennuskantaa uhkaa rapistuminen.
Jotkut vanhat ladot ja aitat on pidetty
hyvässä kunnossa. Uudempi rakennuskanta sopeutuu ympäristöön varsin hy
vin. Laen laidunniityt ja pellot näyttävät
olevan edelleen hyvässä hoidossa.

Kulttuuripiirteet
Tyrämäki edustaa hienosti kainuu
laista järvenranta-asutusta. Kylä on tiivis
ja järven rantaa myötäilevän kylätien
varteen raittimaisesti rakentunut. Raitti
ja sen varrella olevat vanhat rakennukset
muodostavat perinteisen miljöön, jota
täydentää välillä avautuva järvinäkymä.
Vanhimmat tilat on perustettu jo 1600luvulla. Kylässä on muun muassa kunnostettu tuulimylly ja museoaitta. Tyrä
mäen viehättävä kylätie on ollut ehdolla
tiemuseokohteeksi.
Tyrävaaran asutus on sijoittunut vaa
ran etelärinteeseen tien ja järven väliin.
Kylässä on hyvin säilynyttä perinteistä
rakennuskantaa, jonka ominaispiirteitä
ovat vanhat ranta-aitat. Järven rantaa reu
nustaa kaunis puusto. Rinteessä olevat vil
jelykset ulottuvat paikoin rantaan saakka.
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Molemmat kylät ovat hyvin hoidet
tuja ja niiden maatalous pääosin elinvoi
maista. Muutama tyylistä poikkeava
uudisrakennus häiritsee muuten yhte
näistä kokonaisuutta. Joidenkin rapistu
vien rakennuksien kunnostus ja pensoit
tuvien niittyjen ja peltojen hoito kohen
taisi maisemaa.

121. lijoen keskijuoksun
kulttuurimaisema
Sijainti: Taivalkoski, Pudasjärvi;
Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 9 400 hehtaaria
Kuva: Iosa, s. 35ja 109
keskijuoksu edustaa poikkeuk

Iijoen
sellisen hyvin säilynyttä Pohjois-Poh
janmaan nevalakeuden seudun kulttuuri
maisemaa. Rakentamaton joki sekä pe
rinteinen harva j okivarsiasutus luovat
yhdessä eheän kokonaisuuden.

Maisemakuva
Iij oen keskijuoksun j okivarsimaise
ma on asumattomista osuuksista huoli
matta ehyt kokonaisuus. Sen perusele
menttejä ovat komea, koskien rikkoma
suurjoki ja luonnonolosuhteisiin hyvin
sopeutunut harvahko asutus viljelyksi
neen. Maisemallisesti vaikuttavin on alu
een koillisosa, jossa joki levenee Jurmun
lammeksi. Jurmunlammen niittysaaret,
lampeen jyrkänteenä koillisrannalta
rajoittuva harjualue sekä Jurmun kylä
muodostavat arvokkaan maiseman.
Parviaisen kylän kohdalla joen ly
hyitä koskiosuuksia ja suvantopaikkoja
täydentävät rantojen peltomaisemat.
Ylikurjen kylä on sijoittunut kapeaksi
nauhaksi joen pohjoispuolelle. Sen mai
sematilaa rajaavat takana kohoavat vaa
rat. Kylämaisema on ehyt ja kaunis. Ky
län alapuolella on edustava esimerkki
rantatörmien laiduntamisen muovaamas
ta maisemasta.
Kurjenkylällä laajoine peltoaukei
neen on vauraan kylän leima. Vuolas
Kurjenkoski luo kylämaisemaan vaikut
tavuutta. Laidunnetut törmärannat ja
niittysaaret ovat luonteenomaisia. Ervas
tinkylän kohdalla näkyy kantatien sillan
molemmille puolille kaunista viljelymai
semaa. Sotkan kapealla kannaksella si
jaitsevalta kylältä avautuu komea näky
mä Sotkanjärven yli takana siintävään
vaaramaisemaan.
lijokivarren maisemakuvan eheyttä
vaarantaa maanviljelyn vähenemisestä
aiheutuva rakennusten, viljelysten sekä
rantalaidunten rappeutuminen sekä mai
semakuvaan sopimattomien loma-asun
tojen lisääntyminen.

,,

5km

Luonnonpiirteet
Vuolasta lijokea luonnehtivat lukui

Maisemakuva
Maisema-alueen runkona on pätkä
lijoen mutkittelevaa keskijuoksua sivu
haaroineen, -jokineen ja järvineen. Asu
tus ja kapeat peltokaistaleet ovat keskit
tyneet alavien rantojen äärelle. Suuri osa
ranta-alueista on kuitenkin asumatonta
luonnonmaisemaa tulvaniittyineen, soi
neen ja metsineen. Kulttuurimaisemaa
luonnehtivat rakennuskannaltaan varsin
yhtenäisinä säilyneet pienet kylät.

Luonnonpiirteet

lijoen keskijuoksun kulttuurimaisema
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Alueen pinnanmuodostus on laake
aa. Pudasjärvenja Aittojärven pohjois
puolitse kulkee harjumuodostuma. Pai
koin harju on jyrkkärinteinen ja selänne
mäinen, paikoin laakea ja kangasmainen.
Jokivarsille on kerrostunut hietikoita,
mutta hiekkaa hienompia maalajeja on
vain vähän. Ympäristössä on moreeni
maita, paikoin laajalti turvekerrosten
peitossa.
lijoki virtaa Pudasjärven kautta alu
een halki itä länsi -suuntaisena. Pudas
järven länsipuolella joki haarautuu ja
virtaa Livonsaaren molemmin puolin.
Tiukasti mutkitteleva Livojoki laskee
Härmäjokeen, lijoen pohjoiseen haaraan.
Alueen länsipäässä sijaitseva Aittojärvi
laskee Livojokeen ja sen eteläpuoleinen
pieni Ypykkäjärvi lijokeen maisema-alu
een eteläpuolella. Vesistöt on suojeltu
voimalaitosrakentamiselta koskiensuoje
lulain nojalla.
Tulvan ulottuvilla olevien alavien
rantojen kasvipeite on rehevää. Alueella
on tulvaniittyjä, jotka niiton loputtua
ovat pensoittumassa, pensaikkoisia luh
tia, lettorämettä, hieskoivuvaltaisia run
sasruohoisia tulvametsiä sekä lehtomai
sia kangasmetsiä tavanomaisten kangas
metsätyyppien ohella. Laajimmat tulva
niityt ovat Livonsaaressa. Kataislammen
ympäristössä kasvaa näin pohjoisessa jo
hyvin harvinaista tervaleppää. Aittojär
velläja Pudasjärvellä on myös karuja
hiekkarantoja.
-

sat kosket, virtapaikat ja suvannot. Joki
varren kasvillisuus poikkeaa suuresti
ympäröivästä verraten karusta metsäluonnosta. Joki virtaa kuitenkin pääosin
varsin syvässä uomassa, ja luontaisesti
muodostuneet rantaniityt ja tulvametsät
jäävät suppeiksi. Joessa on useassa koh
dassa pieniä niittysaaria, joita on laidun
nettuja osin viljeltykin. Joki on suojeltu
voimalaitosrakentamiselta koskiensuoj e
lulain nojalla.
Jurmunlammessa on erityisen edus
tavia tulvaniittysaaria, joilla kasvaa tyy
pillisen tulvaniittylajiston lisäksi kulttuu
riniittyjen kasveja. Jurmunlampi on
myös geologisesti mielenkiintoinen.
Lammen pohjois- ja koillisranta kuulu
vat arvokkaaseen Pahkakurun Porras
lamminkankaan harjualueeseen ja itse
lammessa on harvinaisen hyvin kehitty
nyt sisämaan delta.
Jokilaaksossa on kyläalueiden välillä
metsäisiä osuuksia. Useissa kohdissa ha
vupuut yltävät aivan jokivarteen, eikä
varsinaista lehtipuuvyöhykettä esiinny.
Jyrkimmilläjokitörmillä rannat ovat lai
dunnuksen seurauksena varsin avoimia
tai puistomaisia.
Maisema-alue päättyy lännessä Sot
kajärveen, joka on poikkeuksellisen
edustava sisämaan suistojärvi. Jarvi on
matala, rehevä ja laajoilta alueilta vesi
niittyjen vallassa. Vesilinnusto on run
sas. Järvi kuuluukin valtakunnalliseen
lintuvesien suojeluohjelmaan. Järveä
ympäröivät laajat suot, niityt, luhdatja
tulvametsät.

tarjonnut kalaa ja liikkumisväylän, ja
jokivarsilla on ollut viljely- ja laidunkel
poista maata. Alueelta on löydetty useita
esihistoriallisia muinaismuistoja.
Kalastuksella on aiemmin ollut huo
mattava merkitys elinkeinona, kun lohi,
meritaimen ja vaellussiika nousivat Ii
jokea pitkin. Kotitarvekalastus on edel
leen huomattavaa ja virkistyskalastus on
lisääntynyt jatkuvasti.
Uitto on ollut lijoen perinteinen
käyttömuoto. Keskijuoksulla uittoa var
ten tehdyt rakenteet ovat olleet vähäisiä,
ja uittotoiminnan jäljet häviävät lähivuo
sina alueelta lähes kokonaan. Uiton päät
tyminen vuonna 1988 on merkinnyt uit
toihin osallistuneelle jokivarren väestölle
suurta kulttuurimuutosta.
Jokivarren rakennuskanta on pääosin
vanhaa, lähinnä sotia edeltävältä ajalta
peräisin. Vanhin yhtenäinen pihapiiri on
Elkonniemessä, jonka rakennukset liene
vät osin 1700-luvulta. Alueella on myös
uusia, välillä häiritsevästi perinteisestä
tyylistä poikkeavia rakennuksia, mutta
ne eivät ratkaisevasti riko perinteistä
maisemaa. Viljelyn lopettaneet tilat ovat
tavallisesti kesäkäytössä. Maantie kulkee
joen länsirannalla verraten tiiviisti jokea
seuraillen.

Kulttuuripiirteet

ittojärven Kynkään kulttuurimai
sema edustaa Pohjois-Pohjanmaan
nevalakeudelle tyypillistä järvenrantojen
jajokivarsien asutusta vähäisine vilje
lyksineen.

-

Jijoen varren asutus on sijoittunut
pieniksi jokivarsikyliksi, joita asumatto
matjokiosuudet erottavat toisistaan. Jo
kivarsi on ollut asuttua jo kauan. Joki on

122. Aittojärvi Kyngäs
-

Sijainti: Pudasjärvi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan nevalakeuden seutu
Pinta-ala: 2 500 hehtaaria

A

-

Kulttuuripiirteet
Pysyvä asutus alkoi vakiintua Pu
dasjärvelle vasta 1500-ja 1600-luvulla.
Hedelmälliset, viljelykelpoiset maat ja
luontaiset kulkuyhteydet houkuttelivat
väen jokivarsille ja järvien rannoille.
Pudasjärven kirkonkylän ohella alueen
asutus on keskittynyt Aittojärvelle, Livo
joen Kynkäälle ja Ypykkäjärvelle. Kol
me viimeksi mainittua kylää ovat olleet
asuttuina pitkälti toistasataa vuotta. Li
vojoen varren vanhat tulvaniityt liitettiin
taloihin isojaossa vuonna 1872 ikimuis
toisen nautinnan perusteella.
Kynkäällä asutus on Livojoen var
ressa ja Ypykkäjärvellä järven itärannan
Harjulla. Aittojärvellä talot ovat kumpa
reilla järven pohjoisrannalla ja itäpäässä.
Pudasjärven kirkonkylä on muodostunut
163

Aittojärvi Kyngäs

0

-

harjulle. Perinteinen rakennuskanta on
parhaiten säilynyt Aittojärven kylässä ja
Ypykkäjärvellä. Pudasjärven puukirkko
on 1700-luvun lopulta.
Maa- ja metsätalouden ohella väestö
on hankkinut elantonsa poronhoidosta ja
kalastuksesta sekä aikaisemmin myös
metsästyksestä. Uitto loppui lijoessa
1980-luvun lopussa. Kynkäällä aiemmin
toimineen maamieskoulun tiloihin on
perustettu puusepänteollisuutta.

123. Määttälänvaara
Vuoturild

Luonnonpiirteet
Alue on tyypillistä koillismaalaista
vaara- ja rantaluontoa. Määttälänvaaraa
rajaa eteläpuolella Suininkijärvi ja poh
joispuolella kohoaa metsäinen Veskel
vaara. Suininki kuuluu valtakunnalliseen
rantojensuojeluohj elmaan. Kylän rantaalueella on kaunis Kylänniemi, joka on
noin 200 metriä pitkä hiekkasärkkämuo
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dostuma. Suininkijärven länsipuolella
olevassa reheväkasvuisessa Rytilam
messa kasvaa uhanalaisia kasveja, esi
merkiksi erittäin uhanalainen jouhivita.

Kulttuuripiirteet
Määttälänvaara on tyypillinen vaarakylä. Asutus on aiemmin jakautunut sel
västi kahteen osaan, järven rannalla si
jaitsevaan Alakylään ja rinteessä olevaan

-

Sijainti: Kuusamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kuusamon vaaraseutu
Pinta-ala: 2400 hehtaaria
Kuva: s.153
äättälänvaaran Vuotungin maise
ma-alue on edustava esimerkki
Kuusamon vaaraseudun monipuolisesta
vaara- ja ranta-asutuksesta.

M

-

Maisemakuva
Määttälänvaara sijaitsee keskellä vaa
rojen ja niiden välisten soiden luonnehtimaa maisemaa. Määttälänvaaran kylämaisema erottuu hienosti Suiningin eteläpuolen tieltä. Kylältä avautuvat vaikutta
vat näkymät rantaan jyrkästi laskeutuvien
peltojen ja kauniin Suininkijärven yli.
Viljelymaisema on hyvin säilynyttä
eikä uusi rakentaminen ole rikkonut mai
semakuvaa. Hallitsematon rakentaminen
saattaa kuitenkin tulevaisuudessa olla
uhka maisemalle.
Vuotungissa on hyvin hoidettua, pe
rinteistä viljelymaisemaa, jota vesistönä
kymät elävöittävät.
164

Määttälänvaara

-

Vuotunki

0

1

2

3

4

5 km

Yläkylään. Nykyisin kylän yli 20 tilasta
suurin osa on sijoittunut rinteen viljely
saukealle. Vanhimmat tilat sijaitsevat
Alakylällä.
Asutukselle on ominaista sukupihat
ja tilojen näköyhteys toisiinsa. Tiloilla on
jäljellä vanhaa rakennuskantaa. Lisäksi on
uudempaa, maisemaan melko hyvin so
peutuvaa asutusta. Rannassa on muutamia
loma-asuntoja, jotka on sijoitettu lehti
puuvaltaisen rantametsikön sisään.
Vuotungissa on jäljellä runsaasti
vanhaa, hyväkuntoista rakennuskantaa.
Kylässä on elinvoimaista viljelymaise
maa.

124. Virkkula
Sijainti: Kuusamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kuusamon vaaraseutu
Pinta-ala: 3 700 hehtaaria
irkkula on komea esimerkki Kuu
samon vaaraseudun erämaiden kan
nas- ja mäkiasutuksesta sekä sitä ympä
röivästä luonnonmaisemasta.

V

Maisemakuva
Virkkula sijaitsee Porontimajärven
rantarnaisemassa j ylhien erämaisten vaa
ramaisemien ympäröimänä. Kylältä
avautuvat vaikuttavat näkyvät Poronti
majärven yli Rukan Vahavaaran suun
taan. Valtavaaran Konttaisen Kumpu
vaaran luonnonmaisema on poikkeuksel
lisen hyvin säilynyttä arvokasta vaaraluontoa.
Alue sisältyy tekeillä olevaan Rukan
yleiskaavaan. Järven rannoille on suun
niteltu laajoja loma-asuntoalueita, mikä
on suuri uhka maiseman säilymiselle.
-

-

Virkkula

-

Luonnonpiirteet
Porontimajärven kahteen osaan jaka
va Pitkäniemi on pääosin valtion luon
nonhoitometsää. Pitkälahden itäiset ran
nat ovat hyvin jyrkät ja paikoin kallioi
set. Porontimajoen suussa on uhanalais
ten kasvien esiintymisalue. Alueella on
muun muassa nuokkurikon ainoa esiinty
mä Koillismaalla sekä harvinaista pahta
rikkoa.
Virkkulan kylän kaukomaisemassa
avautuva vaaramaisema kuuluu Ruka
tunturin vaaraketjuun. Alueeseen sisäl
tyy joukko jyihäpiirteisiä, luonnontilaisi
na säilyneitä vaaroja Valtavaaran ja
Kumpuvaaran välisellä vaarajakson osal
la sekä vaarojen välistä pienimuotoista
järviluontoa.
Kulttuuripiirteet
Virkkula on kymmenkunta taloa kä
sittävä pieni mäkikylä. Kylä kuuluu seu
dun korkeimmalla sijaitseviin viljelys
alueisiin. Korkeimmalla paikalla viljelyalueen keskellä sijaitseva Ylänteen taloryhmä edustaa kylän vanhinta asutusta.
Tilan komeat asuinrakennukset ovat
hieno esimerkki 1800-luvun koillismaa
laisesta rakennustyylistä. Tilaan liittyy
lukuisia aittoja, latojaja muita ulkora
kennuksia. Ylänteen tilan keskeiset pel
lot ovat viljelemättöminä muuttuneet
avoimiksi niityiksi. Muu kyläasutus on
isojaon jälkeen, 1950-1960 -luvuilla
rakennettua ja hyväkuntoista.
Kylä on Rukan alueen tärkeimmän
retkeilypolun Karhunkierroksen varrella,
mikä antaa sille myös matkailullista mer
kitystä. Järven rannoilla on joitakin lomaasuntoja, mutta rannat ovat toistaiseksi
pääosin säilyneet rakentamattomina.
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125. Vuokatti
Sijainti: Sotkamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kuusamon vaaraseutu
Pinta-ala: 8 700 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 45
uokatti edustaa Kainuun vaaraseu
dun jylhää vaara- ja vesistömaise
maa, jossa näkyvät myös seudun perin
teiset kulttuuripiirteet

V
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Vuokatti
Maisemakuva
Vuokatin maisema muodostuu jylhi
en, toinen toistaan seuraavien vaarojen
ketjustaja sitä reunustavista laajoistajär
vialtaista. Pienet pellot, kylät ja yksittäi
set asumukset vaarojen rinteillä elävoit
tävät muuten metsäistä maisemakuvaa.
Vaaroilta avautuu vaikuttavia ja avaria
näkymiä kaukomaisemaan. Vuokatin
tunnetuin näköalapaikka on korkealla
Ison-Pöllyn pohjoisrinteellä.
Vaarankylässä maantieltä avautuvat
erityisen kauniit maisemat, joissa tasa
painoinen kulttuurimaisema ja vaikutta
van jylhä luonnonmaisema yhdistyvät
kauniiksi kokonaisuudeksi. Vuokatin
pohjoisosa eroaa luonteeltaan muusta
alueesta. Harjualue antaa täällä pehmeyt
tä ja vaihtelua jylhään vaaramaisemaan.
Pahimpia maisemavaurioita alueella
ovat rinteiden laajat avohakkuut. Iso
Pöllyn laskettelurinteet näkyvät rumina
kauaksi. Pikku-Pöllyn rinteessä oleva
korkea masto on maisemassa hyvin hal
litseva. Harjualueella pahimmat maise
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mavauriot aiheutuvat soranotosta. Myös
tienvarteen sijoitettu muovimäki turme
lee kaunista maisemaa. Maisemavauri
oita aiheuttavat myös epäonnistuneet ra
kennusratkaisut, ränsistyneet rakennukset
sekä viljelemättä jääneet, umpeenkasvavat peltotilkut.

Luonnonpiirteet
Vuokatti kuuluu karjalaiseen liuske
vyöhykkeeseen. Se on useista samankor
kuisista vaaroista muodostunut laaja
selänne, jota kolmelta suunnalta reunus
tavat suuret järvialueet. Pohjoispuolella
vaarajakso rajoittuu matalahkoon Ro
kuan Manamansalon Sotkamon harju
jaksoon, josta selänteen erottaa kapeah
ko laaksopainanne pikkujärvineen.
Pinnanmuodoiltaan vaara-alue on
hyvin vaihtelevaa, ja korkeuserot ovat
huomattavia. Vaarat ovat etenkin alueen
pohjoisosassa jyrkkäpiirteisiä, ja niiden
välissä on kapeita laaksoja ja rotkoja.
Vaarojen juurella maasto viettävää loiva
piirteisenä ja matalasti kumpuilevana
ymparoiviin järviin.
Järvet kuuluvat Oulujoen vesistön
Sotkamon reittiin. Ne ovat suuria ja osit
tain säännösteltyjä. Itse vaara-alueelle
ovat luonteenomaisia pienet, maaston
painanteisiin syntyneet lammet.
Vaarojen rinteiden metsistä suurin
osa on voimaperäisessä talouskäytössä.
Laajoja hakkuita ja eri-ikäisiä taimikoita
on runsaasti koko vaarajaksolla. Vuoka
tin laella on aarniometsää, jonka rau
hoittamista vanhojen metsien suojelutyöryhmä on ehdottanut. Metsät ovat
kuusivaltaisia tuoreita kankaita lukuu
nottamatta harjualuetta, jossa vallitsevat
karut ja kuivat kangasmetsät. Vanhan
kaskikulttuurin jäänteenä vaarojen alarinteillä on harmaalepikoita. Paikoitel
len on vielä hoidossa olevia edustavia
hakamaita.
-

-

toon on melko luontevaa, eikä pahoja
vaurioita ole paljon syntynyt. Parhaiten
säilyneitä pihapiirejä ovat Ylitalo, Eerola
ja Jaakkola.
Alueen asutus ja toimeentulo on
vuosisatoja ollut riippuvainen metsän
hyväksikäytöstä. Kaskiviljelyä harjoi
tettiin täällä aktiivisesti 1900-luvun
alkuun saakka. 1800-luku oli tervakult
tuurin kulta-aikaa, jolloin Kainuu ylsi
Euroopan suurimmaksi tervantuottaj ak
si. Tästä on jäljellä enää muutamia ter
vahautoja vaarojen rinteillä. Kaskikult
tuurista kertovat maisemassa edelleen
näkyvät lepikot. Kaskiviljelyn loputtua
ovat alueen pääasiallisina elinkeinona
olleet pienimuotoinen maanviljely ja
karjatalous.

126. Kuusamon kosket

itkajoen ja Oulankajoen kosket ovat
uuluisa maisemanähtävyys. Jylhi
ne rotkolaaksoineen ja putouksineen ne
ovat olennainen osa Kuusamon vaaraseudun erikoislaatuista luontoa. Alue
kuuluu Oulangan kansallispuistoon.

Maisemakuva
Oulanka- ja Kitkajokien laaksot ovat
lajissaan maamme edustavimpia. Niitä
luonnehtivat koskien lisäksi vaikuttava
jyihyys ja ympäröivä erämainen luonto.
Metsät ovat olleet pitkään luonnontilaisia.
Voimakaspiirteisten rotkolaaksojen, kos
kien ja putouksien kanssa vuorottelevat
rantaniittyjen reunustamat rauhalliset su
vantopaikat harmaine latoineen. Kukkivat
kulleroniityt tuovat jokirannoille väriä.
Yksittäisiä nähtävyyksiä alueella
ovat Kiutaköngäs ja Jyrävän rotkossa
virtaava koskijakso.

Luonnonpiirteet

Sijainti: Kuusamo; Oulun lääni

Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kuusamon vaaraseutu

Pinta-ala: 640 hehtaaria

Kuusamo on kokonaisuudessaan
ylänköaluetta, Oulanka-, Kitka- ja Kuu
sinkijoki muodostavat Koutajoen vesis
tön, joka laskee Venäjän puolelle. Kitka
joki yhtyy Oulankajokeen Suomen puo

Kulttuuripiirteet
Vaarankylällä Jormasjärven ranta
milla on ollut asutusta ainakin 1600-lu
vun puolivälistä saakka. Jäätiölammen
rannalta on löydetty yksi kivikautinen
asuinpaikka.
Rakennukset ja niitä ympäröivät pel
toalueet ovat sijoittuneet vaarojen loivil
le alarinteille. Tilat ovat joko yksittäin
tai hajallaan pieninä ryhminä vaaroja
kiertävien teiden varsilla. Kylistä vain
Vaarankylä muodostaa edelleen laajah
kon yhtenäisen ja perinteistä kyläasutus
ta edustavan kokonaisuuden.
Alueen rakennuskanta ei yleensä ole
kovin vanhaa, mutta kokonaisuutena
melko yhtenäistä ja hyväkuntoista. Tilat
ja rakennukset ovat seudulle ominaisesti
melko pieniä ja vaatimattomia muodos
taen tavallisesti säännöllisen neliön pihapiirin ympärille. Aitat tai muut ulkora
kennukset sijaitsevat usein erillään.
Uusienkin rakennusten sijoittelu maas
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lellaja Kuusinkijoki vasta rajan takana
ennen syvää rotkoj ärveä, Paanaj ärveä.
Oulanka- ja Kitkajokien laaksot
kuuluvat samaan muodostumaan. Kitka
joen Jyrävän paikkeilla joki virtaa yh
dessä maamme suurimmista rotkomuo
dostumista useiden kilometrien matkalla
lähes yhtäjaksoisena koskena. Oulanka
joki virtaa tätä avoimemmassa laaksossa
voimakkaasti mutkitellen. Joen uoma on
muuttanut ajoittain paikkaansa ja vanhat,
sivuutetut uomanpätkät ovat tyypillisiä.
Suurin koski on Kiutakönkään putous.
Oulankajokilaaksossa olevat hiekkamuo
dostumat kuuluvat valtakunnalliseen
harjujensuojeluohjelinaan.
Kalasto on olennainen osa Kuusa
mon koskiluontoa. Arvokkain kala on
suureksi kasvava Koutaj oen j ärvitaimen,
joka vaeltaa Paanajärvestä Oulanka-,
Kitka- ja Kuusinkijokiin. Oulankajoessa
taimenen luontainen vaellus päättyy Kiu
takönkääseen, jonka putous muodostaa
ylivoimaisen vaellusesteen. Kitkajoessa

vastaavana esteenä toimii Jyrävä. Kouta
joen taimen on Suomen ainoa varmuu
della geneettisesti sekoittumaton taimen
kanta. Kuusamon jokien harjuskannat
ovat myös arvokkaat.
Oulanka- ja Kitkajoen alue on kas
vistollisesti arvokas ja omaleimainen.
Kalkkipitoinen kallioperä ja monipuoli
set kasvupaikat tarjoavat edellytykset
vaateliaille kasveille. Kasvistollisesti ar
vokkain alue, Juuman vuomat, sijaitsee
Jyrävän välittömässä läheisyydessä. Juuman vuomien rotkojen poikkeuksellisis
sa ilmasto-olosuhteissa on säilynyt arvo
kasta reliktikasvillisuutta.

Kulttuuripiirteet
Oulankajokea on käytetty 1900-lu
vun alussa uittoväylänä, minkä jäljet ovat
jo hävinneet jokimaisemasta. Jokivarsien
rantaniittyjä on aikanaan niitetty karjalle
rehuksi. Rannoilla harvakseltaan seisovat
harmaat ladot kertovat vielä vanhasta
niittykulttuurista. Latoja on paikoin kun-

nostettu ja tulvaniittyjä niitetty.
Kuusamon kosket ja etenkin Kitka
joki joutuivat voimatalousyhtiöiden kiin
nostuksen kohteeksi 1950-luvulla, jolloin
kaksi yhtiötä kävi kiivasta kamppailua
koskiosuuksista. Rakentaminen kuiten
kin viivästyi, ja samaan aikaan voimis
tuivat myös luonnonsuoj elulliset vaati
mukset. Koskisota muuttui vähitellen
voimatalouden ja luonnonsuoj elun väliseksi. Kuusamon koskien rakentamispyr
kimykset taantuivat, kun valtioneuvoston
asettama Kuusamon vesistökomitea esit
ti 1960-luvulla lopulla koskien rakenta
misen hylkäämistä. Lopullinen päätös
Kuusamon koskisodalle oli vuonna 1987
säädetty koskiensuojelulaki.
Jyräväja Kiutaköngäs ovat jo kauan
olleet suosittu matkailunähtävyys. Mo
lemmat sijaitsevat tunnetun retkeilyreitin
Karhunkierroksen varressa. Ahkera vir
kistyskäyttö aiheuttaa jokirantojen kulu
mista.
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Perinnemaisemia
Kallankari
Sijainti: Kalajoki; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa; Poh
jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 480 hehtaaria
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Kallankari
allankarin vanha kalastajayhdyskun
ta Perämerellä on omintakeinen ja
kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonai
suus.
Maakalla ja Ulkokalla ovat karuja,
kallioisia, kivikkoisia ja lähes kasvitto
mia ulkoluotoja. Maakallassa kasvaa
siellä täällä muutama kuusi, pihlajaja
leppä, mutta Ulkokalla on kokonaan
puuton. Kataja, tyrni ja pajut kasvavat
saarilla pensaina. Maakallan kasvillisuus
on monipuolista, ja siinä näkyy voimak
kaasti pitkään jatkuneen kulttuurin vai
kutus.
Kallankarit olivat 1600-luvun alussa
koko suomalaisen Pohjanmaan tärkein
silakanpyyntialue, jonne saapui venekuntia kaukaa. Maakallan kalastajakylä
alkoi kehittyä 1600-luvulla ja vuoteen
1776 mennessä tiivisrakenteinen yhdys
kunta käsitti yli sata rakennusta. Tyypil
linen vanha kalastaja-asumus käsitti pie
nen tuvan ja kala-aitan.
Saarten rakennuskanta on supistunut
huomattavasti. Maakallassa on nykyisin
32 asuinmajaaja 12 latoa, jotka sijaitse
vat väljinä ryhminä Kolanpäässä ja Kirk
kopäässä, saaren keskiosissa. Maakallan
vuonna 1780 rakennettu kahdeksankul
mainen kirkko sekä vanha pappila ovat
edelleen käytössä. Niitä on kunnostettu
viimeksi 1980-luvun lopulla.
Ulkokallassa on vuonna 1872 raken
netun majakan ja majakanvartijoiden
asuinrakennusten lisäksi jäljellä kuusi
kalamajaaja latoja. Siellä vanhat raken
nukset luovat vaikuttavan kontrastin

ympäröiviin äärimmäisiin luonnonoloi
hin nähden.
Kallassa on ollut vuodesta 1669 läh
tien oma rajoitettu paikallishallinto, jota
on toteuttanut karikokous, karineuvosto
ja haminamestari. Viimeinen voimassa
oleva haminalaki on vuodelta 1771. Ka
lamajoihin ei ole omistusoikeutta, vaan
käyttöoikeus, joka periytyy suvuttain.
Jos Inajojen kunnossapitoa laiminlyö
dään, voidaan käyttöoikeus yhteispää
töksellä siirtää jollekin toiselle. Miljöön
säilyminen on pyritty turvaamaan osoit
tamalla mallirakennus, jonka mukaisiksi
uudet kämpät tulisi rakentaa. Vanhat,
aiemmin harmaat rakennukset ovat ny
kyisin punamullattuja.
Kallassa jatkuu perinteinen lohen
pyynti ja siian verkkopyynti, mutta sila
kanpyynti on vähenemässä. Kymmeni
sen saaren venekuntaa kalastaa edelleen
säännöllisesti.
Suurin Maakallaa uhkaava tekijä on
turismi, joka kuluttaa voimakkaasti saa
ren arkaa luontoa. Saarella liikkujia var
ten on tekeillä ohjesääntö.

K
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so-Kraaseli on suuri, luonnoltaan mo
nimuotoinen saari Raahen kaupungin
edustalla. Saaressa on lampareita, suo
laikkujaja lehtornaisia metsiä. Tuomia
on runsaasti. Rannat ovat pääasiassa
kivikkoa tai hietikkoa ja paikoin on pie
niä niittylaikkuja. Iso-Kraaselia on aika
naan laidunnettu lampailla. Muistona
tästä saaren keskiosissa on kuivia, kata
jikkoisia ketoja, joiden aluskasvillisuutta
luonnehtii nuokkuhelmikän runsaus.
Kedot ovat metsittymässä.
Iso-Kraaselissa on pari kesämökkiä,
ja saaren itärannalla ovat vanha luotsitu
pa ja pooki. Raahen kaupungin omista
ina saari kuuluu valtakunnalliseen ranto
jensuojeluohjelmaan. Vanhat kedot olisi
vat raivauksen tarpeessa. Laidunnuksen
elvyttäminen turvaisi perinnemaiseman
säilymisen.

I

Juholanrannan rantaniityt
Sijainti: Raahe; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poli
jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 50 hehtaaria

Iso-Kraaselin nlityt
Sijainti: Raahe; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 80 hehtaaria
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Juholanrannan rantaniityt
uholanrannan niityt ovat yksi laajim
mista Raahen seudun merenrantanii
tyistä. Vaikka niiden laiduntaminen on
lakannut, ovat ne vielä säilyneet varsin
avoimina. Maan puolelta niittyjä reunus
taa pajukko- ja lepikkovyö, ja matalaa
pajua onjo ilmestynyt niitylle. Juhan
nuksen tienoilla laajoilla aloilla kukkii
sinipunainen ruijanesikko. Alueella on
myös suolalaikkuja, joilla kasvaa voi
inakkaasti harvinaistunut suolayrtti.
Avoimen merenrantamaiseman sekä niit
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tykasvillisuuden säilyttäminen edellyttäi
si laidunnuksen elvyttämistä tai kasvilli
suuden hoitoa niittämällä.
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Kastelli
Sijainti: Pattijoki; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 30 hehtaaria
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Kastelli

attijoen Kastelli on ns. jätinkirkko,
p
kivikautinen hylkeenpyyntipaikka,
joka sijaitsee tyypillisessä pohjoispohja
laisessa luonnonmaisemassa soiden reu
nustamalla mäntykankaalla. Kivikaudel
la paikka oli kivikkoista merenrantaa.
Vastaavia rakennelmia ei ole löydetty
muualta kuin Pohjanlahden rannikolta.
Pattijoen Kastelli on Pohjanmaan 30 tun
netusta samantyyppisestä kivivallituk
sesta suurin ja arvokkain.
Suorakaiteen muotoisen, 36 metriä
leveän ja 62 metriä pitkän kivivallin kor
keus on noin kaksi metriä. Valleissa on
kuusi aukkoa. Jätinkirkon ympäristössä on
parikymmentä rakkakuoppaa, mahdollises
ti saalishylkeiden säilytyspaikkojen jäänteitä, kymmenen ansakuoppaaja alempana
rinteessä kivikautinen asuinpaikka. Suuren
rakennustyön vaatinut jätinkirkko osoittaa
kivikautisen yhdyskunnan olleen sosiaali
sesti järjestäytynyt. Kastellin lähellä on
asutusta, mutta muinaisjäännös on säilynyt
lähes alkuperäisessä muodossaan.

Hiidenportin
Kovasinvaaran nhityt
Sijainti: Sotkamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 8 hehtaaria

K

ovasinvaaran vanha asuinpaikka
sijaitsee Hiidenportin kansallispuis
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Hiidenportin Kovasinvaaran niilyt

ton vieressä. Yksinäinen erämaatalo lie
nee ollut asuttu jo 1700-luvulla. 1920luvulta lähtien talo tuli tunnetuksi joka
kesäisistä juhlista “Hiidentansseista”,
joihin saapui väkeä ympäri lähipitäjiä.
Vakituinen asuminen loppui 1940-luvul
la, minkä jälkeen luonto on vähitellen
ottanut valtaansa vanhoja ahoja ja niitty
jä. Paikalla on selvästi nähtävissä kult
tuurivaikutuksen asteittainen vaihettumi
nen ympäröivään metsäluontoon.
Vanha asuinpaikka on vaaran ylirin
teen tasanteella. Keskellä on aukea aho,
jolta kivet on muinoin raivattu röykki
öiksi. Entisten rakennusten paikat ovat
selvästi vielä erotettavissa. Alueella on
kuivahkoista tuoreisiin ja kosteisiin vaih
televia niittyjä. Pohjantähkiön runsaus
niityillä on seudulle luonteenomaista.
Paikalta tavattu ahdekaunokki on huomi
on arvoinen. Niityillä on yksittäisiä lehtipuita, lyhyitä ja leveitä kuusia sekä pie
niä puuryhmiä. Niittyjä reunustavat nuo
ret lehtipuutiheiköt. Etäämpänä puusto
järeytyy ja muuttuu asteittain kuusival
taiseksi tuoreeksi kankaaksi. Vanhat leh
tipuuvaltaiset metsät ovat entisiä haka
maakäytössä olleita kaskimetsiä. Vanhat
polut, käytössä olleet lähteet ja maatunut
tervahauta ovat myös merkkejä vanhasta
asumisesta.
Tila ostettiin vuonna 1987 valtiolle
luonnonsuojelutarkoituksiin, ja se liite
tään Hiidenportin kansallispuistoon. Pe
rinnemaiseman säilyttämiseksi alueelle
laaditaan hoitosuunnitelma.

Välilehdon laidunniityt
Sijainti: Hyrynsalmi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 3 hehtaaria
älilehdon loivapiirtoisessa vaaraky
lässä on jäljellä hoidettuja perinnemaisemia. Esimerkkinä oleva alue on
laajahko, lampaiden tehokkaasti laidun
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Välilehdon laidunniityt

tama avoin, kuivahko niitty. Niitty las
keutuu loivasti kumpuilevana ja kivik
koisena alas rinnettä, joka alkaa tilan
vanhojen ulkorakennusten juurelta. Nii
tyn ylitse avautuu avara maisema lähei
sille metsäisille rinteille, jotka tosin ovat
tehokkaassa metsätalouskäytössä.
Kylässä on toinenkin edustava pe
rinnemaisema. Se on lehmien laitumena
oleva melko laaja niitty, jonka ympärillä
on paikoin vanhaa kiviaitaa.

Hossan
eräkulttuurimaisemat
Sijainti: Suomussalmi; Oulun lääni
Maisenamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 9 600 hehtaaria
ossan erämaiset metsäseudut runsai
ne riistakantoineen ja kalaisine vesi
neen tarjosivat edellytykset eränkäyntiin
perustuvan kulttuurin synnylle. Vesireitit
helpottivat liikkumista, ja seudun kautta
kulki vanha vaino- ja kauppareitti Oulu
j ärveltä Vienaan. Hossan muinaisista

H
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la, mikä selittää löytöjen runsautta.
Särkällä olevista kuopista osa on
pyyntikuoppiaja osa on muistona ajoilta,
jolloin särkkä oli väliaikainen hautapaik
ka ennen vainajien viemistä kaukaiseen
kirkkomaahan. Nuorimmat kaivannot
ovat talvisodan aikaisia ampumahautoja.
Museovirasto on ostanut alueen, ja Kai
nuun vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt
rantaan suojakiveyksen jatkuvaa vedenkulutusta vastaan. Rajaukseen kuuluu
myös joitakin muinaisjäännösalueen
kannalta tarkeitä luonnonmaisemia: ran
tojaja saaria.
Hassan eräkulttuuri,naisemat
asukkaista kertoo Somerjärven Värikal
lion kalliomaalaus, jonka iäksi on arvi
oitu 3500-4500 vuotta. Se on edustava
esimerkki pohjoisen havumetsävyöhyk
keen pyyntikulttuurin kalliotaiteesta.
Hossan luonnonmaisemia hallitse
vat kallioperän murrosten ja siirrosten
synnyttämät jylhät rotkolaaksot sekä
laajat harjumuodostumat. Vesistöt ovat
Oulujoen ylimpien latvavesien kapeajär
visiä vesireittejä ja harjualueen kirkas
vetisiä lampia. Alue kuuluu rantojensuo
jeluohjelmaan. Karujen kankaiden män
niköt ja tuoreempien moreenimaiden
kuusimetsät peittävät seutua. Tärkeirn
piä saaliseläimiä olivat 1700-luvulla
sukupuuttoon metsästetty maj ava, myö
hemmin peura ja hirvi sekä runsaina
esiintyneet suurpedot. Erätaloutta har
joitettiinja siitä saatiin tuloja vielä vii
me sotiin asti, ja vielä muutama vuosi
kymmen sitten saattoivat miehet lähteä
viikkokausiksi metsiin. Eräkulttuurista
on jäljellä näkyvinä merkkeinä useita
peuranpyyntikuoppia eli lapinhautoja
sekä joitakin osittain kunnostettuja ansa
rakennelmia ja laavuja.
Hossan saamelaisasutus väistyi
uudis asukkaiden tieltä 1700-luvulla.
Nämä omaksuivat poronhoitokulttuurin,
josta on alueella säilynyt lukuisia vanho
ja rakenteita: porokatiskoita, porotalleja
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ja vanha erotusaita Honkavaarassa.
Perinteisen niittykulttuurin merkkeinä
rannoilta löytyy vielä suovien, heinälato
jen ja niittysaunojen jäänteitä. Myös
savotat ja uitto ovat jättäneet jälkensä
luonnonmaisemaan. Metsätalouteen liit
tyviä rakennelmia edustavat savottakäm
pät ja uittoon liittyvät rakennelmat.
Nykyään Hossa on valtion retkeilyaluet
ta, sen hoidon tavoitteena on säilyttää ja
havainnollistaa erätalouden ja varhaisen
metsätalouden muistomerkkej ä.

Ilukkajoen myllyt
Sijainti: Suomussalmi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 9 hehtaaria
/

Kalmosärkkä
Sijainti: Suomussalmi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 480 hehtaaria
almosärkkä on kapealla hiekkasär
ällä Juntusjärven rannassa sijaitse
va poikkeuksellisen arvokas esihistorial
linen asuinpaikka. Särkän maan puolella
on laaja vetinen suo. Vanhimmat asutusmuistot ovat mesoliittiselta kivikaudelta
yli 7000 vuoden takaa. Asutus on jatku
nut koko kivikauden sekä pronssikauden
ja rautakauden alkupuolen. Löytöjä on
myös historialliselta ajalta. Kalmosärkkä
sijaitsee muinaisen Vienanmereltä Poh
janlahdelle johtaneen kulkureitin varrel
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Hukkajoen myllyt
on tyypillinen kainuulai
Alueella on säilynyt
merkittävä usean hierinmyllyn muodos
tama kokonaisuus patolaitteineen ja rän
neineen. Kokonaisuuden vanhimmat osat
ovat tiettävästi 1850-luvulta.
yllyt sijaitsevat Juntusjärveen las
kevan Hukkajoen suulla. Alinna on
korjauskelvoton myllyn raunio. Sen
luota noustaan myllykentälle, jossa
sijaitsevat kyläläisten aloitteesta vuonna
1985 kunnostettu mylly ja myllysauna.
Tästä ylöspäin on kaksi kunnostuskel
poista, hyvin samanlaista myllyä vuosil
ta 1906 ja 1936.
Myllykentälle johtaa metsätien pääs
tä polku. Tämän varrella on levähdyski
vi, jolle jauhosäkki on voitu laskea. Kuu
simetsien reunustama jokivarsi on vie
hättävä. Metsähallituksen maalla sijaitse
vien myllyjen kunnostamiseksi on laadit
tu suunnitelma.
nen myllypuro.
Hukkajoki
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Kart, saare

A

sopaiseen tulvaniityt sijaitsevat Taival
kosken pohjoisosassa Rääpysjärvestä
laskevan ojan varressa. Alue sijaitsee
Kainuun vaaraseudun pohj oisrajalla,
mutta tulvaniityt edustavat yhtä hyvin
Kuusamon vaaraseudulle ominaista pai
seniittykulttuuria.
Paiseniityn heinänkasvua edistettiin
patoamalla puro, jolloin vesi toi hedel
mällistä lietettä koko niittyalalle.
Vesityksen avulla oli myös mahdollista
pitää kurissa niityn sammaloituminen ja
pensoittuminen.
Isopaiseen tulvaniitty on puronvar
ren paiseniityksi varsin laaja. Latoja tai
muita rakenteita alueella ei tiettävästi ole
jäljellä. Maisemallisesti kauniissa puron
varressa on saraniittyä.
Isopaiseen tulvaniityt sopisivat niit
tykulttuuria kuvaavaksi entistettäväksi
esimerkkikohteeksi. Tämä edellyttäisi
patorakennelmien kunnostamista, sään
nöllisesti tehtävää vesitystä, paikalle
ilmaantuneen pensaikon raivausta sekä
muutaman vuoden väliajoin tehtävää
niittoa ja heinänkorjuuta.
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Oulangan paiseniityt
Martinselkosen tulvaniityt

Martinselkosen tulvanlityt
Sijainti: Suomussalmi; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuu
samon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 50 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 88
artinselkosen luonnonsuoj elualu
eella sijaitsevat Karttimojoen ja
Martinjoen tulvaniityt ovat esimerkki
menneiden aikojen niittytaloudesta.
Kainuun ja Kuusamon vaaramailla joki
varsien ravinteikkaat luonnonniityt oli
vat tärkeitä karjanrehun tuottajia. Niitty
talous jatkui monin paikoin tämän vuosi
sadan puoliväliin asti. Sen jälkeen joki
varsien niittypalstat ovat alkaneet kasvaa
umpeen ja ladot rapistua.
Karttimojoen ja Martinjoen varsilla
niittytalouden merkit ovat vielä nähtävissä.
Vaikka vielä 1960-luvulla otetussa ilmaku
vassa (kts. 1-osassa oleva kuva) niityt
näyttävät olevan hyvässä kunnossa ja ladot
pystyssä, on alueen luonne muuttunut
nopeasti, kun niittyjen käyttö on päättynyt.
Varsin pitkään edenneestä umpeenkasvus
ta ja pensoittumisesta huolimatta kasvilli
suudessa on vielä niittymäisiä piirteitä jäl
jellä. Ladoista on enää jäljellä vain rauniot.
Martinselkosessa on muuallakin
jäänteitä perinnekasvillisuudesta. Esi
merkiksi rajavyöhykkeellä oleva Niitty
lamminsuo on vanha suoniitty. Lisäksi
alueella on muutamia kämppiä, joita
pidetään edelleen käyttökunnossa.
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Joidenkin yksityisten tai valtion
omistuksessa olevien niittypalstoj en esi
merkinomainen entistäminen olisi vielä
mahdollista. Se kohottaisi Martinselko
sen luonnonsuojelualueen kulttuurihisto
riallisiaja maisemallisia arvoja.

Isopaiseen tulvaniityt
Sijainti: Taivalkoski; Oulun lääni
Maisemamaakunta: Kainuun ja Kuusarnon vaaramaa, Kainuun vaaraseutu
Pinta-ala: 90 hehtaaria
Ldytdk,rnpu
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Isopaiseen tulvaniityt

2km

Sijainti: Kuusamo; Oulun lääni
Maisemamaakunta: I<ainuunja Kuu
samon vaaramaa, Kuusamon vaaraseutu
Pinta-ala: Rytipuro 4 hehtaaria
Uudenniityn lammet 130 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 92 (Rytipuro)
uusamolainen niittykulttuuri alkoi
1670-luvulla, kun karjanhoitoa har
joittava uudisasutus levittäytyi metsälap
palaisten asuinalueille. Luonnonheinää
kerättiin talvirehuksi avoimilta nevoilta
ja letoilta. Hoitamattomien suoniittyjen
köyhtyessä niitä alettiin 1700-luvun puo
livälissä kastella patoamalla eli tammea
malla. Kuusamossa kastelutapaa sanot
tiin paisuttamiseksi ja niittyjä paisenii
tyiksi. Paiseniitty perustettiin suolle,
jonka läpi virtasi puro. Suon alapäähän
rakennettiin pato usein jo ennen niityn
raivausta, ja veden annettiin muutaman
vuoden ajan lahottaa alkuperäistä kasvil
lisuutta. Kun niitty oli valmis, siltä taval
lisesti tehtiin heinä joka toinen vuosi sul
kemalla pato kevätkesälläja antamalla
veden seistä niityllä lähes heinäntekoon
asti. Talvikastelun myötä tapahtunut
maanpinnan jäätyminen tuhosi tehok
kaasti rahkasammalia.

K

Rytipuron paiseniitty
Oulangan kansallispuistossa sij aitse
va Rytipuron paiseniitty kuului ennen
Kallunkijärven rannalla sijaitsevien tilo
jen heinämaihin. Niittyä paisutettiin vuo
sina 1880-1950. Paiseniitty on hyvä esi
merkki entisöidystä niittykohteesta. Uusi
pato rakennettiin Maailman Luonnon
Säätiön talkooleirillä vuonna 1979. Ny
kyisin niittyä hoidetaan kansallispuiston
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Oulangan paiseniityt:
Uudenniitynlainmet
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Oulangan paiseniilyt: Rytipuro
työnä. Alueella on tutkittu suon paisutta
misen vaikutusta kasvillisuuteen.
Rytipuron paiseniityn kasvillisuus
koostuu rehevistä suotyypeistä. Alueella
on lettoja, lettorämeitä ja -korpea sekä
puronvarsikorpea. Puronvarsisuo oli kas
vanut voimakkaasti umpeen ennen kun
nostusta. Sarojen runsastuminen ja sini
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heinän väheneminen olivat selvimmät
tutkimuksessa havaitut paisutuksesta
johtuvat muutokset.

Uudenniitynlampien paiseniitty
Uudenniitynlammet sijaitsevat Ou
langan kansallispuistossa Kitkanniemellä
Pesosjärveen laskevassa purossa. Puron
varrella on ketjussa kolme kapeaa lam

pea sekä luhtaisia lettoja. Laaksoon viet
tävillä rinteillä on eutrofisia lähteitä, leh
toa ja lehtokorpijuotteja. Alueella on yhä
jäljellä vanha niittytammi sekä useita
latoja ja ladonpohjia. Uudenniitynlam
pien laakso on ilmeisesti ollut harvinai
sen tuottava paisutusalue, mihin viittaa
vat latojen runsaus sekä alueelle aikoi
naan tehty tieyhteys.

Lapin lääni

Köngäs, Kittilä

Arvokkaat maisema-alueet
127. Simojoen suun
kulttuurimaisemat
Sijainti: Simo; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Pohjanmaa, Poh
jois-Pohjanmaan jokiseutu ja rannikko
Pinta-ala: 5 300 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 96, 97, 99, takakansi

S

imojoen suu edustaa hienosti Perä
meren rannikon perinteistä kulttuuri
maisemaa. Kylien vauraudesta kertovat
komeat, hyvin säilyneet talonpoikaistalot.

Maisemakuvaa häiritsevät merenrantojen ja jokivarsien pusikoituminen,
huonosti ympäristöön sopiva uudisra
kentaminen sekä kyläaukeille että ran
noille ja uudet tielinjaukset, joista suu
rimman muutoksen on tuonut Simonie
men kalasatamaan rakennettu tie.

Luonnonpiirteet

Alueen kulttuurimaisema koostuu
peräkkäisistä, pienten metsiköiden tai
niitä laajempien metsäalueiden toisistaan
erottamista tienvarren kylä- ja peltoau
keista. Viljelyaukeilla näkymiä hallitse
vat vanhat talot useita talousrakennuksia
käsittävine pihapiireineen. Uudet raken
nukset, joita on melko runsaasti eikä
läheskään aina harkiten ympäristöönsä
sijoitettuna, jäävät kaikesta huolimatta
komeiden talonpoikaistalojen varjoon.
Näkymiä elävöittävät pihapiirejä sivua
vat kylätiet, komeat pihapuut ja puurivis
töt sekä kukkivat pientareet ja hakamaat.
Merenrantamaisemat ovat suoj aisia j oldsuun edustalla olevan sokkeloisen saaris
ton ja useissa kohdin lähelle rantaviivaa
yltävän kuusimetsän vuoksi.
Parhaimmillaan maisemakuva on Si
monkyliin Jokipäässäja Simoniemen kalasataman luona, missä kumpareilla seisovat
peräpohjalaistalotja niittyjen yli joelle tai
merelle aukeava luonnonmaisema muo
dostavat mieleenpainuvan kokonaisuuden.

Simon rannikolla maasto on heikosti
kumpuilevaa. Korkeimmat kohdat ovat
Kantolanharju (15 m mpy) ja Isoharju
(19 m mpy). Kallioperä on pääosin gra
niittigneissiä. Merkittäviä kalliopaljastu
mia ei ole. Maaperä on moreenia, mutta
Simojokisuulle on kasautunut viljavia
jokisedimenttejä.
Vapaana virtaavalla Simojoella ei
ole selväpiirteistä laaksoa. Alajuoksulla
on pari koskipaikkaa, ja parissa kohtaa
on jyrkkiä rantatörmiä. Joen alajuoksun
sivuhaaroista on jäljellä kapean puron
yhdistämiä allikoita. Keväisin ja joskus
syksyisinkin tulvavesi kuitenkin pyyhkii
vanhoja uomia. Simojoki on koskiensuo
jelulailla rauhoitettu voimalaitosrakenta
miselta. Jokisuun saarisokkelo koostuu
matalien, lietepohjaisten uomien toisis
taan erottamista alavista saarista sekä
ulompana olevista moreenisaarista.
Maankohoaminen on nopeaa, noin 9
mm vuodessa. Merenrannan kasvillisuut
ta luonnehtii selvä vyöhykkeisyys. Par
haat niityt ovat ojien suilla ja lahtien
pohjukoissa, muualla vallitsevat kivikko
rannat kapeine pensas ja harmaaleppä
vöineen. Muutamassa kohtaa on reheviä
merenranta- ja tulvalehtoja, muutoin
metsät ovat tuoreita kuusivaltaisia kan

Simojoen suun kulttuurimaisemat
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kaita. Alueella on melko paljon perinne
biotooppeja, hakamaita, ranta-, saari- ja
metsälaitumia, joista osa on edelleen
käytössä. Kasvilajisto on seudulle tyypil
listä. Kulttuuriympäristöjen lajeja ovat
mm. jokitörmien pulskaneilikka, meren
rantaniittyjen ruijanesikko sekä pienta
reilla, jokivarsiniityillä ja hakamailla
kukoistava kullero.

Kulttuuripiirteet
Asutus vakiintui Simoniemessäjo
1400-luvulla ja Simonkylässiikin 1500luvulle tultaessa. Rakennusryhmät ovat
keskittyneet kyläteiden varsille nauhamai
sesti tai tiiviisiin ryppäisiin. Vanha raken
nuskanta on hyvin säilynyt: 1800-luvulla
tai 1900-luvun alussa rakennettuja päära
kennuksia on paljon puhumattakaan muis
ta rakennuksista. Esimerkiksi mahtava
kaksikerroksinen Lammassaaren päära
kennus on rakennettu 1800-luvun alussa.
Lammassaaren lisäksi erityisen arvokasta
rakennusperinnettä on Simonkylän Jokipäässä ja Simoniemessä kalasataman luo
naja kirkon seudulla, mutta lähes jokaisel
ta peltoaukealta löytyy ainakin yksi vanha
rakennusryhmä. 1800-luvulla rakennettu
kirkko, kotiseutumuseoksi kunnostettu lai
najyvämakasiini ja kalasataman osittain jo
romahtaneet lohikellarit ovat lisäksi Simo
niemen merkittäviä rakennuskohteita.
Oman leimansa asutukseen ovat antaneet
vuosisadan alussa toimineen Kalliokosken
sahan työläisasunnot.
Luonteenomaisia ovat klassististyy
liset, puolitoista- tai kaksikerroksiset
päärakennukset mutterikuisteineen. His
toriallinen kerrostuneisuus ilmenee mo
niin pihapiireihin vanhojen päärakennus
ten viereen rakennetuista uusista asuinra
kennuksista. Lohikellarit ja ranta-aitat
viestivät kalastuksen merkityksestä. Vil
jelyksillä on pieniä pärekattoisia latoja,
ja siellä täällä näkyy länsilappilaisten ke
sänavetoiden jäänteitä. Varsinkin Simo
niemessä on osittain jo vesakoihin kät
keytyneitä pitkiä kiviaitoja.
Uutta omakotiasutusta on noussut
melkein jokaiselle peltoaukealle. Yleen
sä se on sovitettu ympäristöönsä melko
huonosti, joskin myönteisiäkin poik
keuksia on. Varsinkin Simoniemen kir
kon seutu on jo muuttumassa taajamaksi.
Tiestön arvokkaimmat osat ovat
kauniisti maisemassa mutkittelevat Sini
haaran sillalta Jokipäähän vievä Simonkylän museotie sekä Simoniemen vanha
kylätie. Simoniemen kalasataman muut
tuneet tiejärjestelyt sekä Simoniemen
tien oikaisu ovat vaikuttaneet kulttuuri
maiseman arvoa heikentävästi.
Lohenkalastus on ollut tärkeimpänä

Torniojokilaakso
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elinkeinona alueen vaurauden perusta.
Saaliiden vähetessä sen syrjäytti maata
lous 1900-luvun alusta lähtien. Karjata
loutta harjoitetaan vieläkin useissa ta
loissa. Muutamassa on suurehkoja lam
maskatraitakin. Elinkeinorakenteen
muutos näkyy myös uuden omakotiasu
tuksen ilmestymisenä. Maisemakuvan
säilyttäminen edellyttäisi maankäytön
suunnittelua ja vanhan rakennuskannan
suojelua. Simon rannikkokylien hakamailla ja laidunsaarilla on käynnistetty
perinnemaisemien hoitokokeiluja ympä
ristöministeriön tuella. Simossa tehdyistä
maisemanhoitoselvityksistä on selostus
mietinnön 1 osassa luvussa 5.4.

128. Tornionjokilaakso
Sijainti: Tornio ja Ylitornio; Lapin laam
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Keminmaan seutu
Pinta-ala: 9 600 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 38, 91 ja 139
-

omionjokilaakso edustaa Keminmaan
seudun vanhinta ja vakiintuneinta
kulttuurimaisemaa. Komea, vanha raken
nuskanta kuvastaa kylien vaurautta. Tor
nionjoki koskineen ja niittysaarineen on
vaikuttava kehys kulttuuriympäristölle.

T

Maisemakuva
Maisema-alue ulottuu Tornion kau
pungin pohjoispuolelta lähelle Ylitor
nion taajamaa. Tornionjoen laakso on
laakea ja avara. Korpikylän tienoilta
pohjoiseen alkavat jokilaaksoa ympäröi
vässä maisemassa erottua Peräpohjolan
vaara- ja jokiseudun jyrkät muodot. Joen
uoma on leveä. Suuret niittysaaret ovat
maisemassa leimaa-antavia.
Kulttuurimaisema on selväpiirteistä.
Rannassa on alava tulvaniittyalue ja ylem
pänä ovat kumpuilevat pellot ja nauha
maisesti teiden varsille sijoittunut asutus.
Jokilaaksossa kulkevan rautatien itäpuo
lelle jää syrjäisiä peltoja, metsiä ja ojitet
tuja soita. Rakennetussa ympäristössä on
selvästi havaittavissa ajallinen kerrostu
neisuus. Vanhin ja komein rakennuskanta
on valtatienjajoen välissä, ja valtatien
itäpuolella on yleensä vain uutta asutusta.
Monin paikoin avautuu kauniita nä
kymiä jokilaaksoon. Karungin pohjois
puolella, Kainuunkylässä ja Vuopion
rannassa jäävät niittysaarten maisemat
erityisesti mieleen. Viljelyvyöhyklceen
maisema on hyvin pienipiirteinen ja
vaihteleva. Viehättäviä yksityiskohtia
ovat esimerkiksi tiiviit vanhat rakennusryhmät, yksittäiset puut ja puuryhmät
sekä katajikkoiset hakamaat.
Muutamin paikoin ympäristöön so
pimaton uudisrakentaminen ja kesämökit
rikkovat maisemakuvaa. Viljelysten ja
erityisesti niittysaarten pensoittuminen
sekä paikoin vanhan rakennuskannan
rapistuminen ovat maisemahäiriöitä.
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Luonnonpiirteet
Alueen eteläosassa jokilaakso ja sen
ympäristö ovat loivasti kumpuilevia.
Suhteelliset korkeuserot jäävät yleensä
alle kymmenen metrin. Pohjoiseen men
täessä ensimmäinen vaara on 100 metriä
korkea Nivavaara alle kilometrin päässä
joesta. Vaikka alueen pohjoisosassa vaa
rat ovat lähellä jokea, onjokilaakso kui
tenkin laakea.
Kallioperältään alue kuuluu Keminja Tomionjokisuiden liuskealueeseen eli
ns. Lapin kolmioon, jonka viljavuutta mo
net letot ja lehdot osoittavat. Kalkkipitois
ta dolomiittia tavataan paikoin myös Tor
nionjoen laaksossa. Maaperä koostuu tul
van kerrostamista hienosedimenteistä, ja
jokisuulla on vähän saveakin. Ympäröivät
kankaat ja vaarat ovat moreenipeitteisiä.
Jokiuoma on leveimmillään noin
kolme kilometriä Kainuunkylän tienoil
la, missä ovat myös suurimmat tulvasaa
ret. Kainuunkylän saarten tulvaniittyjä
on sanottu Pohjois-Euroopan edustavim
miksi. Märkiä ja kosteita tulvaniittyjä on
laajalti, mutta tuoreet ja kuivat niittytyy
pit ovat suurelta osin pajuttuneet. Kai
nuunkylän saaret ovat myös lintuvesien
suojeluohjelman kohde. Tornionjoen ve
sistö on koskiensuojelulailla rauhoitettu.
Jokilaaksossa varsinaisia kangasmet
siä on vain vähän, ja suurin osa metsistä
on ojitettuja turvemaita. Lähes kaikki asu
tuksen lähisuot on ojitettu. Osa peltoau
keiden kookaspuustoisista metsiköistä on
hakamaina. Rannan tulvaniittyjä reunus
taa usein kapea lehtimetsävyö. Kas
vistoltaan mielenkiintoisia alueita ovat
rannat ja suojaisat, matalat vesialueet sekä
kylien laitumet, kedotja pihapiirit.

Kulttuuripiirteet
Ala-Vojakkalan Oravaisensaari ja
Kainuunkylä ovat olleet laajimpien ar
keologisten kaivausten kohteina Tor
nionjokilaakson asutushistoriaa tutkitta
essa. Varmuudella vanhimmat asutuksen
merkit on ajoitettu 1000- ja 1 100-luvul
le. Mahdollisesti vieläkin vanhemmasta
asutuksesta on kuitenkin löytynyt viittei
tä. Tehtyjen kaivausten perusteella koko
Pohjois-Suomen asutushistoria on joutu
nut uudelleen arvioinnin kohteeksi.
Tornionjoen asutus on ollut pysyvää
varhaisista ajoista saakka. Maataloutta
on harjoitettu kauan tulvanalaisilla viljavilla mailla. Alueen maatiloja on yleensä
pidetty vauraina. Jokivarsi oli ennen ja
on nykyäänkin Pohjois-Suomen tiheim
min asuttua aluetta. Myös kalastus on
ollut huomattava elinkeino. Jokivarressa
on kulkenut kauppareittejä, ja alueella on
ollut omiakin kauppakeskuksia. Vojak
kalan Oravaisensaari oli yksi Tornion
jokilaakson keskuspaikkoja keskiajalla
ja 1500-luvulla.
Vanhat talot sijaitsevat jokivarressa
mäenkumpareilla yleensä siten, että joki
näkyy talosta. Muutamin paikoin valta-

tien ja joen väliin jää vanha kylätie, jon
ka varrella kulttuuriympäristö on par
haimmillaan. Arvokkaita vanhoja taloja
ja kokonaisia pihapiirejä rakennuksineen
on pitkin jokivartta. 1800-luvun ja 1900luvun alun komeat talonpoikaistalot ne
liöpihoineen, pappilat ja koulurakennuk
set ovat korvaamaton osa kulttuurimaise
maa. Kukkolankosken kalakentällä on
komea rivi punaisia aittoja ja muita ka
lastukseen liittyviä vanhoja rakennuksia.
Uusi rakennuskanta valtatien varressa on
tyylillisesti kirjavaa. Uusia taloja ja ke
sämökkejä on rakennettu myös alem
maksi jokivarteen mahdollisten suurten
tulvien ulottuville.
Asuinrakennusten ja piharakennus
ten ohella alueella on runsaasti muitakin
maisemallisesti arvokkaita rakennelmia,
kuten riihiä, vajojaja saunoja. Pelto-ja
niittymaisemassa erityisen tärkeä asema
on pienillä ladoilla, jotka ovat rapistu
massa.

129. Lohijärvi
Leukumanpää

-

Sijainti: Ylitornio; Lapin lääni
Maisemawaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Peräpohjolan vaara- jajokiseutu
Pinta-ala: 600 hehtaaria
-

ohijärven Leukumanpään kulttuuri
maisema edustaa kauniisti Peräpoh
jolan vaara- ja jokiseudun luontoon
sopeutunutta vanhaa maatalousasutusta.

L

-

Maisemakuva
Leukumanpään jokivarsiasutusta ja
Lohijärven kylää kehystävän luonnonmaiseman keskeiset elementit ovat Isoon
Lohijärveen laskeva joki, maisema-alu
een taustalla kohoava vaara sekä asutus
ta reunustava loivapiirteinen metsäinen
maasto. Jokivarressa metsät ympäröivät
tiiviisti kapeaa peltojen ja rakennusten
nauhaa, ja viehättävät rantamaisemat
vanhoine pihapiireineen ja viljelyksineen
ovat esteettömimmin ihailtavissa vasta
rannalta. Leukumanpäässä perinteiseen
tyyliin sopimaton rakentaminen ja pelto
jen pensoittuminen rikkovat paikoin
kokonaisuutta.
Ison Lohijärven rannalla maisemat
avartuvat. Laajalla peltoaukealla järven
rannassa sijaitsevat vanhat, hyväkuntoi
set rakennukset muodostavat ehyen
kokonaisuuden.

Luonnonpiirteet
Leukumanpäässä joen itärannalla
maasto kohoaa tasaisesti Leukumavaa
ran rinteiksi. Joen länsiranta on loivasti
kumpuilevaa. Lohijärvellä maasto on
jokivarttakin tasaisempaa. Maaperä on
suurelta osin turpeen peittämää moree
nia. Jokivarressaja Ison Lohijärven ran
nassa on kerrostunut lajittuneita sedi
menttejä.

1.7

.17

z

z

2•
-

+

+

Lohijärvi Leukumanpää
-

Iso Lohijärvi kuuluu Tengeliönjoen
vesistöön. Muutoin juoksultaan tasaises
sa joessa on kylän kohdalla lyhyt vilk
kaammin virtaava niva. Aivan joen Iän
sipuolella on pieni Sirkkajärvi.
Leukumavaaran rinteillä ja jokivar
ren kankailla vallitsevat mäntyvaltaiset
variksenmarja-mustikkatyypin metsät.
Krunninkankaalla on myös kuivia kan
kaita. Metsät ovat talouskäytössä ja
puusto on iältään vaihtelevaa; vanhat ja
aivan nuoret vaiheet kuitenkin puuttuvat.
Laajoja hakkuita ei ole. Jokivarressa on
paikoin tiheääkin lehtipuustoa. Suureksi
osaksi ojittamattomat puustoiset rämeet
vallitsevat kylien ympäristössä. Jokisuul
la on pensaikkoisia luhtia. Ison Lohijär
ven rantatörmä on kylän kohdalla jyrkkä
ja korkea. Rannassa on pieniä niittyalu
eita ja lehtipuumetsiköitä. Tavanomai
seen Aapa-Lapin seudun viljelyaluee
seen verrattuna Lohijärven pellot ovat
poikkeuksellisen laajat.
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kennukset eivät enää kuulu olennaisena
osana. Lohijärvellä maatalousmiljöö on
säilynyt ehyempänä: pellot ovat viljelyk
sessäja kylässä on myös karjaa.
Leukumanpään rakennuskanta on
tyyliltään ja iältään vaihtelevaa. Krun
niniva ja Leukumaa ovat jokivarsimaise
maa hallitsevia vanhoja tiloja, joiden
päärakennukset ovat tämän vuosisadan
alusta. Rakennukset ympäröivät pihapii
rejä väljästi kolmelta sivulta. Jokivarres
sa on myös muita, joskin edellisiä vaati-

mattomampia vanhoja hyväkuntoisia
taloja. Huomattava osa Leukumanpään
rakennuskannasta on kuitenkin sotien
jälkeisiä puolitoistakerroksisia tai vielä
uudempia matalia omakotitaloja. Uusienkm talojen pihapiireissä on usein säily
nyt vanhoja ulkorakennuksia. Ympäris
töön sopimaton uudisrakentaminen, mu
kaanlukien seurojentalo ja rantojen kesä
mökit, alentaa alueen kulttuurihistorial
lista arvoa.
Lohijärvellä peltoaukeiden keskellä
on näkyvällä paikalla parin vanhan tilan
muodostama kaunis rakennuskokonai
suus. Lanton pihapiiri lukuisine hyvä
kuntoisine rakennuksineen on yleisil
meeltään yhtenäinen ja rauhallinen. Ylävaaran rakennukset ovat vanhojen pui
den katveessa. Lohijärven koillisrannalla
männikkörinteessä on myös arvokas
Mäntylaakson rakennusryhmä. Vähä
lukuiset uudisrakennukset on sijoitettu
maisemaan hyvin. Peltoalueilla on pal
jon hyväkuntoisia latoja. Ison Lohijärven
rannat ovat säästyneet lähes kokonaan
loma-asutukselta.
Sekä Leukumanpäässä että Lohijär
vellä vanhat kylätiet istuvat kauniisti mai
semaan. Kauneimpia osuuksia ovat ka
peat, osin puuston reunustamat sivutiet.

130. Ratasjärven kulttuuri
maisemat
Sijainti: Pello; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola

-

Lappi, Peräpohjolan vaara- jajokiseutu
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria
Kuva: 1 osa. s. 148

Kulttuuripiirteet
Tengeliönjoen ja sen vesistöön kuu
luvien järvien rannoilta on löydetty lu
kuisia esihistoriallisia asuinpaikkoja,
aseita ja koruja. Esimerkiksi Leukuman
päästä joen länsirannalta tunnetaan kivi
kautisen asutuksen jäänteitä. Samoilta
tienoilta on myös myöhäispronssikau
teen viittaava esinelöytö. Krunninkan
kaalla on vanhoja pyyntihautoja. Pysyvä
suomalaisasutus on vakiintunut 1700luvun vaiheilla.
Maataloudella on vankat perinteet
maisema-alueella. Myös poronhoitoa
harjoitetaan. Varsinkin Leukumanpäässä
alkaa elinkeinorakenteen muutos ilmetä
peltojen pensoittumisena ja uudisraken
tamisena. johon maatalouden tuotantora

Ratasjärven kulttuurimaisemat
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upealla paikalla jyl
hien vaarojen välisessä painantees
Maisemallisesti
sa sijaitseva Ratasjärvenkylä on Perä
pohj olan vaara- ja jokiseudulle tyypillis
tä, vaihtelevaa maatalousmaisemaa.

Maisemakuva
Maisema-alueen ydin on loivasti
kumpuilevien peltojen ja pajukkoluhtien
ympäröimä Ratasjärvi. Asutus on met
sänreunassa eri puolilla järveä. Ympä
röivät vaarat kehystävät kulttuurimaise
maa vaikuttavalla tavalla. Pihoilta avau
tuvat esteettömät näkymät peltojen, luh
tien ja järven yli vastarannalle. Pelto
aukeilla yksittäiset kaunismuotoiset puut
ja järven itäpuolella hyvin säilyneet van
hat rakennukset lisäävät alueen maise
mallista arvoa.
Kylä on säästynyt vakavilta maise
mavaurioilta. Harkitsematon rakentami
nen pelloille voisi pilata kokonaisuuden,
mutta toistaiseksi uudet, vallitsevasta
tyylistä poikkeavat talot on sijoitettu
maisemallisesti huomaamattomille pai
koille. Sen sijaan muutamat kesämökit
erottuvat liian selvästi rantamaisemassa.

yhteydessä. Avaria pihapiirejä elävöittä
vät lehtikuuset ja kuu siaidat. Edellisistä
hieman erillään, näkyvällä paikalla si
jaitsevan Rovan tilan päärakennus on
1800-luvulta ja siirretty nykyiselle pai
kalle. Autiona olevan Tukkiniemen tilan
vuoraamattomat hirsirakennukset sij ait
sevat järven lounaisrannalla metsänreu
nassa. Ratasjärven ympäristöstä on tehty
useita kivikautisia asuinpaikka- ja esinelöytöjä.

131. Ounasjokivarsi
Sijainti: Rovaniemen maalaiskunta;
Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Peräpohjolan vaara- jajokiseutu
Pinta-ala: 9 300 hehtaaria
-

()

unasjokivarsi edustaa Peräpohjolan
vaara- ja jokiseudulle ominaista
maatalousmaisemaa. Tasapainoinen mai
sema-alue koostuu vapaana virtaavasta
joesta ja sen rantojen tulvaniityistä, vilje
lyksistä ja perinteisestä asutuksesta.

Luonnonpiirteet
Ratasjärvi sijaitsee jyrkkärinteisten
vaarojen ympäröimässä laaksossa. Jar
ven lounaispuolella rantatasanne, jolle
pellot on raivattu, on melko kapea. Ra
tasjärven kaakkoispäässä Vuomajoen
suistossa sekä tätä vastapäätä järven luu
suassa on laajalti tyypillisiä pohjoissuo
malaisia pajukkoluhtia. Tornionjokeen
laskeva Ratasjoki saa alkunsa Leh
mäniitynlahdesta paikannimi kertoo
rantaluhtien aikaisemmasta käytöstä.
Järveen viettävillä pelloilla viljellään
pääasiassa heinää. Laitumina on vain
muutamia vähäisiä aloja. Peltoaukeilla
on yksittäisiä puita ja puuryhmiä, ja jär
ven rannassa kasvaa lehtipuuvyö. Vaa
roj en alarinteitä verhoavat kuusivaltaiset
kangasmetsät. Mäntymetsiä on erityisesti
järven koillis- ja itäpuolen rinteillä.
Pienehköt hakkuuaukeat eivät juurikaan
heikennä maisemaa.

Luonnonpiirteet
Kallioperä koostuu pääosin graniitis
ta ja muista syväkivistä. Merkittävimmät
kalliopaljastumat ovat Marraskosken laa
keat rantakalliot pienine hiidenkirnuineen
ja Molkokönkään rantojen komeat kallio
jyrkänteet. Jokilaakson maaperä on lajit
tunutta soraa ja hiekkaa ja eteläosassa on
myös jonkin verran savea. Ympäristössä
on moreenimaita, jotka paikoin yltävät
jokivarteen asti. Ounasjoki on suojeltu
erillislailla voimalaitosrakentamiselta.
Pellot on raivattu loivasti jokeen
viettäville tasanteille. Rannan tulva-alu
eet on joen alajuoksulla raivattu niityik
si, minkä vuoksi reheviä lehtipuuvaltai
sia tulvametsiä on vähän. Juopperin ja
Molkokönkään saarilla on sekä tulvametsiä että tuoreita kuusivaltaisia kan
gasmetsiä. Jokilaaksosta etäännyttäessä
maasto kohoaa ja metsät muuttuvat ka
rummiksi variksenmarj a-mustikkatyypin
kankaiksi. Jyrkännepaikoissa kuivat kan
kaat ulottuvat aivan jokivarteen. Alavia
rantoja reunustavat tulvaniityt leviävät
laajoiksi niittyalueiksi suvantojen koh
dallaja sivujokien suistoissa. Laajimmat
tulvaniityt ovat Jääskön kylän kohdalla
ja Patokosken saarilla, missä Ounasjoen
niittytyypit ovat hyvin edustettuina.

-

Kulttuuripiirteet
Ratasjärvenkylä on varsin elinvoi
mainen. Karjaa on vielä useassa talossa,
ja suuri osa pelloista on viljelyksessä.
Sen sijaan luhtaniittyjen käyttö on iop
punut.
Kylän talot ovat valtaosin sodanjäl
keisiä puolitoistakenoksisia omakotita
loja myöhemmin rakennettuine lisäsiipi
neen. Pihat ovat hyvin hoidettuja ja
ulkorakennuksia on paljon.
Kylän vanhinta rakennuskantaa
edustavat Vanhapihan, Rastin ja Juuson
rakennusryhmät muodostavat ehyen
kokonaisuuden järven itärannan avoi
messa peltomaisemassa. Rakennukset
ovat pääosin hyväkuntoisia. Asuintaloi
hin on tehty muutoksia peruskorjauksien
178

Maisemakuva
Ounasjokivarren maisema-alue
käsittää joen alajuoksun Sinetästä poh
joiseen Molkokönkäälle. Maisemaa hal
litsee avara jokilaakso, jonka taustalla
siintävät vaarat. Tapionkylästä etelään
laakso pusertuu jyrkästi kohoavien vaa
rojen väliin.
Alueen eteläosa on viljelymaisemaa,
jossa pellot ja asutus reunustavat joki
vartta yhtäj aksoisena nauhana. Pohjoista
kohti asutus muuttuu harvemmaksi, tul
valle alttiit alueet jokivarressa supistuvat
ja tulvaniityt pienenevät. Meltauksesta
pohjoiseen alkaa viljely-Ounasjoki
muuttua metsä-Ounasjoeksi. Kylien vä
lillä on metsäisiä alueita. Peltoalueet pie
nenevät pohjoista kohti ja kapeat ranta
niityt sijoittuvat peltojen yhteyteen.
Maisemassakin huomattavia luontokohteita ovat Molkoköngäs ja Marraskos
ki rantakallioineen ja Tolosen ja Jääskön
välinen vuolaasti virtaava jokiosuus jyrk
kine rantoineen. Kauneinta kulttuurimai
semaa edustavat Patokosken niittysaaret
ja Jääskön kylä laajoine tulvaniittyineen.
Suurin maisemahäiriö on Ounasjo
kea seuraileva, kyliä halkova valtatie.
Metsäisillä osuuksilla hakkuut paikoin
rikkovat jokivarsimaisemaa. Tulvaniit
tyjen ja rantapeltojen pensoittuminen nii
den jäätyä pois käytöstä on myös maise
mallinen ongelma.
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Kulttuuripiirteet
Ounasjokivarresta tunnetaan useita
kivikautisia asuin- ja löytöpaikkoja sekä

saarnelaiskulttuuriin liittyviä muinais
muistoja. Varhaiskeskiajalla seutu oli
karjalaisten nautinta-aluetta, ja suomalai
nen asutus tunkeutui seudulle 1500- ja
1600-luvuilla.
Karjatalouden merkitys jokivarren
asutuksen muovaajana on ollut merkittä
vä. Metsätalous ja luontaiselinkeinot,
poronhoito, metsästys ja kalastus ovat
myös olleet jokivarren asukkaiden tulonlähteitä.
Ounasjokivarren perinteinen raken
nuskanta tuhoutui suurelta osin Lapin
sodan aikana. Sotien jälkeiseltä ajalta
peräisin oleva rakennuskanta sopii kui
tenkin hyvin maisemaan. Kulttuuri
historiallisesti arvokkain kokonaisuus on
Jääskön kylä alueen pohjoisosassa.
Kylässä on useita 1800-luvun rakennusryhmiä. Esimerkiksi Murtoniemen pää
rakennus ja ulkorakennukset muodosta
vat yhtenäisen pihapiirin peltojen keskel
le. Sitä täydentävät sivummalla sijaitse
vat riihi, aitatja ladot. Patokosken kyläs
tä aukeaa kaunis näköala joen niittysaa
rille. Peltojen keskellä on kaunis kolmen
tilan kokonaisuus, ja niistä erillään on
muita edustavia rakennusryhmiä. Arvo
kasta rakennuskantaa on myös Tapion
kylässä. 1800-luvulla rakennettujen
Ketolan ja Poikkitervon tilojen ohella
Lapinmaan myymälän 1930-luvulla
rakennettu suuri hirsirakennus on mer
kittävä.
Maiseman säilymisen kannalta olen
naista olisi pysäyttää peltoja ja rantaniit
tyj ä uhkaava umpeenkasvu. Loma-asun
tojen ja erityisesti alueen eteläosassa
Rovaniemen kaupungin lähellä uuden
omakotiasutuksen sijoittamisessa olisi
kauniin jokimaisernan säilyminen otetta
va huomioon.

132. Juujärvi
Sijainti: Kemijärvi; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Peräpohj olan vaara- ja jokiseutu
Pinta-ala: 930 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 138
-

uujärven kylä edustaa Kemijoen kes
kijuoksun jokivarsiasutusta Peräpoh
jolan vaara- ja jokiseudulla. Kaunis
perinteinen maatalousmaisemna sijaitsee
avarassa jokilaaksossa karujen vaarojen
ympäröimänä.

J

Maisemakuva
Juujärven kylä sijaitsee Kemijoen
jyrkkään mutkaan pistävässä niemessä.
Jokilaaksoa kehystäviit idässä ja etelässä
jyihät vaaramaisemat. Kulttuuriympäris
tön keskeiset elementit ovat loivasti ran
taan viettävät pellot ja perinteinen, hyvin
säilynyt rakennuskanta. Kylä rakennuk
sineen on selkeä, tiivis kokonaisuus.
Uusi, tyyliltään kirjava rakennuskanta ja
joen säännöstelyn aiheuttaman rantojen
kulumisen vuoksi tehty järeä suojakiveys
ovat suurimmat maisernahäiriöt.
Luonnonpiirteet
Jyrkkätörmäinen Kemijoki tekee
niemen kohdalla tiukan mutkan pohjoi
sesta länteen. Niemen pohjoispuolella
sijaitseva Juujärvi on Kemijoen laajentu
ma. Juujärven pohjoispäähän laskee
Seitakorvan voimalaitoksesta rakennettu
juoksutuskanava.
Niemeä vastapäätä joen itäpuolella
kohoavat Juuvaaran kumpareiset, mänty
metsien kuvioimat rakkarinteet ja hylly
mäiset muodot. Etelässä on Pajuvaara,
jonka rinteitä kirjavoivat lehtimetsäiset

lähdepurojuotit. Loivarinteinen niemi,
jolla kylä sijaitsee, on muodostunut joen
kasaamista sedimenteistä. Kylän länsipuolella levittäytyvät soiset maat.
Kasvillisuus on melko karua. Kyläalueen pohjoisosassa, osin turvemaalla
on kasvatusmetsiä. Niemen keskellä on
variksenmarja-mustikkatyypin kangasta,
ja kylän länsipuolella on laajemmalla
alalla mustikka-kanerva-jäkälätyypin
metsää. Rantakasvillisuus on kärsinyt
säännöstelystä. Joen törmällä kasvaa kui
tenkin pulskaneilikkaa, ja niemen etelärannalla on rantapuina komeita mäntyjä
ja niiden seassa haapoja. Perinnekasvil
lisuutta kylässä edustaa tien- ja ojanpien
tareiclen ja pienten kenttien kasvillisuus.

Kulttuuripiirteet
Karjanhoitoon perustuva maatalous
on perinteisen kylämiljöön muovaaj ana
ja säilyttäjänä keskeinen tekijä. Kylässä
näkyy myös poronhoitoonja uittoon liit
tyviä rakenteita. Maisema-alueella on
ollut asutusta jo kivikaudella, mistä ker
tovat löydetyt asuinpaikatja esineet. Va
kituinen suomalaisasutus seudulle il
maantui 1600-luvun tienoilla.
Edustavimmat perinteiset talonpoi
kaisrakennukset ovat niemen itäänja
kaakicoon viettävillä rinteillä. Monissa
taloissa on ehyt neliönmuotoinen, yhdel
tä sivulta avoin pihapiiri. Joidenkin talo
jen hirsiseinät ovat paljaat, joissakin
taloissa on lautavuoraus. Enimmät perin
teiset asui nrakennukset ovat peräisin
1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, ja
vanhin on viime vuosisadan lopulta.
Vanhassa hirsitalossa sijaitseva kyläkauppa ja kyläkoulu ovat myös arvok
kaita rakennuksia. Perinteisiä kesänavet
toja on poikkeuksellisen paljon jäljellä.
Myös varsinaisia hirsinavetoitaja -aitto
ja sekä hirsisiä saunoja ja vajoja on pal
jon. Kylän pohjoisosan pelloilla on usei
ta pärekattoisia latoja.
Uudet asuinrakennukset ovat keskel
lä niemeä. Tiheimmin rakennettu kohta
tuo mieleen miltei kaupunkimaisen oma
kotiasutuksen. Siisteihin pihapiireihin
liittyvät istutukset, kasvimaatja pensas
aidatja vanhoissa taloissa myös kook
kaat puut.
Kylän pellot ovat pääasiassa vilje
lyksessä,ja myös karjaa pidetään joissa
kin taloissa. Eniten pajukoituvia peltoja
on niemen lounaislaidalla.

133. Suvanto
Sijainti: Pellcosenniemi; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Peräpolijolan vaara- jajokiseutu
Pinta-ala: 430 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 117
-

Juujärvi
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uvanto on edustava esimerkki Perä
pohjolan vaara- ja jokiseudun’joen
varsikylistä. Se on ainutlaatuisen ehyenä

S

Suvanto
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ja tyylipuhtaana säilynyt peräpohj alaista
rakennusperinnettä edustava kokonai
suus.

Maisemakuva
Suvannon kylä sijaitsee Kemijokeen
laskevan Kitisen pohjoisrannalla. Kylän
kohdalla joki luontaisesti hieman leve
nee suvantomaiseksi. Kylää ympäröivää
luonnonmaisemaa ovat itse joki ja etelä
puolella horisontissa kohoavat Mairivaa
raja Pyhätunturin Luoston jono.
Kylän punaiset hirsirakennukset
ovat avoimessa peltomaisemassa loivasti
jokeen viettävillä rinteillä. Suvanto ei
maisema- eikä kylärakenteensa puolesta
ole tyypillinen jokikylä, vaan sillä on
myös järvikylän piirteitä. Kylää ympä
röivät havumetsät ja vastarantakin on
metsäinen.
Kemijoki Oy:n Kokkosnivan voima
laitoksen valmistuminen muutti perin
teistä maisemakuvaa rajusti. Kylän edus
tan jokimaisema muuttui vedenpinnan
noston jälkeen lähes järvimaisemaksi.
Kylän edustalta hävisivät laajat pensoit
tuvat tulvaniityt ja niiden ympäröimä
Kotilampi. Vesioikeus velvoitti voimayhtiön maisemointitöihin. Vedennosto
on muuttanut rakennusten alkuperäistä
korkeusasemaa siten, että aikaisemmin
korkealla törmällä sijainneet talot ovat
nyt luonnottoman alhaalla vedenpinnan
tasoon nähden. Myös kylään rakennettu
uusi siltayhteys on suuresti muuttanut
maisemaa.
-

Luonnonpiirteet
Kylä peltoineen on syntynyt joen
tuomille viljaville hienosedimenteille.
Kyläaukeaa ympäröivien mäntyvaltais
ten kankaiden takana alkavat laajat,
edustavat aapasuot.
Voimalaitoksen valmistuttua vuonna
1990 sen yläpuolinen allas täytettiin ja
vedenpinta nousi kerralla 3,5 metriä. Ky
län edustalla olleet jo pensoittuvat tulva180
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niityt hävisivät. Maisemointisuunnitel
man mukaisesti rantoja on muotoiltu
uudelleen ruoppausmassoista ja luiskattu
sopivaan kaltevuuteen tavoitteena maise
makuvan säilyminen mahdollisimman
paljon entisen kaltaisena. Esimerkiksi
Kotiniemen kohdalle on rakennettu kapea
pitkänomainen täyttösaari. Täyttömaille
ja kaivualueille on pyritty palauttamaan
luonnonmukainen rantakasvillisuus.

Kulttuuripiirteet
Suvannon kylä syntyi monien mui
den suomalaisten asuttamien pohjoisten
jokivarsikylien tavoin 1600-luvulla lap
palaisasutuksen väistyttyä pohjoiseen.
Parisataa vuotta asutus pysyi vakaana.
Varsinainen Suvannon kasvu- ja kukois
tuskausi ajoittui viime vuosisadan lop
puun ja 1900-luvun alkuun. Keskeinen
kyläkuva muotoutui suunnilleen nykyi
selleen 1910- ja 1920-luvulla.
Suvanto säästyi Lapin sodan tuhoil
ta. Myöhemmin, samalla kun muualle
maaseutukyliin rakennettiin uusia oma
kotitaloja ja vanhaa rakennuskantaa
purettiin surutta, muutti nuorta väkeä
pois Suvannosta eikä uudisrakentamisel
le ollut siellä tarvetta. Suvannon kylä
säilytti siten kulttuurihistoriallisesti ar
vokkaan alkuperäisen miljöönsä.
Ensimmäiset talot rakennettiin kauas
joesta, tulvan ulottumattomiin. Vanhim
man tilan, Hiltusen yli 200-vuotias pää
rakennus sijaitsee törmällä aukean kes
kellä. Seuraavaksi vanhimmat talot
Mettiäinen, Halonen ja Mattila rakennet
tiin Hiltusesta yläjuoksulle päin. Syntyi
kyläraitti, joka on rakennetun ympäris
tön selkärankana. Viimeisessä vaiheessa
1900-luvulla rakennettiin metsänrajaan
eikä enää pelto- ja niittymaiden keskelle
kuten aikaisemmin.
Suvannon kylän pihapiirit ovat pe
rinteisen neliönmuotoisia. Päärakennusta
vastapäätä on navetta kaivoineen ja pihan
kolmannen sivun rajaa makasiini. Piha-

piirin ulkopuolella ovat aitat sekä palo
turvallisuussyistä riihi. Muita etäämmällä
sijaitsevia rakennuksia ovat lammasna
vetta, sauna ja ladot. Eräitä uudempia
taloja ja aittoja lukuunottamatta raken
nukset ovat yksikerroksisia. Asuinra
kennukset ovat tyypillisesti punamullat
tuja ja valkonurkkaisia. Kyläaukealla
näkyy kaikkiaan 110 hirsirakennusta,
joiden keski-ikä on sadan vuoden paik
keilla.
Voimalaitossuunnittelun edetessä
toisaalla kylän rakennuskantaa alettiin
korjata perusteellisen inventoinnin, kor
jausohjelman ja kyläympäristön kehittä
missuunnitelman pohjalta. Ympäristöministeriön tuen avulla sekä talkoilla on
korjattu yli 40 rakennusta käyttämällä
alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja.
Voimalan rakentamisesta aiheutunut
vedenpinnan korottaminen ei uhkaa tilo
jen päärakennuksia. Sen sijaan esimer
kiksi latoja siirrettiin maansiirtotöiden
ajaksi pois paikoiltaan ja taas takaisin yli
kolme metriä alkuperäistä paikkaa kor
keammalle.
Kylässä on parikymmentä ympäri
vuotista asukasta. Jäljellä oleva melko
vähäinen peltoala on viljelyssä. Suvannon
pelloilta käydään tekemässä heinää muu
allekin. Karjaa on yhdellä tilalla, ja alu
eella harjoitetaan myös poronhoitoa.
Vahvistettavalla yleiskaavalla voitaisiin
kylään ja sen lähirantoihin mahdollisesti
kohdistuvia rakennuspaineita ohjata mai
semakuvan kannalta haitattomille alueille.

134. Kainila
Sijainti: Pelkosennieini; Lapin lääni
Maiseinamakunta: Peräpohj ola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 1000 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 40
-

airala on edustava taajaan asuttu
vanha maatalouskylä Kitisen varrel
la Peräpohj olan vaara- ja jokiseudun ja
Aapa-Lapin seudun vaihettumisvyöhyk
keellä.

K

Maisemakuva
Kairalan kylän asutus on sijoittunut
nauhamaisesti Kitisen molemmin puolin.
Kulttuurimaisemaa rajaavat ympäröivät
laajat suot. Kylän kaukomaisemat ovat
vaikuttavan suuripiirteiset: lounaassa
näkyy Pyhätunturi ja koillisessa Niva
tunturi ja eri suunnilla aukeavat mahta
vat suoaukeat.
Kairalan kylässä on kaksi maisema
kuvaltaan toisistaan eroavaa aluetta. Ki
tisen länsipuolella asutus on sijoittunut
päätien varteen ja kyläkuva on uudisra
kentamisen ja vanhojen talojen rappeutu
misen myötä muuttunut paikoin seka
vaksi. Kitisen itäpuolella kyläkuva sen
sijaan on ehytja sopusointuinen. Ranta
onjyrkempi kuin länsipuolellaja lähi-

tikkatyypin mäntyvaltaiset kankaat.
Talouskäytössä olevia metsiä on paikoin
raskaasti käsitelty. Vaarojen välisissä
laaksoissa on soita. Alueen länsipuolella
aukeaa Länsi-Lapin suurin suoalue, val
takunnalliseen soidensuojeluohjeltuaan
kuuluva Teuravuoma Kivijärvi. Venejärven rantatasanteella on soita. Osa
kylän pelloista on raivattu näille soille,
osa vaarojen alarinteille. Maaperä on
pääosin turvetta tai moreenia, ja alueen
kallioperä kuuluu Kolarin kunnan lävis
tävään migmatiittivyöhykkeeseen.
-

Kulttuuripiirteet

Kairala

0

maisema on sulkeutuneempi. Länsipuo
len tieltä avautuvat kauniit näkymät
Kotiuopajan ja Kotiniemen yli. Näkymä
on varsin laaja ulottuen kauas ympäröi
ville soilleja pelloille.

Luonnonpiirteet
Kairalan kylä sijaitsee laajassa Ke
mijoen, Kitisen ja Luiron yhtymäkohtien
ympärillä sijaitsevassa altaassa, jossa
muinaisen Ancylusjärven lahteen kerros
tuneiden lietteiden päälle on kertynyt
jokien tuomia sedimenttejä. Monet enti
set järvet ovat kasvaneet umpeen ja tilal
la ovat laajat aapasuot. Kairalan kylän
maaperässä on maanviljelyn kannalta
otollisia savikerrostumiakin. Kairalan
kautta luoteeseen kulkee harjujakso.
Vaihtelua suomaastoon tuovat karut
kangasmaat. Alueella on myös tuoreem
pia kankaita sekä korpia, koivikoitaja
pajuviitoja. Kitisen varressa on tulvaniit
tyjä. Kotiuopajan ja Yliuopajan erottavat
Kitisestä alavat niemet, jotka on raivattu
pelloksi ja niityksi.

Kulttuuripiirteet
Suomalainen uudisasutus vakiintui
alueelle 1600-ja 1700-lukujen taitteessa.
Vanhimpien asuinpaikkojen tiedetään
sij ainneen Talavaaralla itärannalla.
Alunperin asutus on levittäytynyt pitkin
Kitisen vartta, ja vasta uudemmat talot
ovat sijoittuneet tien mukaan.
Länsirannalla säilyi useita vanhoja
hirsirakennuksia Lapin sodan tuhoilta.
Vanhat rakennukset ovat kookkaitaja
tyylikkäitä peräpohjalaistaloja sekä
1800-luvun lopulta että 1900-luvun alus
ta. Neliönmuotoiset pihat ovat perintei
sesti yhdeltä sivulta avoimia, mutta useat
pihat ovat uudisrakentamisen myötä
menettäneet selkeät muotonsa. Materi
aaleiltaan ja mittasuhteiltaan räikeästi
perinteisestä poikkeavia omakotitaloja
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on sijoiteltu jopa keskelle vanhaa piha
siljoa. Vanhaa rakennuskantaa on monin
paikoin jätetty rappeutumaan. Kyläku
vassa on nähtävissä kolmen eri aikakau
den rakennuksia. Miltei kaikki Kitisen
itäpuolen vanhat talot paloivat sodan
aikana. Silti kylän itäosa on kaunis
kokonaisuus.
Kirkonkylän lisäksi Kairala on Pel
kosenniemellä ainoa kylä, jossa on taajaa
asutusta. Kylässä on viljelyksessä olevia
peltoja, karjaa ja hevosia. Lisäksi kyläkauppa ja uudet omakotitalotkin luovat
vaikutelmaa elävästä maaseutukylästä.
Ainoastaan jotkut vanhoista asuinraken
nuksista ovat asumattomia.

135. Venejärvi

Pysyvä suomalaisasutus lienee syn
tynyt alueelle 1700-luvun tienoilla, kun
saamelaisasutus oli vähitellen työnnetty
pohjoisemmaksi. Perinteiset elinkeinot
alueella ovat olleet maa- ja metsätalous
sekä poronhoito.
Useimmat kylän tilojen pääraken
nuksista ovat sotien jälkeen rakennettuja
puolitoistakerroksisia taloja. Vanhempaa
rakennuskantaa edustaa esimerkiksi
Nikumaan perinteinen talonpoikainen
pihapiiri järven rannalla. Hirsisen asuin
rakennuksen toinen pää on vuodelta
1825 ja toinen pää on rakennettu sata
vuotta myöhemmin. Tilan rakennuksiin
kuuluvat vanha navetta ja kellari sekä
1800-luvun alussa muualta siilTetty hirsi
nen malkakattoinen aitta, joka ennen oli
savusaunana. Uusitalo on hyvin hoidettu
perinteinen maalaistalo. Sen asuinraken
nus on tämän vuosisadan alusta. Myös
Mäntylehdossa, Lakkalassaja Vesalassa
on vanhoja hirsirakennuksia. Porotalou
teen liittyviä rakenteita alueella edustaa
Ruostekairan poroaita. Ns. Kärsimysten
maj a on sodanaikainen muistomerkki,
johon sisältyy kaksi kunnostettua metsä
kaartilaisten korsua ja miehen hauta.

Sijainti: Kolari; Lapin lääni

Maisemamaakunta: Peräpohj ola

-

Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 1 400 hehtaaria
enejärven kylä on melko eheänä
kokonaisuutena säilynyt syrjäinen
järvenrantakylä Aapa-Lapin laajojen
suo- ja metsäalueiden keskellä.

V

Maisemakuva
Venejärven kylän asutus ja viljelyk
set sijaitsevat järveen viettävillä rinteillä
metsäisten vaarojen ympäröimässä mai
semassa. Kylän alapuolella siintelevä
järvi ja vastapäätä kohoavat Venerova ja
Kutuvaara Muotkavaara ovat luonnonmaisemaa hallitsevia elementtejä. Kylän
talot sijaitsevat harvakseltaan vaaranrin
teiden alaosassa järven ympäri kiertävän
tien varressa. Kylä on säilynyt tyyliltään
yhtenäisenä kokonaisuutena.
-

Luonnonpiirteet
Venejärveä ympäröiviä vaaroja peit
tävät suurelta osin variksenmarja-mus
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Venejärvi
18]

Uusia, maisemaa häiritseviä raken
nuksia kylässä ei juuri ole. Viljelemät
tömäksi jääneet pellot kertovat maata
louden kuihtumisesta.

136. Kaukonen
Sijainti: Kittilä; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria
uuri Kaukosen kylä edustaa Aapa
Lapin jokivarsien tavanomaista laa
jempia maanviljelymaisemia.
-

S

Maisemakuva
Kaukonen sijaitsee Ounasjokivarren
keskiosassa, missä viljelymaisemat ja
metsäiset luonnonmaisemat vuorottelevat.
Kylän tiheä asutus on hakeutunutjoen Iän
sipuolelle kohoavalle laakealle kummulle,
mistä aukeaa näköala jokilaaksoon. Asu
tusta on myös vastarannalla Rovaniemen
tien varressa. Viljelyaukeat taloineen ja
muine yksityiskohtineen hallitsevat maise
maa. Kyläkuva on ilmeeltään melko tasa
painoinen, vaikka vanhoja, tyylillisesti
yhtenäisiä pihapiirejä on enää vähän.
Maisema-aluetta reunustaa lännessä
alavasta suomaastosta kohoava metsäi
nen vaarajono. Kylää ympäröivä luon
nonmaisema on muuten varsin tasaista.
Luonnonpiirteet
Maasto on loivasti kumpuilevaa.
Jokivarressa kylän kohdalla on laakeita
kumpareita, joille asutus on keskittynyt.
Näitä reunustavat suot. Alueen kalliope
rä kuuluu karjalaisten liuskeiden vyö
hykkeseen. Liuskevyöhykkeellä tavataan
ravinteisia soita, joista enimmät on rai
vattu pelloiksi tai kuivatettu metsänkas
182
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Kaukonen

ki myös vanha talvitie Kolarista Sodan
kylän kirkolle.
Toisen maailmansodan jälkeen Kau
kosen kylästä tuli jälleen tilapäisesti
Kittilän keskus kirkonkylän tuhouduttua.
Kaukosen kylästä tuhoutui Lapin sodas
sa vain Ylipää. Kylän säilyneisiin raken
nuksiin sijoitettiin tärkeimmät virastot,
laitokset ja kaupat.
Valtaosa kylän rakennuskannasta on
sodan jälkeiseltä ajalta. Kylässä on säily
nyt rakennuksia myös 1800-luvulta. Esi
merkiksi Hakalan edustavaan pihapiiriin
kuuluu toistakymmentä harmaata hirsira
kennusta 1800-luvulta ja tämän vuosisa
dan alkupuolelta: päärakennus, aittoja,
saunoja, navetta, kesänavetta, lato, ruu
menhuone ja pirttiriihi. Muita 1 800-lu
vun taloja ovat Hettula, Yliranta ja Ojan
perä. Hyvin hoidettu Pekkala sijaitsee
mäen laella hyvin näkyvällä paikalla.
Rakennuksia korjattaessa on niiden ulkoasu pyritty säilyttämään.
Kaukosen kylätaajamassa on myös
koulu ja seuraintalo, ja meijeri on joen
vastarannalla. Rovaniemeltä Kittilään
vievä tie ylittää Ounasjoen kylän kohdal
la. Kummun kylän talot ovat tien varres
sa suojuottien ympäröimällä kumpareel
la joen itäpuolella.

vatusta varten. Myös Kaukosen kylässä
jokivarren peltojen ja asutuksen takana
on paljon soille raivattuja peltoja. Jokivarressa on tulvaniittyjäja kylän etelä-ja
pohjoispuolisilla jokivarsiosuuksilla
myös tulvametsiä. Asutuksen ulkopuo
lella jokirannat ovat metsäiset.

137. Köngas
Sijainti: Kittilä; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 600 hehtaaria
Kuva: s. 173 jaLosa, s. 121

Kulttuuripiirteet
Kaukosen kylä kuuluu Ounasjoki
varten laajimpiin maatalousalueisiin ja
se on jokivarren pohjoisosien suurimpia
asutustaajamia. Ensimmäiset uudisasukkaat tulivat todennäköisesti 1600-luvun
puolivälissä. 1700-luvulle asti Kaukonen
oli Kittilän lapinkylän keskus, markkinapaikka ja talvikylä. Kaukosen kautta kul-

°\

önkään kylä Ounasjokivarren ylä
juoksulla on laajoine peltoaukei
neen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkai
ne rakennuksineen edustava esimerkki
Aapa-Lapin jokivarsiasutuksesta.
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Maisemakuva
Könkään kulttuurimaisema on sel
keä kokonaisuus, jota ympäröi soiden
hallitsema luonnonmaisema. Mänty
kankaat rajaavat kylän pellot ja asutuk
sen ympäröivistä suoalueista. Vesimai
semalla on keskeinen osuus maisemassa.
Joen itäpuolella kapeahkon kannaksen
takana aukeaa myös järvi, jonka rantaan
asutus ulottuu. Kaukomaisemaa hallitsee
eteläkaakossa kohoava Levitunturi.
Kylässä maantien vartta seuraileva
vanha asutus, jokivarren pellot ja tulva
niityt muodostavat komean maatalous
maiseman etenkin joen länsipuolella.
Vain muutama uudenaikainen talo nkkoo maisemakuvaa.
Luonnonpiirteet
Pinnanmuodot ovat jokseenkin tasai
set. Ounasjoen ja pienehkön Munajärven
välissä kohoaa Jokelanvaara ympäristö
ään vähän korkeammalle. Kallioperäl
tään alue kuuluu Kittilän vihreäkivialu
eeseen. Maaperä on pääosin moreenia tai
turvetta, mutta jokivarren rantakerrostu
missa on hiekkaa.
Könkään koski Ounasjoessa on ly
hyt mutta voimakas. Kosken kohdalla
jokivarressa on kalliojyrkänteitä. Erityi
sesti joen länsirannalla ja pienissä saaris
sa on pensoittuvia tulvaniittyjä, ja joen
itärannalla on hiekkaisia, harvakseltaan
pensaita kasvavia kenttiä, joiden yli jäät
kevättulvan aikana kulkevat.
Pellot on raivattu jokivarteen ja Mu
najärveen viettävälle rannalle sekä osit
tain myös kylän taustalla oleville soille.
Metsät ovat pääasiassa kuivahkoja män
tykankaita. Joen itäpuolen kankailla on
komeaa vanhaa puustoa.
Kulttuuripiirteet
Könkäällä on löytynyt useasta pai
kasta merkkejä hyvin varhaisesta asu
misesta tai lapinkäynnistä. Ensimmäiset
suomalaiset uudisasukkaat asettuivat
Könkäälle vasta 1700-luvulla.
Könkään kylän rakennukset muo
dostavat varsin ehjän kokonaisuuden.
Talot sijaitsevat nauhamaisesti Ounas
joen rannoilla tai joen länsireunaa seu
railevan Kittilän Tepaston tien varrella,
missä maantie on saanut kylänraitin
luonteen. Jokivarren talot ovat kauniisti
peltoalueiden keskellä. Inarin tien var
ressa asutusmaisema on pienipiirteisem
pää talojen sijoittuessa metsän ympäröi
mien peltosaarekkeiden keskelle.
Kylän rakennuskanta on edustavaa
ja alueella on useita perinteisiä pihapiire
jä. Esimerkiksi kylän pohjoisosassa joen
töyräällä sijaitsevan Jokelan talon hirsi
nen päärakennus on 1800-luvun alku
puolelta. Hieman etelämpänä jokirannas
sa seisovan Könkään talon vuonna 1847
valmistunut asuinrakennus on peruskor
jattu vanhaa ulkoasua kunnioittaen.
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Rauduskvlä

1

Muita arvokkaita rakennuksia ovat
Palolaja Ylijokela sekä Munajärven ran
nassa sijaitseva 1880-luvulla rakennettu
Penikkamaa. Vain pari perinteisestä tyy
listä selvästi poikkeavaa taloa on ilmes
tynyt kyläkuvaan.

138. Rauduskylä
Sijainti: Kittilä; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 114

z)

-

eli Rautuskylä on pieni
R auduskylä
Aapa-Lapin seudun tyypillinen jär

venrantakylä, jossa on jäljellä vanhaa
rakennuskantaa komeine taloineen ja
perinteisine pihapiireineen.

Maisemakuva
Rauduskylän talot ja pellot sijaitse
vat kapean nauhamaisena muodostelma
na Raudusjärven etelärannallaja tätä
sivuavan maantien varressa. Keskeinen
osa kulttuurimaisemaa ovat kauniisti jär
venrannan vilj elyaukeilla sijaitsevat van
hat rakennusryhmät. Pienehkö Raudus
järvi, Suot ja etelässä kohoavat vaarat
ovat kylää ympäröivän luonnonmaise
man olennaisimmat piirteet.
Luonnonpiirteet
Rauduskylä sijaitsee Kittilän vihreä
kivialueella. Raudusjärven ympäristö on
melko tasaista, ja Aapa-Lapin seudulle
luonteenomaisesti järven ympäristö on
suurelta osin soiden peitossa. Asutuksen
tuntumassa soita on ojitettu ja raivattu
pelloiksi. Suomaastosta kohoaa vähäisiä
moreenipeitteisiä kangasnyppylöitä.
Raudusj ärven vedet laskevat Mantojokea
myöten Kapsajokeen ja edelleen Lou
kisen kautta Ounasjokeen.

2km

Kulttuuripiirteet
Rauduskylän halki kulkeva maantie
vie Könkään kylästä Pokkaan. Könkäältä
on matkaa Rauduskylään alle kymmenen
kilometriä. Rauduskylässä on säilynyt
muutamia edustavia rakennusryhmiä,
joita luonnehtivat komeat talonpoikaista
lotja perinteiset pihapiirit.
Rantala on kauniilla ja näkyvällä pai
kalla järven rannalla. Sen 1910-luvulla
valmistunut päärakennus edustaa muun
muassa laudoitukseltaan ajalleen luonteen
omaista tyyliä. Pihapiirissä on lisäksi usei
ta talousrakennuksia, jotka on siirretty pai
kalle vuosisadan alussa. Samaan raken
nusryhmään kuuluvat Juholan ja Lakson
päärakennukset ovat 1860-ja 1 870-luvul
ta, ja niiden esikuvana kerrotaan olleen
Kittilän pappilan. Vanhinta rakennuskan
taaja perinteistä hirsirakentamista edustaa
Huutola. Päärakennus on pystytetty jo
1700-luvun lopulla, ja se on siirretty kah
teen otteeseen. Pihapiiriin kuuluvat lisäksi
aitta, navetta sekä liitenin, makasiinin ja
kellarin sisältävä talousrakennus.

139. Hanhimaa
Sijainti: Kittilä; Lapin laani
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria

-

anhimaa on rakennusperinteeltään
H
arvokas kyläkokonaisuus Aapa
Lapin seudun suoluonnon keskellä.
Maisemakuva
Hanhimaan kylää ympäröivä luon
nonmaisema on soiden ja kangasmetsä
kuvioiden mosaiikkia. Asutus on hakeu
tunut maisema-alueen halki luikertele
van Lismajoen jajoen juoksua sivuavan
maantien varteen raivatuille peltoauki
oille. Vanhimmat rakennukset sijaitsevat
näyttävästi jokitörmällä.
183
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Kulttuuripiirteet
Hanhimaan kylä sijaitsee Könkään
kylästä noin 20 kilometriä koilliseen
Pokan tien varressa. Kylä on säilynyt
tyylillisesti yhtenäisenä, rakennushisto
riallisesti arvokkaana kokonaisuutena,
sillä uudisrakentaminen on sijoittunut
toisaalle tien varteen.
Kylän perinteiset talonpoikaistalot
on rakennettu pääasiassa 1900-luvun
taitteessa tai alkuvuosikymmeninä.
Rakennuksissa on runsaasti mielenkiin
toisia yksityiskohtia. Hanhimaan raken
nukset sijaitsevat Lismajoen rannalla
erittäin kauniilla paikalla. Sen pihapiiriin
kuuluvat 1920-luvulla valmistuneen, lau
doituskoristeluin varustetun pääraken
nuksen lisäksi makasiini, sauna sekä
ladon, tallin ja navetan sisältävä talousrakennus. Komea Ylinivan pirtti on cit
tain vielä alkuperäisessä asussa. Sen
pihassa on 1800-luvun talousrakennuk
sia. Muita arvokkaita rakennuskohteita
ovat Pietilä, Alanneja Suonperä sekä jo
autioitunut Hanhivaara.
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140. Kajanki

Hanhimaa

Luonnonpiirteet
Maisema-alueen keskeinen luonnon
elementti on pohjoisesta etelään virtaava
Lismajoki, jonka vedet laskevat Kapsa
joen ja Loukisen kautta Ounasjokeen.
Alueen kallioperä kuuluu Kittilän vih
reäkivialueeseen. Soisesta, melko tasai
sesta maastosta kohoaa metsäisiä moree
nikankaitaja -mäkiä. Viljelykset on osit
tain raivattu jokivarteen, osittain soille.

Sijainti: Muonio; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Länsi-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria

-

ajangin kylä sijaitsee vesistön var
rella Länsi-Lapin tunturiseudun
vaihtelevassa maastossa. Poronhoidosta
ja maataloudesta elävä kylä on pieni,
mutta ehyenä säilynyt kaunis kokonai
suus.

K

Maisemakuva
Vaihtelevan maisemakuvan keskei
set elementit ovat pienipiirteinen viljelymaisema sekä näkymiä avartavat vesimaisemat. Järviä ja suvantoja sekä ran
noille raivattuja peltotilkkuja ympäröi
tiivis metsänreuna. Metsät erottavat pie
niä asuttuja viljelyaukeita. Tilat ovat
hajallaan eri puolilla järviä. Rakennukset
on sijoitettu luontevasti maastoon, ja
uudisrakentaminen on tehty vanhoja
pihapiirejä turmelematta.
Maastoa viehättävästi mukailevalta
tieltä avautuu kauniita näkymiä yli pik
kukylän. Pihapiireistä voi ihailla vasta
päisten rantojen maisemia ja taustalla
sinertäviä vaaramaisemia.
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Kajanki
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Luonnonpiirteet
Kajangin kylää ympäröivä maasto
on pinnanmuodoiltaan vaihtelevaa met
säisine mäkineen ja vaaroineen. Alueen
pohjoisosassa Muorinj ärven takana nou
sevat harjumuodostuman jyrkät rinteet.
Kylän halki verkkaan virtaava Isojoki muodostaa järvimäisiä laajentumia:
Joki-, Kenttä- ja Alalompolon. Muori
järven ja Akanjärven vedet laskevat
Kenttälompoloon. Kenttälompolossa ja

Akanjärvessä on reheviä järvikaislan ja
kelluslehtisten kasvustoja, kun taas
Muorijärvi ja Alalompolo ovat kasvilli
suudeltaan karumpia.
Alueen metsät ovat pääasiassa varik
senmarja-mustikkatyypin mäntykankai
ta, mutta Muorinharjulla on kuivempia
km metsätyyppejä. Metsät ovat varttu
neita, paikoin melko vankkapuustoisia.
Rannoilla on lehtipuustoaja pajukkoisia
luhtia. Soita on runsaasti vesistön varsil
laja kangasmaiden välisissä painanteis
sa. Kylän itäpuolelia on pieni ojitusalue.
Porot kulkevat laitumella metsissä,
mutta varsinaisia perinnebiotooppej a on
vähän. Vähäisiä suo-ojituksia ja harjulla
olevia sorakuoppia lukuunottamatta alu
een luonnonympäristö on säästynyt suuriita muutoksilta.

Kulttuuripiirteet
Kylän kulttuuriarvot perustuvat alu
eella säilyneeseen vanhaan rakennuskan
taan sekä perinteisten elinkeinojen muo
vaamaan sopusointuiseen ympäristöön.
Suhteellisen pienet ja eri aikakausien
tyylejä edustavat talot ovat hyvin hoidet
tuja. Kylässä on myös pari aivan uutta
taloa. Uudet rakennukset on sijoitettu
niin, että maisema on säilynyt eheänä.
Ulkorakennukset sijaitsevat yleensä mel
ko hajallaan, ja kaikessa vaatimattomuu
dessaan pihapiirit ovat varsin viehättä
viä.
Vanhintaja arvoklcainta rakennuskantaa edustavat Nilimaa, Tervapalo ja
Kenttä. Nilimaan komea päärakennus on
kauniilla ja näkyvällä paikalla Alalom
polon rannan peltoaukealla. Tervapaloja
Kenttä sijaitsevat niinikään näkyvillä
paikoilla Kenttälompolon rannalla pelto
jen reunamilla. Niiden päärakennukset
ovat Nilimaata vaatimattomampia. Pe
rinteistä rakentamista edustavat myös
Peltola ja Kajanki. Etenkin Kajangin pie
net, hyvin säilyneet ulkorakennukset
muodostavat metsänreunaan viehättävän
kokonaisuuden. Uudet rakennukset ovat
joko puolitoistakerroksisia tai matalia
yksikerroksisia omakotitaloja. Kesä
mökkejä ei järvien rannoilla juuri näe.
Vähäiset, pienet peltotilkut on rai
vattu järvien rannoille soille tai vaarojen
alarinteisiin. Uuttakin peltoa on raivattu
aivan viime aikoina, mutta melkoinen
osa kylän vanhoista pelloista on jätetty
viljelemättöminä pajuttumaan. Käytössä
olevat pellot ovat laitumena tai heinällä.
Lehmiä ja vasikoita näkyy vielä kyläku
vassa, ja ympäröivissä metsissä on poro
aitauksia.

141. Toras-SiepVi
Sijainti Muonio; LapinJaanf
Maemamaakuuta:Peäpjo1aLapLapintunttitiaeutu
Pinta-ala360 Iiehtaä
Kava: X.oss.
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oras-Sieppi on Länsi-Lapin tunturi
seudun voimakaspiirteisessä luon
nonmaisemassa kauniisti sijaitseva pieni
ja elävä järvenrannan maatalouskylä.

T

Pihoillaja pelloilla on yksittäisiä kook
kaita puita ja puuryhmiä, lähinnä koivuja
ja mäntyjä.
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Toras-Sieppi

Maisemakuva
Alue edustaa perinteistä, järven ran
taan syntynyttä viljely-ja kylämaisemaa.
Maiseman tärkeimmät osatekijät ovat
itse järvi, sen itäpuolen niitytja pellot ja
vastarannalla kohoavan vaaran metsäiset
rinteet. Kaukana taustalla siintävät vaa
ratja tunturit.
Kyläkuva on tiivis ja ehyt. Kylään
saavuttaessa avautuu eteläpuolen met
sänreunasta miellyttävä, elävältä vaikut
tava maisema. Vanha hyväkuntoinen
rakennuskanta, pellot ja rantaniityt muo
dostavat viehättävän miljöön. Uudet,
perinteisestä tyylistä poikkeavat raken
nukset sijaitsevat kylän laitamilla maise
mallisesti syrjäisillä paikoilla. Maisemahäiriöt - muutama uusi rakennus ja säh
kölinja - ovat kokonaisuuteen nähden
vähäisiä.

Luonnonpiirteet
Kylän kohdalla pinnanmuodot ovat
laakeita, loivasti järveen viettäviä. Lou
naassa kohoaa Siepinvaara. Järveen las
kee koillisesta Jerisjoki, joka kylän koh
dalla virtaa suhteellisen vuolaana muo
dostaen suuosaansa pienen kosken.
Toras-Siepistä vedet laskevat edelleen
pohjoiseen Torasjärveen päätyäkseen
ennen pitkää Muonionjokeen. Toras
Siepin pohjoisosa on suorantainen, ja
rantavedessä on laajoja kaislikoita. Kylän
rannoilla on tulvaniittyäja laitumia.
Pientä kyläaukeaa kehystävät män
tyvaltaiset kuivahkot tai kuivat kankaat.

eltovuoma on edustava Aapa-Lapin
seudun suoluonnon ympäröimä kylä.

Maisemakuva
Kulttuuripiirteet

0

p

Suomalainen uudisasutus lienee
ilmestynyt seudulle 1600-luvun tienoilla.
Toras-Siepin kylä on nykyään elävä
maatalouskylä, jossa harjoitetaan myös
porotaloutta. Kulttuuriarvot perustuvat
perinteiseen hyvin säilyneeseen raken
nuskantaan ja toimiviin pieniin tiloihin.
Arvokkain kylämiljöö on Jerisjoen
eteläpuolella. Kotakorvan, Siepin ja
Koskenniemen tiloilla on edustavin
perinteinen rakennuskanta. Kotakorvan
rakennukset ovat 1850-luvulta, muiden
kahden talon päärakennukset ovat 1930luvulta. Talot on peruskorjattu ja pihapii
reihin kuuluu muun muassa aittoja, kar
jasuojiaja latoja. Kokonaisuutta täyden
tävät järven rannassa sijaitsevat hirsila
dot, venevajat ja verkonkuivaustelineet.
Jerisjoen pohjoispuolella osittain puus
ton suojassa on iältään ja materiaaleil
taan epäyhtenäistä rakennuskantaa.
Kylän kohdalla rannoilla ei ole maise
massa haitallista loma-asutusta, joka sen
sijaan on runsaana keskittynyt järven
eteläosiin.
Pellot ovat tehokkaassa käytössä
joko heinäpeltoina tai laitumina. Tiloilla
pidetään sekä lehmiä että poroja. Toras
Siepin kylä saa tuloja myös matkailusta:
alueella on lomakylä ja leirintäalue.

142. Peltovuoma
Sijainti: Enontekiö; Lapin ‘ääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola Lppi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 500 hehtaaria

Peltovuoman kylä sijaitsee laakealla
kankaalla laaj oj en suoalueiden ympäröi
mänä. Joenuomat ja järvi ympäröivät
asutusta. Etelässä ja lännessä joen takana
on tasaista, maisemallisesti vaatimatonta
suomaastoa. Luoteessa näkyy Angelin
järvi ja sen taustana metsänreunaa. Poh
joisen ja idän suunnasta kylää kehystävät
puoliavoin suomaisema ja metsäinen
selänne, jonka vanhat männyt ovat oleel
linen osa kylänäkymää. Enontekiön
Hettaan vievän tien sillalta avautuu kau
nis näkymä Angelinjärvelle.
Itse kylä on voimakkain elementti
suhteellisen vaatimattomassa luonnonmaisemassa. Punaiset, ruskeat, vihreät,
keltaiset ja kermanväriset talot muodos
tavat värikylläisyydestä huolimatta har
monisen kokonaisuuden.

Luonnonpiirteet
Dyynikangas, jolla kylä sijaitsee,
jatkuu kylästä koilliseen ja on osa Enon
tekiön laajimpiin kuuluvaa lentohiekka
muodostumaa. Idästä virtaava Peltojoki
haarautuu kahdeksi kylän ympäri kiertä
väksi uomaksi, jotka päätyvät Angelin
järveen.
Dyyneillä kasvaa matalahkoa kuivaa
mäntymetsää. Puustossa on myös tuke
via ja tuuheita vanhoja mäntyjä. Dyynien
välissä on jäkäläisiä, matalanpuoleista
koivua kasvavia defiaatiopintoja. Kylän
pohjoispuolen suot on ojitettu. Angelin
järveä ympäröivillä soilla lainehtivat
maisemaa elävöittävät villat: tupasvilla,
töppöpäävillaja kaunis ruostevilla. Pel
tojoen pohjoispuoleisilta soilta erottuvat
vaivaiskoivutja matalat koivupuut. Siel
lä täällä näkyvä kaarlenvaltikka viittaa

ildkaisenvu’
N

7r’

A

-;;-

,q-=--•(,

ro4\•N

—

A

PItOT
Eetdobini

Y°•’=1—
ffrr

mk

1

‘

-

.,
- =•zH -nL-

aivoa

.

t

-

“3jI

•PukkosenvuomaE

•
\
-

10

Peltovuoma

0

1

2km

185

vaateliaampaan suokasvillisuuteen.
Jokiuomat ovat paljolti suorantaisia,
ja paikoin lähellä kylää on korte- ja sa
raikkorantaa sekä toisaalta lehtipuuston
ja pajukon reunustamaa rantaa. Angelin
järven saarista suuremmassa on saraniit
tyjä. Myös jokivarressa on paikoin niit
tyjä.
Kylän liepeillä on pajuttuneita pa
kettipeltoja ja kukkivia kenttiä. Metsä
kurjenpolvi, kullero, koiranputkija leini
kit ovat alkukesän näkyviä lajeja.

Kulttuuripiirteet
Peltovuoman kylä on hyvä esimerk
ki lappilaisesta nykyasutuksesta. Vanhaa
rakennuskantaa ei ole näkösällä, mutta
nykyisissä taloissa on pohjoiselle Lapille
tyypillisiä piirteitä. Perustyyli on yksin
kertainen, talot ovat yleensä puolitoista
kerroksisiaja yläparvet ovat suosittuja.
Maisemallisesti leimaa-antava ominai
suus on talojen värikäs maalaus norja
laisvaikutteiseen tyyliin, joskin vähän
hillitymmin. Kylässä on kauppa, ja muu
toinkin kylä vaikuttaa elävältä ja toimivalta.
Kylässä on paljon poroaitoja, poh
joislaidalla myös perinteisen tapaista riu
kuaitaa. Etäisemmät pellot ja vesien ran
noilla sijaitsevat niityt ovat pensoittu
neet. Tien varteen on raivattu myös uutta
peltoa. Kylässä on joitakin syrjempänä
sijaitsevia huvilamökkejä. Hetan tien yli
vievän sillan lähellä on veneranta ja
kalaverkkoteline.

143. Pöyrisjärvi
Sijainti: Enontekiö; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Enontekiön pohjoinen tunturi
seutu
Pinta-ala: 1 000 hehtaaria
-

nontekiön pohjoisen tunturiseudun
avarissa maisemissa sijaitseva Pöy
risjärvi on sekä saamelaisten että suoma
laisten perinteinen kaukonautinnan
kohde ja kausiasutuspaikka.

E

Maisemakuva
Maisema-alueeseen kuuluu Pöyris
järven etelä- ja lounaisrantoja ja lähiym
päristön pieniä järviä ja lompoloita ran
toineen. Pöyrisjärven ympäristö on mai
semaltaan avaraa, miltei aromaista. Ym
päröivät tunturinselänteet ovat pitkiä ja
tasaisen loivia. Vähäinen koivuvyöhyke
etenee leveissä laaksoissaja muuttuu
välillä tundramaiseksi jängäksi. Järven
rannoilla on paimentolaisuuden muovaa
maa nummimaista kulttuurimaisemaa.
Vaatimattomat harmaat rakennukset ja
turvekodat muodostavat yhtenäisen
kokonaisuuden puuttomassa järvenranta
maisemassa.
Luonnonpiirteet
Pöyrisjärvi sijaitsee Enontekiön kir
konkylän pohjoispuolella Pöyrisen tun
turiseudulla leveässä Pöyrisvuoman pai
nanteessa, joka järven ympärillä laajenee
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avaraksi tundramaiseksi altaaksi. Pöyris
järvi on Enontekiön järvistä toiseksi suu
rin Kilpisjärven jälkeen. Järvi katkaisee
leveän, lounaasta koilliseen kulkevan
hiekkaharjujen vyöhykkeen. Jarven poh
j oispuolen harjumuodostot kuuluvat har
jujensuojeluohjelmaan.
Maisema-alueella on järvien, puro
jen ja soiden lisäksi harvaa tunturikoi
vikkoa, jossa on eroosion aikaansaamia
paljaita hietikoita ja mättäitä. Aikaisem
min alueella oli enemmän koivikkoa.
jota kuitenkin on jatkuvasti käytetty
polttopuuksi. Hiekkaeroosioalueet johtu
vat porojen palkimisesta: koparat ovat
vuodesta toiseen rikkoneet jäkälää ja
maankuorta, ja eroosio on päässyt alulle.

Kulttuuripiirteet
Pöyrisjärven seudun historiasta tie
detään, että Pöyrisjärvi kuului muinai
seen Peltojärven lapinkylään, joka vielä
1600-luvun alussa luettiin Keminlappiin.
Peltojärven lapinkylässä asuivat Enon
tekiön viimeiset metsäsaamelaiset, jotka
hävisivät alueelta osaksi suomalaistumi
sen ja talollistumisen tietä, osaksi luo
teesta tulleiden poro- eli tunturisaame
laisten ja etelästä tunkeutuneiden suoma
laisten aiheuttaman paineen alta.
1800-luvun toisella neljänneksellä
paikallinen saamelaisasutus oli Enon
tekiön kirkonkylän pohjoispuoleisella
seudulla vähäistä. Tuolloin erään suoma
laisen uudisasukkaan onnistui perustaa
alueelle porotalous, joka paisui suureksi
ja vähitellen saamelaistui ja siirtyi pai
mentolaiselämään. Näin syntyi uusi
porokylä, Näkkälän lapinkylä. Pöyrisjär
vi vakiintui Näkkälän lapinkylän kesä
paikaksi ja kesälaidunalueeksi, kun Nor
janja Suomen välisen vuonna 1852 sää
detyn rajasulun tehostunut valvonta esti
muuton Jäämeren rannalle. Pöyrisjärven
tuulisissa niemissä oli helppo helppo
lypsää poroja, merkitä vasikoita ja le
puuttaa hyönteisten kiusaamaa laumaa.
Tämä ns. seisotusniemien käyttö syrjäyt
ti Pöyrisjärvellä vuosisadan vaihteen tie
noilla miltei kokonaan umpikaarteiden
käytön.
Näkkälän paimentolaissuku harjoitti
Pöyrisjärvellä myös tuottoisaa kalastus
ta. Lisäksi suomalaiset talolliset tulivat
joka kesä kalaan Pöyrisjärvelle. Ensim
mäisen hirsikämpän Pöyrisjärvelle teetti
Enontekiön seurakunta 1800-luvun lo
pulla kaikille kalamiehille yhteiseksi
asunnoksi ja hartaustilaisuuksien pito
paikaksi. Tämä ns. Kunnantuvan kenttä
sijaitsee järven rannassa Kenttälompo
loiden laskukohdan vieressä. Paikalla on
ollut sekä suomalaistalollisten että Näk
kälän lapinkylän porolappalaisten turve
kattoisia kalakellareita. Vuonna 1919
eräs Näkkälän lapinkylän jäsen pystytti
Pöyrisjärvelle porolappalaisten ensim
mäisen kesätuvan. Samalla kun Kenttä
lompoloitten kenttä vakiintui lappalais

ten kesäkyläksi, johon hiljalleen ilmestyi
lisää rakennuksia ja perunamaakin, tuli
Isosaaresta suomalaisen sesonkikalastuk
sen tukikohta.
Pöyrisjärven käytön huippukausi oli
1910-1940 -luvuilla. Tuolloin alueella
toimi suomalaisia talollisia sesonkikalas
tusmatkoillaan, ja heidän lisäkseen muita
aluetta käyttäviä talousmuotoja olivat ju
tava suomalaistalollinen, jutava talollis
lappalainen ja j utava porolappalainen.
Lisäksi suomalaisia talollisia kävi Pöy
risj ärvellä porosaamelaisten pororenkei
nä ja eräänlaisina paimennuskumppanei
na. Pöyrisjärven jutaminen loppui Nor
janja Suomen välisen poroaidan valmis
tuttua 1950-luvulla. Talouksien asumi
nen kesäisin poroelon lähellä ei ollut
enää välttämätöntä. Viimeinen oikea
jutamaraito kulki Pöyrisjärvelle vuonna
1959. Tämän jälkeen Pöyrisjärven kau
konautinta jatkui kalastuksena, vasojen
merkitsemisenä ja hillanpoimintana.
Kenttälompoloiden rannalla avoi
mella kentällä vapaasti ryhmittyneenä
sijaitsevat saamelaisten vanhan kesäky
län harmaahirsiset rakennukset. Paikalla
on muun muassa tupia, aittoja, saunoja ja
kalakotia. Vanhin rakennus on Aslak
Näkkäläjärven alunperin 1800-luvun
lopulla Hetassa rakennettu tupa, joka
siirrettiin tänne vuonna 1920. Pöyrisjär
ven Isosaaressa on enontekiöläisten
talollisten kalakämppiä ja -kotia. Van
himmat säilyneet turvekodat ovat kaksi
1930-luvulla tehtyä asumakotaa. Uusim
mat asumakodat on tehty 1960-luvun
alussa. Lisäksi kentällä on raunioita,
kalakotia ja kaksi hirsikämppää. Myös
Pöyrisjärven lounaisrannalla on turveko
tiaja niihin liittyviä kalakotia.

144. Kierinki
Sijainti: Sodankylä; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
tappi, Aapa-Lapin seutu
1inta-a1a: 800 hehtaaria

-

ierinki on Aapa-Lapin seudun vanha
maatalouskylä. Kylä on maisemalli
sesti yhtenäinen ja sopusointuinen koko
naisuus.

K

Maisemakuva
Kieringin kylän talot ja pellot sijait
sevat kumpareella, jonka laella on pel
toa. Kumpareen reunoja kiertää tie, jon
ka ulkopuolella on vielä peltoja. Metsän
reuna ympäröi viljelyaukeaa. Riipijoki
virtaa maisema-alueen luoteissivulla.
Yhtenäisen rakennustavan ja rakennus
ten sijoittelun ansiosta kyläkuva on
avara ja tasapainoinen. Maisemallisesti
arvokkaimman miljöön muodostavat tien
varrella kumpareen länsisivulla sijaitse
vat rakennukset. Näkyviä yksityiskohtia
maisemassa ovat muun muassa mittasuh
teiltaan muista rakennuksista poikkeava
koulu sekä jokirannassa sijaitseva kuusi
ryhmä. Radiomaston sijainti teiden ris
teyksessä on maisemallisesti huono.
Maisema-aluetta kehystävät idässä
metsäiset vaarat. Lännessä ja luoteessa
luonnonmaiseman keskeisen elementin
muodostaa joki tulvaniittyineen.
Luonnonpiirteet
Alueen luonnossa on sekä Peräpoh
jolan vaara- ja jokiseudun että Aapa
Lapin seudun piirteitä. Maisema-alueen
itä- ja kaakkoispuolella kohoavat louhik
koiset, metsän peittämät graniittivaarat.
Maisemaa leimaa suuntautuminen luo-

teesta kaakkoon, mikä ilmenee soiden,
järvien ja kumpareiden pitkänomaisissa
muodoissa. Maaperä on pääasiassa
moreenia. Myös Kieringin kylä peltoi
neen sijaitsee kivikkoisella moreenikum
mulla.
Kyläkummun pohjois- ja länsisivuil
la levittäytyy Riipijoen halkoma alava
suomaasto. Joen rannassa on laajalti tul
vaniittyjä. Osa kylän pelloista on raivattu
soille.
Kulttuuripiirteet
Kyläkuvaa leimaavat kunnostetut tai
uudet päärakennukset, jotka on sijoitettu
pääty tietä vasten. Kylän keskuksessa
kummun länsirinteellä posti, kauppa
sekä asuin- ja talousrakennukset muo
dostavat tiiviin ja komean kokonaisuu
den. Muutamat yksittäiset uudisraken
nukset poikkeavat perinteisestä tyylistä.
Kylän lounaisosassa on uusi rivitaloryh
mä. Huonokuntoinen seurojentalo sijait
see kylän rajalla.
Kieringin kylä poikkeaa tavanomai
sista Lapin kylistä rakennustyyliltään.
Tilojen päärakennukset ovat kookkaita ja
kauniisti koristeltuja. Rakennukset ovat
vuorattuja ja useimmiten vaaleiksi maa
lattuja. Ikkunat ovat moniruutuisia, tosin
monissa taloissa ne on muutettu yksi- tai
kaksijakoisiksi. Kumpula ja Niemelä
ovat rakennustaiteellisesti arvokkaimmat
talot. Ne sijaitsevat muusta kylästä eril
lään joen luoteisrannalla muodostaen
pihapiireineen kauniin kokonaisuuden.
Niemelän runsaasti koristeltu asuinra
kennus on rakennettu vuonna 1890. Pi
hapiiriin kuuluvat puovin, makasiinin ja
liiterin käsittävä talousrakennus, navetta
sekä kuivaushuone. Kumpulan suuri ja
valkoiseksi maalattu asuinrakennus on
rakennettu 1930-luvulla. Riipijoen ran
nassa sijainneet venehuoneet ja tolla on
hävitetty. Jokivarren niityillä ja pelloilla
on latoja.
Maatalous on kylän pääelinkeino, ja
poronhoito on merkittävä sivuansioiden
lähde. Keskellä kylää on poroerotuspaik
ka.

145. Kuosku
Sijainti: Savukoski; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseutu
Pinta-ala: 900 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 138
-

uoskun kylä on tyypillinen poron
oidosta ja maataloudesta elävä
joenvarsikylä Itä-Lapin tunturi- ja vaaraseudulla. Kulttuurimaiseman arvo perus
tuu kauniiseen luonnonympäristöön ja
hoidettuihin viljelyksiin.

Kierinki

0

2km

Maisemakuva
Kuoskun asutus viljelyksineen on
hakeutunut mutkitellen virtaavan Ten
187
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metrin levyinen ja 200-300 metriä syvä.
Paikoin tunturien jyrkät rinteet ovat ve
täytyneet kauemmaksi joesta ja jokivar

la taas laakson rinteet nousevat jyrkkinä
suoraan joesta. Sivujoet ovat uurtaneet
rantatörmiin syviä sivulaaksoja, joiden
penkereiltä jokilaakson kivikkoiset rin
teet avautuvat näkyviin. Erityisen kome
aa maisemaa on Akujoen suistossa.
Maisema-alueen pohjoisosassa jyrk
käseinäisen Nuvvos-Ailigas -tunturin
laelta saa käsityksen Tenon laakson
mahtavuudesta. Syvän mutta avaran
laakson pohjalla kiemurtelee joki hopei
sena nauhana. ja tuuheat koivikot antavat
rinteille vehmaan leiman.

teen levittäytyy tasanne, jolle on asettu
nut jokunen asurnus viljelyksineen ja
niittyineen tai kokonainen kylä. Toisaal

Teno virtaa mahtavien granuliittitun
turien (Ailigas, Paistunturit, Nuvvos
Ailigas) länsipuolitse ikivanhassa kallioperään kuluneessa laaksossa. Joen uoma
on 300-500 metrin, paikoin jopa kilo
metrin levyinen. Kesäkuivalla paljastuu
laajalti rantasomerikoita ja -hietikoita.
Esimerkiksi Talvadaksen kohdalla on
laajoja hietikoita, ja Nuorpionkylän ete
läpuolella on rantahietikoiden lisäksi
kokonainen hiekkasaari. Suuri Tepas
tonsaari Nuvvuksen kylän kohdalla on
maatalouskäytössä. Joen rannoilla on
jonkin verran myös tulvaniittyjä, vähän
tulvametsääkin ja töyräillä ketoja.
Viljelykelpoiset maat ovat jokivar
ren tasanteilla. Rinteitä verhoavat tuntu
rikoivikon peittämät subarktiset tunturi
kankaat. Muutamin paikoin, esimerkiksi
Nuorpionniemessä kasvaa mäntyjäkin.
Nuvvuksen pohjoispuolella kasvipeittee
seen tuovat vaihtelua kallio- ja tihkupin
nat. Tenojoki on koskiensuojelulailla
rauhoitettu voimalaitosrakentami selta.

Kulttuuripiirteet
Tenojoen laaksosta tunnetaan run
saasti eri-ikäisiä esihistoriallisen ja histo
riallisen ajan muinaismuistokohteita,
muun muassa saamelaismuistoja. Teno
joki on ikivanha pohjoinen kulkuväylä,
jajokivarsi on koko Utsjoen tiheimmin
asuttua aluetta. Myös seudun maatalous
on keskittynyt Tenojokivarteen, jossa on
eniten viljelykelpoista maata. Tenon var
rella on sekä suomalaista että saamelais
ta asutusta. Outakoski on nykyisin Te
non tienoon saamelaiskulttuurin keskus.
Poronhoito, kalastus ja jokivarsien
viljely ovat luoneet edellytykset pysyvän
asutuksen muodostumiselle. Varsinainen
maatalous, lähinnä karjatalous ja vähäi
nen viljely tuli alueelle suomalaisasutuk
sen myötä. Kalastuksen merkitys toi
meentulon antajana on vähentynyt kala
kantoj en pienennyttyä, mutta Tenojoen
maine yhtenä Pohjois-Euroopan parhais
ta lohijoista tuo jokivarren asukkaille
matkailutuloja. Asutuksen elinkeinojen
perusta on edelleen sekataloustyyppinen
maatila- ja porotilatalous.
Vanhinta ja monipuolisinta raken
nuskantaa edustavat perinteisen maata
louden ja poronhoidon rakennukset ja
189

rakennelmat, joita Tenojokivarressa on
säilynyt ainakin 1800-luvun alkupuolelta
lähtien. Rakennushistoriallisesti arvok
kaimpia ovat perinteiset hirsirakennuk
set, esimerkiksi paritupamaiselle pohja
ratkaisulle perustuvat lapintalot sekä
aitat. Ainutlaatuista leimaa Tenojokivar
ren rakennuksille luovat pohjoiset eri
tyispiirteet: puutavaran säästeliäs käyttö,
turvemateriaalit sekä neliömäistä pohjamuotoa lähenevä talotyyppi. Viimeksi
mainitun nuorimpia sovellutuksia ovat
j älleenrakennuskauden puolitoistaker
roksiset tyyppitalot.
Suurehkoissakin kylissä vanhat ra
kennukset ovat näkyvässä asemassa.
Maataloustilojen pihapiirikokonaisuudet
ovat syntyneet pitkän ajan kuluessa. Ne
on ryhmitelty yleensä melko tiheään
rakennuskelpoisen maan niukkuuden
vuoksi. Rakennukset ovat useimmiten
pieniä, moneen kertaan laajennettuja ja
korjattuja puurakennuksia. Paikoin on
tehty nykyaikaisia suuria maatalousra
kennuksia yleensä aivan tien varteen.
Ailigasnjargasta yläjuoksulle Pihti
rantaan asti jokivarsiasutus on melko
yhtenäistä. Nuvvusin kylässä on tien var
ressa nykyaikaisia punaisia taloja isoine
talousrakennuksineen sekä vanhaa ra
kennuskantaa lähempänä jokea. Rinteillä
on peltoa ja laidunmaita. Teppanansaa
ressa on myös viljelyksiä, kukkivia niit
tyjäja pensaikkoja. Kauniilla paikalla
sijaitseva Talvadasin kylä muodostaa tii
viin kokonaisuuden, jonka liepeillä on
peltoja ja niittyjä. Nuorpinnierneä luon
nehtii uudehko rakennuskanta, ja kylässä
on myös kesämökkejä. Seitalan ja Sei
taojan taloissa on vanhaa ja uutta raken
tamista sopusointuisesti rinnakkain. Ou
takosken kylässä ovat terveystalo, kap
peli ja koulu. Asuinrakennukset ovat
uudehkoja, mutta pihapiireissä on säily
tetty vanhaa. Monessa talossa on aktii
vista maanviljelystä. Peltojen lomassa on
laidunaloja, kuivia ketoja ja kenttiä sekä
pakettipeltoja. Akukosken tienoilla kesä
mökit häiritsevät maiseman yhtenäisyyttä.
Parhailla viljelypaikoilla maatalous
vaikuttaa elinvoimaiselta. Nautakarjaa
on monin paikoin ja joissakin taloissa
myös lampaita. Erilaisia aitarakennelmia
on kylissä runsaasti. Myös poronhoidon
merkitys näkyy selvästi. Lohipadot ja
muut kalastukseen liittyvät rakennelmat
ovat olennainen osa maisemaa.

147. Utsjoen laakso
Sijainti: Utsjoki; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Pohjois-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 5 200 hehtaaria

-

tsjokivarren kulttuurimaisema edus
taa Pohjois-Lapin tunturiseudun
jokivarsiin keskittynyttä harvaa ja pieni
muotoista asutusta. Alueen suurimmat

U

190

Utsjoen laakso
arvot perustuvat mahtaviin luonnonmai
semiin.

Maisemakuva
Maisema-alueeseen kuuluu Utsjoen
varsi Mieraslompolasta Mantoj ärveen,
jonka jälkeen Utsjoki laskee Tenojokeen.
Utsjoki virtaa kapeassa laaksossa, joka
on syöpynyt loivasti aaltoilevan, korkean
ylätasangon alakuloisen suurpiirteisiin
maisemiin. Jokilaakson rinteet ovat jyr
kät ja korkeat, ja tasaista aluetta on vain
niukasti laakson pohjalla. Utsjoen juok
sussa vuorottelevat pitkät kapeat järvet
sekä niiden väliset nivat ja kosket.

012345

10 km

Maanviljelyyn sopivaa aluetta on
vähän ja pysyviä asuinpaikkoja vain har
vakseltaan. Monet asuinpaikat ovat mai
semallisesti viehättäviä kohteita ja sisäl
tävät monenlaisia perinnebiotooppeja.
Ihmisasutus jää laaksossa kuitenkin
luonnonmaisemien varjoon.

Luonnonpiirteet
Utsjoen länsipuolella kallioperä
muodostuu granuliitista ja itäpuolella
happamista syväkivilajeista. Jokilaaksoa
ympäröivillä alueilla on moreenimaita,
ja harjuainesta on vain jokivarressa.
Utsjoki muodostuu pitkien ja kapeiden,

harjujaksojen myötäilemien järvien
jonosta. Rinteet kohoavat 100-200 met
rin korkeuteen joen molemmin puolin.
Harjut muodostavat paikoin saaria ja
niemiäjärviin. Jokivarren topografia on
vaihteleva.
Joen yläjuoksulla laaksossa on män
tykankaita. mutta männyn osuus puus
tossa vähenee pohjoiseen päin mentäes
sä. Joen alajuoksulla laakson pohjalla
kasvaa tunturikoivukankaita, ja mäntyjä
näkee enää vain paikoin. Monessa koh
taa rinteet ovat hyvin louhikkoiset. Joki
varsilla on tulvametsiä, koskien partaalla
kallioita, siellä täällä saraikkoisia ranto
ja, pieniä tulvaniittyjä ja pajukkoja. Vil
jelyaukeilla on niiton ja laidunnuksen
muovaamia perinnebiotooppej a: ketoj a,
niittyjä, kenttiäja hakamaita.

Kulttuuripiirteet
Utsjokivarressa on paljon esihisto
riallisen ja historiallisen ajan muinais
muistoja. Vanhoja pysyviä asuinpaikkoja
on vain siellä, missä on viljelyyn sopivaa
maata. Monet talot ovat yksittäin. Pato
nivan tienoilla on usean talon muodosta
ma asutusryhrnä.
Asuinkenttien talot ovat Pohjois-La
pille tyypillisiä vaatimattomia hirsipirtte
jä. Mieraslompolossa, Ollilassa, Leppä
Iässä, Kenesjärvelläja Patonivan Jomp
palassa on tämän vuosisadan alussa tai
viime vuosisadalla tehtyjä rakennuksia.
Talojen ympärillä on usein pieniä pelto-,
niitty- ja laidunaloja, rakennuspaikat on
yleensä valittu huolellisesti ja maisemat
ovat kauniit. Esimerkiksi Mieraslompo
lan talo vanhoine rakennuksineen on
kulttuurimaisemana harvinaisen edusta
va. Ollila on niemessä maisemallisesti
komealla paikalla sijaitseva perinteinen
lapintalon kenttä vapaasti ryhmiteltyine
rakennuksineen. Vuorattu, maalaamaton
päärakennus on vuodelta 1925, ja osa
talousrakennuksista on 1800-luvun lo
pulta. Entisen postinkuljettajan käytössä
olleet Kenestuvan rakennukset ovat lei
rintäalueen käytössä. Kenesjärven etelä
päästä lähtee vanha postitie yli Kenes
vaaran Utsjoen kirkolle. Se on nykyisin
museotie.
Kevojärvellä päätien varressa on
perinteisestä rakentamisesta poikkeava
kelomaja sekä metsähallinnon rakennuk
sia. Järven toisella puolella loistaa val
koisena biologinen asema.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkain
kohde on Mantojärven rannan kulttuuri
maisema. Sitä hallitsee korkealla kumpa
reella seisova kivikirkko, joka on raken
nettu 1850-luvulla. Utsjoen entisestä kir
kosta jäljellä oleva sakastiosa on vanhan
hautausmaan reunassa. C .L. Engelin
suunnittelema, 1840-luvulla rakennettu
pappila on yksikerroksinen empiretyyli
nen rakennus. Järven rannassa olevaan
pihapiiriin kuuluu punamullattuja ulko
rakennuksia. Mantojärven rantatöyräällä

sijaitsevat kirkkotuvat ovat vanhoja saa
melaisten kokoontumishuoneita, joita
käytettiin suurten kirkkopyhien aikaan.
Kirkkotupa-alue oli ennen Utsjoen kes
keisimpiä paikkoja, ja vielä 1930-luvulla
se oli ahkerassa käytössä. Kirkkotuvat
ovat peräisin 1800-luvun alusta. Aikoi
naan niitä oli parikymmentä, mutta välil
lä niitä siirrettiin muualle. Nykyään pai
kalla on 14 palautettuaja entisöityä kirk
kotupaa. Kirkkotupa-alueella on samma
loituneita heinä- ja ruohokenttiä sekä
koivikkoa.

avasaksa oli jo viime vuosisadalla
maamme tunnetuimpia luonnonnäh
tävyyksiä. Peräpohjolan vaara- ja jokiseudun luonto avautuu sen laelta kaikes
sa komeudessaan. Keskiyön aurinko
houkuttelee kesäisin Aavasaksan huipul
le matkailijoita Euroopan kaikilta kul
milta.

huipulta. Sieltä voi ihailla loputtoman
kauas ulottuvia vaarojen ja tuntureiden
jonoja, metsien peittämiä maita sekä
jokien kimnaltelevia nauhoja ja rantojen
valoisia viljelymaisemia.
Tornionjokilaakson luonnon on sa
nottu olevan edustavimmillaan Ylitor
niossa. Aavasaksan kohdalla luonnonpiirteet vaihtuvat Tomionjoen alavista
tulvaniittysaarista joista suurimmat
näillä kohdin ovat Ruotsin puolella
Aavasaksan jyrkkiin kalliopahtoihin.
Pellot on raivattu tasaiseen jokilaaksoon,
jonne asutuskin on keskittynyt. Viljelyk
siä reunustaa itäpuolelta metsäinen sei
nämä, josta vaarojen huiput kohoavat.
Aavasaksan huipuista eteläinen nousee
206 metrin ja pohjoinen 244 metrin kor
keuteen merenpinnasta. Varsinkin poh
joiselle laelle ovat tunnusomaisia jyrkänteet dramaattisine korkeusvaihteluineen
sekä louhikko- ja kallioalueet. Eteläisen
huipun itäpuolella on laskettelurinteitä.
Pohjoisen laen ympäristössä on luonnon
hoitometsää. Metsät ovat mäntyvaltaisia.
Aavasaksan rinteiden juurella on myös
ojitettuja metsäisiä soita. Tengeliönjoki
virtaa kaarena Aavasaksan pohjoispuo
lelta sen juuren ympäri Tornionjokeen.

Maisemakuva ja luonnonpiirteet
Voimakkaat vastakohtaisuudet teke
vät Aavasaksan maisema-alueen näky
mät erityisen vaikuttaviksi. Tomionjo
kilaakson alavaa viljelymaisemaaja van
haa vaurasta asutusta kehystävät vaaro
jen tummat huiput. Aavasaksan jyrkkä
profiili erottuu tunnusomaisena muiden
lakien joukosta jo kaukaa. Perimmäisen
Pohjolan kuuluisimmaksi ylistetty näkö
ala avautuu kuitenkin itse Aavasaksan

Kulttuuripiirteet
Asutus on keskittynyt Tornionjoki
laaksoon sekä Rovaniemen tien varteen.
Pitkin jokilaaksoa rantatöyräillä on
perinteisiä ja komeita viime vuosisadan
ja tämän vuosisadan alun peräpohjalais
taloja, jollaiset leimaavat koko jokivar
ren asutusta. Rakennushistoriallisesti
arvokkaita kohteita on muun muassa
Taroniemessä ja Purasenvaarassa sekä
erityisesti Kaulinrannassa, jossa vanhan

-

-

148. Aavasaksa
Sijainti: Ylitornio; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Peräpohj olan vaara- ja jokiseutu
Pinta-ala: 9 000 hehtaaria
-
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jokirantaa seurailevan tien varressa on
säilynyt tiivis ja yhtenäinen kyläraitti
miljöö. Myös Tengeliössä on joitakin
vanhoja arvokkaita rakennuksia. Uusi
rakennuskanta keskittyy ennen muuta
Kilpisj ärventien varteen.
Aavasaksa oli kuuluisa matkailukoh
dejo 1800-luvun alkupuoliskolla. Sitä
tekivät tunnetuksi 1700-luvulta lähtien
alueella liikkuneet tiedemiehet ja tutki
musmatkailijat. Esimerkiksi kesällä 1736
täällä kävi ranskalaisia tähtitieteilijöitä,
ja sata vuotta myöhemmin paikalla vie
raili ranskalainen pohjoisnaparetkikun
ta. Lukuisten kävijöiden muisto säilyy
Aavasaksan kallioseinämään hakatuissa
nimikirjoituksissa. Aavasaksan alueelta
tunnetaan myös kivikautisia asuinpaik
koja.
Maisema-alueella on runsaasti mat
kailua palvelevaa rakentamista sekä tei
den varsilla että Aavasaksan laella, jossa
sijaitsevat muun muassa ravintola, mat
kamuistokioski ja maj oitustiloj a. Aava
saksan tunnetuin rakennus on vuonna
1882 pystytetty, alunperin keisari Alek
santeri 111:n metsästysmajaksi tarkoitettu
Keisarinmaja. Rakentamisestaan lähtien
tämä pyöreähirsinen, leveiden räystäiden
ja koristeleikkauksien luonnehtima talo
on ollut matkailijoiden käytössä. Vuonna
1980 rakennus koojattiin alkuperäiseen
asuunsa. Majan vieressä on uusi tiilinen
näköalatorni. Harkitsematon matkailura
kentarninen ja alhaalla jokilaaksossa
vanhan viljelymaiseman ränsistyminen
ovat maisemakuvan säilymistä eniten
uhkaavat tekijät.
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Pallastunturien maisema-alue alkaa
pohjoisessa Pahankurun ja Suastunturin
tienoilta ja ulottuu etelässä Jerisjärven
rannalla kohoavaan Keimiötunturiin.
Pallastunturit jakautuvat kahdeksi erilli
seksi ryhmäksi. Pallasjärven luoteispuo
lella nousee korkeampi ja komeampi
ryhmä laajalle alalle levittäytyneenä, ja
pohjoisempana Nammalkurun takana
kohoavat Vuontiskero, Lumikero ja
muut tunturit pitkänä ja kapeana selän
teenä, joka on puristunut Vuontisjärven
ja Keräsjärven väliin.
Pallastunturit pyöreälakisine huip
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allastunturit Länsi-Lapin tunturiseu
dulla on Lapin kuuluisimpia luon
nonnähtävyyksiä ja vanhastaan suosittu
retkeilykohde. Pallastunturit kuuluu
Pallas- ja Ounastunturin kansallispuis
toon.
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149. Pallastunturit
Sijainti: Kittilä, Muonio ja Enontekiö;
Lapin/lääni
Maisemamaakunta: Peräpoiaj ola
Lappi,, Länsi-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 29 000 hehtaaria
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Pallastunturit

puineen nousevat suurimittaisen vaikut
tavana ryhmänä ympäröivästä metsien
peittämästä seudusta. Pallastuntureista
saa parhaan kokonaiskuvan noin kym
menen kilometrin etäisyydeltä katsoen.
Ounastuntureiden Outtakkasta maisemaalueen pohjoispuolelta avautuvat suuren
moiset näköalat Pallakselle. Paljailta
pyöreiltä keroilta avautuvat mittaamatto
mat näkymät suuripiirteiseen metsien ja
tuntureiden maisemaan, josta yksityis
kohtina erottuvat hopeiset vesistöt ja
vaaleat suot. Jerisjärven rantamaisemia
hallitsee kaunis Keirniötunturi.
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Luonnonpiirteet
Taivaskero (807 m mpy) on maam
me korkein tunturi Käsivarren ylätuntu
rien jälkeen. Samassa ryhmässä sen
kanssa ovat Pyhäkero ja Laukukero sekä
eteläisimpinä keroina Palkaskero ja
Pallaskero. Ryhmän pohjoiset tunturit
ovat Orotuskero ja Lehmäkero. Tunturi
jonon itärinteet ovat länsirinteitä huo
mattavasti jyrkemmät: esimerkiksi Pal
laskeron seinämä putoaa melkein pysty
nä alas Pallasjärveen. Paikalliset korkeu
serot ovat jopa 500 metriä. Jäkäläkerolta
alkaa yhtenäinen pohjoinen tunturiselän

ne, jonka korkein kohta on Vuontiskero
(685 m mpy). Keroja erottavat toisistaan
syvät kurut. joihin talvella kertyy paksul
ti lunta.
Paksusammaleiset kuusikot solakoi
ne puineen peittävät tunturien alarinteitä.
Tykkylumen runtelemat kuuset nousevat
usein metsänrajalle asti tunturikoivuvyö
hykkeen lähes puuttuessa. Jyrkillä itärin
teillä metsänraja on noin 400 metrin kor
keudessaja länsirinteillä noin 100 metriä
ylempänä. Metsänrajan yläpuolella on
tunturikankaitaja kerojen lakiosissa rak
kaa.

Kulttunripiirteet
Suuret matkailijajoukot löysivät
Pallastunturit 1930-luvulla tunturihiihto
harrastuksen yleistyessä. Pallaksen He
tan retkeilypolulla oli ollut kävijöitäjo
aiemmin. Kansallispuisto perustettiin
vuonna 1938, ja samana vuonna valmis
tui Pallaksen hotelli Vatikurun suuhun
tiettömän taipaleen taakse. Lapin sodan
aikana saksalaiset joukot räjäyttivät kivisen hotellirakennuksen, ja nykyinen pui
nen hotelli vuodelta 1948 sijoitettiin
edeltäjäänsä vähän alemmaksi havumet
sävyöhykkeen rajalle. Tie hotelliin val
mistui vuonna 1956, jolloin porokulje
tukset Muoniosta lopetettiin. Hotellin
luona on myös luonnontieteellinen mu
seo. Pallasjärven rannassa on Metsäntutkimuslaitoksen toimipaikka. Jeris
järven luoteispuolitse johtaa Pallasjär
velle maantie, jolta hotellille vievä tie
erkanee. Nammalkurun pohjoispuolella
on Montellin maja, vanha autiotupa.
Suurten kävijämäärien aiheuttama
maaston kuluminen ja roskaantuminen
sekä laskettelurinteiden rakentaminen
ovat muuttaneet seudun alkuperäistä
luontoa. Matkailuelinkeinoon liittyvä
harkitsematon rakentaminen ja muut lie
veilmiöt ovat ehkä pahin alueen luontoa
ja maisemaa uhkaava tekijä.
-

150. Saana
Sijainti: Enontekiö; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola

-

Lappi, Käsivarren ylätunturien seutu
Pinta-ala: 3 600 hehtaaria
ilpisjärven rannalla kohoava Saana
on Käsivarren ylätuntureista, ehkä
koko Suomen Lapin tuntureista tunne
tuin. Sen kunnioitusta herättävä ulkonä
kö ja laelta avautuvat mahtavat näköalat
ovat tehneet siitä suositun matkailukoh
teen.

K

Maisemakuva
Saanan tunnusomainen profiili, jota
luonnehtivat loivahko luoteisrinne, tasai

o

Saana
nen laki ja terävä. jyrkkäsivuinen kaak
koiskärki, avautuu koko korneudessaan
ehkä parhaiten Kilpisjärven kaakkois
päästä Salmivaaralta. Sävähdyttävät
näkymät ylätunturien jylhäpiirteiseen ja
ankaraan luontoon palkitsevat Saanan
laelle kiivenneen. Saanalta esittäytyvät
kaikki lähiympäristön retkeilykohteet.
Alhaalla väikkyy Kilpisjärvi, lännen ja
luoteen suunnalla kohottautuvat pyöreä
päiset Iso- ja Pikku-Malla, jotka kuulu
vat Mallan luonnonpuistoon. Pohjoisessa
ja koillisessa ovat rajatunturit, Jehkatsit,
ja kaakossa peninkulman mittainen
Ailakkavaara.

Luonnonpiirteet
Saana (1029 m mpy) on Kölin vuo
riston reuna-aluetta. Sen muodoissa erot
tuu selvästi luoteesta kerrostuneiden
kivilajien päälle työntynyt tunturiliuskei
den muodostama ylityöntölaatta, jonka
reunoj a j yrkkien sivuj en pahtamuodostu
mat ovat. Kovan ylityöntölaatan alla on
pehmeämpiä kivilajeja, muun muassa
dolomiittiaja saviliuskeita. Näiden alla
on vanha prekambrinen kallioperä.
Saanan laki kohoaa Kilpisjärven pinnas
ta noin 566 metriä. Itäpuolella on hui
man jyrkkä pudotus alas Saanajärveen.
Kallioperässä olevan kaikin ansiosta
kasvillisuus on paikoin hyvin rehevää.
Tunturikoivikot kipuavat Kilpisjärven
rannalta ylös Saanan rinteitä 600-700
metrin korkeuteen topografiasta riip
puen. Koivuvyöhykkeen yläpuolisessa
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kasvillisuudessa karut tunturikankaat ja
kalkkivaikutteinen kasvillisuus vaihtele
vat mosaiikkimaisesti. Alueella on muun
muassa lapinvuokkokankaita ja reheviä
lumenviipymiä. Saanan takana laaksossa
on yleisilmeeltään karumpia tunturikan
kaita. Saanan eteläpuoleisen rinteen tun
turikoivikossa on rauhoitettu lehtojen
suojelualueja Saanan laki metsänrajan
yläpuolella on myös luonnonsuojelu
aluetta.

Kulttuuripiirteet
Kilpisj ärven vieritse, suunnilleen
samaa reittiä kuin nykyinen Neljän tuu
len tiekin noudattaa, on kulkenut vanha
Tornion ja Jäämeren rannikon välinen
kauppareittija talvitie. Kilpisjärven ran
nalla on kauan ollut kauppareitin kulkijoille tarkoitettu levähdyspaikka, valtion
rakennuttama Siilastupa. Alueen suosio
matkailukohteena on alkanut vasta sotien
jälkeen, kun parantuneet tieyhteydet
sekä erämaaretkei lij öi den ja luonnonys
tävien kuvaukset tekivät seutua tunne
tuksi.
Kilpisjärven rannassa ja tien varres
sa sijaitsevat muun muassa matkailuho
telli. biologinen asema, rajavartiostoja
retkeilykeskus. Viimeksi mainitulta läh
tee viitoitettu polku Saanan huipulle.
Tuhansien matkailijoiden käyttämän kul
kureitin ja sen vierien kuluminen erottuu
maastossa räikeänä. Kilpisjärven rantoja
lukuunottamatta alue on asumatontaja
rakentamatonta.
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Perinnemaisemia
Keimiöniemen kalakenttä
Sijainti: Muonio Lapin Jääi
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Länsi-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: ‘30 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 157

-

eimiöniemen kalakenttä Jerisjärven
rannalla on ainutlaatuinen eräkult
tuurin muistomerkki. Luonnonkauniin
Keimiöniemen rantakentällä, taustanaan
juhlava Keimiötunturi on vanhojen hir
restä rakennettujen kalapirttien yhtenäi
nen ryhmä. Keimiöniemen kalakentän
perinteet ulottuvat 1500-luvulle, mutta
nykyisistä kalapirteistä vanhimmat ovat
1700-luvulta. Hurulan pirttiä, jossa
muun muassa kuuluisa Giuseppe Acerbi
vieraili vuonna 1799, on epäilty jo 1500luvun lopulla rakennetuksi. Uusimmat
kalamajat on tehty viime vuosikymmeni
nä. Kenttärannassa on yhteensä 17 ra
kennusta: kalapirttien lisäksi on suolau
saittoja ja verkonkuivaustelineitä.
Kenttärannasta erillään niemen lounaisrannalla on kaksi kalapirttiä ja niemen
itäpuolella yksi.
Rakennusten ympäristössä on avointa
kenttää ja taustana metsää. Alueen kult
tuuriarvoa lisää se, että osa majoista on
edelleen Jerisjärven kalastajien käytössä.
Keimiöniemeen laaditussa rantakaavassa
kalakenttä on merkitty suojeltavaksi.

K

Saminälselän
poroerotuspaikka
Sijainti: Kiftilä; Lapin lääni
1VE’aisemamaakunta: Peräpohj ola
Lrppi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 90hehtaaria

Keimiöniemen kalakenttä
194

-

Sammalselän poroerotuspaikka

0

ammalselän poroerotuspaikka on toi
nen vanhan muotonsa säilyttäneistä
suurista poroaidoista Suomessa. Se si
j aitsee Sammalselän vaaran itäpuolella
kangasmaastossa. Erotusaidan itäpuolel
la on Paanosenkurussa virtaava suoran
tainen purojuotti ja kapea Vaalajärvi.
Tasaiselle maalle pystytetystä, 62 heh
taarin maa-alan sisäänsä sulkevasta
aidasta on vaikea saada kokonaiskuvaa.
Erotusaitaan kuuluvat muun muassa siu
lat eli johteet, joiden väliin porot ajetaan
sekä erotusaidan pohj ukan muodostava
emäaita, josta portit johtavat eri palis
kuntien osastoihin, konttoreihin. Alueen
arvoa lisää se, että nykyiset aidat on
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rakennettu vanhempien aitojen sisäpuo
lelle. Jäännökset vanhasta “perkka”
aidasta ovat vielä näkyvissä. Sammal
selän aitauksen yhteydessä on kahdeksan
suurehkoa kämppää poromiesten majoi
tustiloina.

Näkkälä
Sijainti: Enontekiö; Lapin lääni
Maisemainaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Enontekiön pohjoinen tunturi
seutu
Pinta-ala: 180 hehtaaria
äkkäläjärven pohjoispuolella erä
maamaiseman keskellä on luontais
talouden muovaama Näkkälän kylän
kulttuurimaisema. Pääosin saamelaisten
asuttaman Näkkälän kylän talot ovat
ryhmittyneet järveen työntyville niemek
keille. Kumpuilevassa maastossa sijait
sevia asumuksia ympäröivät niityt ja
perunamaat. Lähellä on vanhoja peuro
jen pyyntikuoppia. Näkkälästä vie tie
Enontekiön kirkolle sekä polku Pöyris
järven kesätuville.
Niemelän asuinkentällä on päära
kennuksen lisäksi muun muassa lato,
navetta, koju, verkkovaja, kellari, sauna,
vinttikaivo sekä aittoja. Päärakennuksen
vanha osa on tuotu paikalle 1930-luvulla
ja uudempi osa on rakennettu sota-ajan
jälkeen. Aittoniemessä on vanha har
maantunut rakennusryhmä. Muita asuin
paikkoja Näkkälän kylässä ovat Syyni
tieva ja Näkkäläjärvi.

N

uhkaa suunniteltu Vuotoksen tekoallas.
Perinnekasvillisuuden ylläpitämiseksi
olisi suotavaa niittää tai laiduntaa saaria
säännöllisesti.

Kotajärven kolttakenttä
Sijainti: Sodankylä; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Metsä-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria

O

Keminsaarten niityt

O

Sijainti: Pelkosenniemi; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 120 hehtaaria
-

eminsaarten niityt ovat yläjuoksul
taan vielä jokseenkin luonnontilai
sen Kemijoen varressa yksi luonnonsuo
jelun ja geologisen tutkimuksen kannalta
arvokicaimmista kohteista. Keminsaaret
sijaitsevat joen ja harjun leikkauskohdas
sa, missä joki on puhkaissut itselleen
neljä uomaa. Saariryppääseen kuuluu
kolme isoa ja muutama pieni saari.
Saaret ovat kauttaaltaan korkeim
man tulvan ulottuvilla. Osa saarten ran

K

noista on loiviaja suojaisia, ja ylävirran
puolella on jyrkkiä törmiä. Saarten sisäl
lä on lampareita. Alueelle on luonnos
taan syntynyt tulvaniittykasvillisuutta, ja
niitto sekä karjan laiduntarninen on vielä
lisännyt avointa niittyalaa. Erilaiset niit
tytyypit ovat hyvin edustettuina. Alueel
la tavattuja uhanalaisia tai muutoin har
vinaisia lajeja ovat muun muassa mäki
keltano, tataarikohokki, laaksoarho ja
siperianvehnä. Suurimpien saarten kor
keimmilla kohdilla on puita ja puuryh
miä. Maisema on hyvin kaunis.
Laiduntaminen alueella loppui
1970-1980 -luvulla, mutta niityt ovat
toistaiseksi säilyneet avoimina.
Vastaavia, tosin jo pensoittuneita tulva
niittysaaria tunnetaan Suomessa vain
Tornionjoelta. Keminsaarten niittyjä

-

otajärven pohjoisrannalla sijaitseva
olttakenttä on nykyisen Suomen
alueella parhaiten säilynyt vanhan Suen
jelin (Suonikylän) rakennusperinteen
mukaan tehty rakennuskokonaisuus.
Paikka on kolttaperinteen ja rakennushistorian kannalta arvokas. Kolttakenttä
on Petsamon Suoniokylästä lähtöisin
olevan Semonoffin perheen kesäpaikka.
Siinä asuttiin sodan jälkeen vain kolme
kesää, minkä vuoksi asuinkentän raken
taminen jäi hieman kesken. Perheen tai
vipaikka sijaitsi Luttojoen rannassa 12
kilometrin päässä kesäkentältä.
Asuinkentällä ovat muun muassa
pirtti, sauna, asuinkota, lammaspuura ja
-aita, porolato ja -aitaus, jalka-aitta ja
uuni. Rannassa sijaitsevat verkkoulkuja
pieni kivilaituri. Mäntykankaalla sijaitse
van kentän rakennuksia ja rakennelmia
on kunnostettu, mutta osin perinteestä
poikkeavalla tavalla.

Lisma
Sijainti: man; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Aapa-Lapin seutu
Pinta-ala: 90 hehtaaria

-

apa-Lapin metsä- ja suokairojen kes
kellä sijaitseva Lisman kylä on ra
kennuskannaltaan parhaiten säilynyt pe
rinteinen saamelaiskylä. Se on esimerkki
poronhoitoon perustuvasta saamelaisesta
erämaa-asutuksesta. Kylä sijaitsee pienel
lä aukealla Kotivaaran etelälaidassa. Van
hat, kumpareella lähekkäin seisovat talot
muodostavat kiinteän ja maisemallisesti
omaleimaisen kokonaisuuden. Uudet
asuinrakennukset on sijoitettu syrjään
vanhasta kylämiljööstä. Sähkö- ja puhe
linlinjat ovat maisemassa hyvin näkyvinä
hieman häiritseviä.
Lisman kylää ympäröivät mäntyval
taiset varpu-jäkäläkankaat, joissa seka
puuna on koivua. Pieni Ivalojokeen las
keva Lismajoki virtaa soistuneessa pai
nanteessa kylän eteläpuolella. Joen ran
noilla on pajupensaikkoa. Kylän liepeillä
on heintiisiä, katajaa kasvavia kenttiäja
kumpareita sekä pieniä laitumiaja heinäpeltoja.
Kylässä on puolenkymmentä perin
teistä rakentamistapaa noudattavaa van
haa taloa. Pääosin ne on rakennettu tä
män vuosisadan puolella, mutta joukossa
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Kotajärven kolttakenttä

0

1 km
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on myös vanhempia rakennuksia. Talot
ovat pieniä, väriltään harmaita tai punai
sia; osa niistä on rapistumassa. Ympäris
tön kivikasatja -vallit lienevät merkkejä
entisten rakennusten paikoista. Heinä
haasiat, vinssikaivo, iso kuivalihateline
ja turvekattoinen maakammi läheisen
lammen rannassa ovat kylän omaleimai
suutta korostavia yksityiskohtia. Pelti
tynnyreillä, öljysäiliöilläja rornuilla on
hieman häiritsevä sijansa kyläympäris
tössä. Kylä on ympäröity verkkoaidalla.
Aitauksia, myös riukuaitaa on kylän
sisäpuolellakin. Poronhoidon ohella
kylässä harjoitetaan myös karjataloutta.
Lisman kylä sai tieyhteyden vasta
vuonna 1970. Askettäin kylän halki ra
kennettu tienpätkä on toteutettu maise
maa rumentavalla tavalla.

Saifivaaran poroerotuspaikka
Sijainti: man; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Metsä-Lapin tuntuniseutu
Pinta-ala: 110 hehtaaria

-

emmenjoen kansallispuistossa sij ait
sevan Sallivaaran vanhan poroero
tuspaikan perinteet ulottuvat satojen
vuosien taakse. Nykyinen aita on tehty
vuonna 1933, ja viimeinen erotus Sai
livaarassa pidettiin vuonna 1964. Aitaus
sijaitsee Sallivaaran lounaispuolella osin
kankaan alareunassa, osin suolla. Uloim
pana etelässä ovat aitauksen johteet, jot
ka ovat olleet puolentoista kilometrin
pituiset. Johteiden pohjoispuolella on
peräkkäin kaksi pidätystä, joista viimei
sestä päästään veräjän kautta varsinai
seen kaarteeseen. Suuren erotuskaarteen
ympärillä on 22 konttoria. Kaarretta on
viimeisen erotuksen jälkeen käytetty
vasojen merkitsemiseen, ja se on aitauk
sen parhaiten säilynyt osa.
Alkuaikoina Sallivaaran erotuksessa
asuttiin laavuissa, mutta vuonna 1897
rakennettiin ensimmäinen hirsikämppä.
Alueella on kaikkiaan 17 kämppää tai
kämpän rauniota. Kahta lukuunottamatta
kämpät ovat yksihuoneisia. Sallivaaran
laelta avautuu näkymä poroerotuspai
kalle.
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armijärven asutusryhmä sijaitsee
Inanijärven seudulle tyypillisessä
lukemattomien pikku vesistöjen ja karu
j en mäntymetsäisten vaarojen luonnehtimassa maisemassa. Sarmijärven asuin
kentän rakennukset ovat esimerkki po
ronhoitoon. kalastukseen, lammastaiou
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Sallivaaran poroerotuspaikka

Sijainti: man; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Inarijärven seutu
Pinta-ala: 10 hehtaaria
Kuva: 1 osa, s. 43
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Ukonsaari
Sijainti: man; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Inanijärven seutu
Pinta-ala: 70 hehtaaria

-

Ukonselällä sijaitseva

Ukonsaari kuuluu Suomen arvokkaim
Inarijärven

Sarmijärvi
teen ja metsätöihin perustuvasta koltta
asutuksesta. Samalla alue on esimerkki
valtion 1940-luvulla Petsamosta evaku
oiduille kolttasaamelaisille rakennutta
mista tiloista, johon koltat ovat tuoneet
oman lisänsä. Asuinrakennuksen lisäksi
kentällä on ulkorakennus, maauuni, kak
si lammassuojaa, kaksi latoaja aitta.
Rannassa on sauna, verkkotalas ja vene
valkama. Lähistöllä on kolme muuta ta
loa. Maisemallisesti alue on hyvin edus
tava kokonaisuus. Sen yhtenäistä ilmettä
rikkoo vain rantaan menevän tien leik
kaus.

piin muinaisjäännöksiin. Se on ollut saa
melaisten tärkeimmän jumalan, Ukkosen
merkittävimpiä palvontapaikkoja. Peräti
30 metriä korkean Ukonsaaren uhkaava
muoto kiinnittää huomion puoleensa jo
kaukaa. Kallioisessa ja kivikkoisessa
Ukonsaaressa on useita luolia ja onkaloi
ta. Viime vuosisadalla englantilainen
arkeologi löysi uhriluolan edustalta jään
nöksiä puoliympyrän muotoon asetetuis
ta peuransarvista. Eräiden esinelöytöjen
perusteella on arveltu, että Ukkoa on
Inarissa palvottu ja sille uhrattu jo noin
tuhat vuotta sitten. Vielä 1900-luvun
alussa tunnettiin Inarin saamelaisten kes
kuudessa Ukkoon liittyviä tarinoita.
Ukko on muinaismuistolailla rauhoitettu
muinaisjäännös. Alue sijaitsee valtion
luonnonhoitometsässä, rantojensuojelu
ohjelman alueella.

Raja-Joosepin talon
asuinkenttä
Sijainti: man; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Metsä-Lapin tuntuniseutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria

-

aja-Joosepin talon asuinkenttä Met
sä-Lapin tunturiseudulla sijaitsee
Luttojoen etelään viettävällä rantatörmäl
lä rajavyöhykkeellä. Asuinkenttä useine
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Raja-Joosepin talon asu inkenttä
rakennuksineen on kaunis ja monipuoli
nen kokonaisuus. Paikalla asuneen era
kon, Raja-Joosepin kuoltua vuonna 1946
kenttä jäi autioksi ja rappeutui. Museovi
rasto on vastannut rakennusten ja raken
nelmien kunnostuksesta vuonna 1982.
Kentän ensimmäinen rakennus, ns.
Joosepin kämppä rakennettiin noin
vuonna 1914 osittain ninteeseen upotta
maIla. Metsästystä, kalastusta, helmen
pyyntiäja poronhoitoa harjoittaneen era
kon aikana asuinkenttä laajeni. Myö
hemmin palaneen asuintalon lisäksi ko
konaisuuteen on kuulunut muun muassa
kaksi kämppää, sauna, navetta, ulkora
kennuksia, aittoja ja kenttää ympäröivä
aita veräjineen. Kentällä on myös sodan
aikainen taisteluhauta.

Erttegvirrin kivinen
poroerotusaita
Sijainti: Utsjoki; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Pohjois-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 30 hehtaaria

0

Ukonsaari

0

0,5

1km

km

-

rttegvärnin komea, harvinaislaatui
nen kivikaanre tunturin rinteessä on
eräiden tietojen mukaan rakennettu
1800-luvun loppupuoliskolla, toisten tie
tojen perusteella jo 1800-luvun alussa.
Se on ollut käytössä vielä vuoden 1945
jälkeen. Aiemmin kaarteessa on lypsetty
poroja, myöhemmin vain merkitty vaso
ja. Kaarteella oltaessa asuttiin melko
etäällä sijaitsevissa laavuissa.
Itse kaarre on hyvin säilynyt. Aidan
sisäpuolella on kolme noin puolentoista
metrin korkuista kiviröykkiötä. Siulan
eli johteen kiviosan päällä lienee ollut
197

Väliinaan asumakenttä

jy
0

0,5

1 km

Erttegvårrin kivinen poroerotusaita
puuta, ja siulan jatkeet ovat puisia.
Kaarteessa on kaksi porttia, alempana
rinteessä sisääntuontiportti ja ylempänä
ulospäästöportti.

Sijainti: Utsjoki; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohjola
Lappi, Pohjois-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 20 hehtaaria

sena koivikkona. Kentän länsipuolella on
harvinaisen suuria ja iäkkäitä koivuja.
Asumakenttä rakennuksineen on hankittu
valtiolle säilytettäväksi kulttuurihistorial
lisena rakennusmuistomerkkinä. Raken
nukset on kunnostettu 1980-luvun alussa.

Luosnjärsuolun (Lohi
niemensaaren) laidunsaaret
Sijainti: Utsjoki; Lapin lääni
Maisemamaakunta: Peräpohj ola
Lappi, Pohjois-Lapin tunturiseutu
Pinta-ala: 40 hehtaaria

Välimaan asumakenttä

0

-

0,5

1 km

enojoen alajuoksulla Vetsikon kylän
lähellä sijaitseva Luosnjirsuolu
(Lohiniemensaari) on arvokas esimerkki
kalastukseen liittyvästä kausiasuinpai
kasta ja lammastalouden luomasta lai
dunmaisemasta. Saaressa on useita il
meisesti 1800-luvun alkupuolella raken
nettuja mökkejä. Osa niistä on huonossa
kunnossa, osan ovat omistajat ainakin
osittain kunnostaneet. Perinnemaise
maan kuuluu kaksi vierekkäistä niitty
saarta, jotka erottuvat selvästi Tenon
laakson maisemassa.

T

-

utioitunut Välimaan asumakenttä
rakennuksineen edustaa tyypillistä
tenolaista jokisaamelaistaloutta. Se
sijaitsee Tenojoen varressa Utsjoen kir
kolta Nuorgamiin vievän tien puolivälis
sä. Välimaan alue on osa tasaista Tenon
rantapalletta, jolla on ollut asutusta jo
kauan. Lähistöllä on kaksi lapintaloa.
Kulttuurimaiseman arvot perustuvat
ennemmin talon ja pihapiirin perinteiseen
sijaintiin maisemassa kuin vaatimattomi
en rakennusten rakennushistoriallisiin
arvoihin. Sinänsä tavallinen Välimaan
tila on muuttunut arvokkaaksi monien
arvokkaampien kohteiden hävittyä.
Asuinkentällä on muun muassa turvekat
toinen asuinrakennus, lammaspuura, ait
toja ja lato. Karjatalouteen liittyvän
rehunhankinnan jäljet ilmenevät lähiym
päristössä niittyinä ja lehdesniityn tapai

A
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Luosnjärsuolun laidunsaaret

2••••’5

1

km

Hakemisto

Yyteri, Pori

Uudenmaan lääni

Arvokkaita perinnemaisemia
Verla; Jaala
Savitaipale-Suomenniemi -tie sekä Kärnä
kosken 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
-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
SO

-

1.

Porvoonjokilaakso; Porvoo, P:n mlk,
Askola, Pukkila, Orimattila
8
2.
Degerbyn Pikkalanjoen Palojoen
kulttuurimaisemat; Inkoo, Siuntio, Vihti
9
Pernajanlahden ympäristö ja Koskenkylänjokilaakso;
3.
Pernaja, Liljendal, Myrskylä
10
4.
Snappertunanjoki Fagervik; Inkoo,
Karjaa, Tammisaari
11
Skärlandet; Tammisaari
5.
13
Nummenjoen Pusulanjoen viljelylaakso;
6.
Nummi-Pusula
13
Fiskars Antskog; Pohja
7.
14
(12. Kymijoen laakso; Kouvola, Valkeala, Elimäki,
Anjalankoski,Pyhtää, Ruotsinpyhtää; kts. Kymen lääni)
-

35

-

-

36
36

-

-

-

-

-

37
37
37
37
38

-

Turun ja Porin lääni

-

-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
Suomenlinna; Helsinki
8.
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 mlk
Treksilä; Porvoon mlk
Londböle; Porvoon mlk
Pellingin Söderby; Porvoon mlk
Ylike; Porvoon mlk
Sarvilahden niityt; Pernaja
Kullan kartano; Loviisa
-

-

-

-

16
17
17
17
18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
21
22
22
23
23
23
24

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;
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo
Ruissalo Hirvensalo; Turku
Untamala Kodjala; Laitila
Köyliönjärven kulttuurimaisemat; Köyliö, Säkylä
Kokemäenjokilaakso; Huittinen,
Aetsä, Kokemäki, Vammala
Karkku Tyrvää; Vammala
Ahlainen; Pori
Sasin Mahnalanselän
kulttuurimaisemat; Hämeenkyrö
Vihteljärvi Niemenkylä; Kankaanpää, Lavia
-

-

-

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27

-

-

-

29
30

-

-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
21. Haukkavuori; Rautjärvi, Ruokolahti
22. Imatrankoski; Imatra

30
31
32
33
33
34

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 kulttuurimaisemat; Lammi
44. Kastari Hatsina Kutajoki; Hollola, Koski Hl.
-

-

34
34

-

-

-

-
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52
54

57
57
57
57
58
58
59
59
59
59
51
60
60
61
61
61
62
62
62

-

-

26
26
27

49
49
51

Arvokkaita perinnemaisemia
Lenholmin niityt; Parainen
Kuusiston linna ja kartano; Kaarina
Häntälän laidunniityt; Somero
Turajärven kedot; Eura
Kauttuan ruukki; Eura
Huiluvuori; Lappi Tl.
Panelian kedot; Kiukainen
Pälpälän Potin niityt; Kokemäki
Köysikosken niityt; Kokemäki
Kintuksen haka; Hämeenkyrö
Vehmaanniemi; Vammala
Särkikosken maatila; Ikaalinen
Saukonperän niityt; Ikaalinen
Noormarkun ruukki Villa Mairea; Noormarkku
Hylkkarin laidunniitty; Rauman
Pinokarin Päivärannan niityt; Rauma
Säppi; Luvia
Pihlavaluodon ja Kuuminaisten niityt; Pori
Fleiviikin niitty; Pori

-

Kaunissaari Ristisaari; Pyhtää
Haapasaari; Kotka
Tammio; Vehkalahti
Kymijoen laakso; Kuusankoski, Valkeala, Elimäki,
Anjalankoski, Pyhtää, Ruotsinpyhtää, Kotka
Sippolanjoenja Summanjoen laaksot;
Anjalankoski, Vehkalahti
Vaalimaanjokilaakso; Miehikkälä, Virolahti
Konnunsuo Joutsenon kirkonkylä; Joutseno,
Lappeenranta
litin kirkonkylä; litti
Jaalan kirkonkylä; Jaala
Suomenkylä; Suomenniemi
Solkei; Taipalsaari, Savitaipale
Tarnala; Saari

44
45
46
47

55
55

-

-

9.
10.
11.
12.

42
43

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
36. Airisto Seili; Nauvo, Parainen, Rymättylä
37. Yyteri; Pori

-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet

41

-

-

Kymen lääni

40

-

66
67
68
70
71
72
73

45.
46.
47.
48.

Kurhila Pulkkila; Asikkala
Auttoinen ja Vesijako; Padasjoki
Juupajoki; Juupajoki, Orivesi
Ahtärin reitin kulttuurimaisemat; Virrat, Ahtäri
-

74
75
76
76

49.

Hämeen härkätie; Hämeenlinna,
Renko, Hattula, Loppi, Tammela
Aulanko; Hämeenlinna (sisältyy alueeseen 39)
Kaukolanharju; Tammela (sisältyy alueeseen 42)
Pyynikki; Tampere
-

78

Arvokkaita perinnemaisemia
-

-

-

-

—

-

-

-

-

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

80
80
80
80
81
81
82
82
82
82

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

113

Kuopion lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
75.
76.
77.

Mustinmäki Tahvanala; Leppävirta
Paukarlahti; Leppävirta
Maaninkajärven kulttuurimaisemat;
Maaninka, Pielavesi
Väisälänmäki; Lapinlahti
Pohjois-Sänkimäki Sänkimäki; Nilsiä
-

-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet

88
89
90
90
91

Arvokkaita perinnemaisemia

-

-

80.
81.

Pisa; Juankoski, Nilsiä
Saahkarin Myhinpään maisematie; Rautalampi
-

116
116
117
118
119

119
120

Päijätsalo; Sysmä
Neitvuori; Anttola
Ristiina Hurissalo -maisematie; Ristiina, Puumala
Punkaharju Pakkasenharju; Punkaharju
Linnavuori; Sulkava
Olavinlinna; Savonlinna
Heinäveden reitin maisemat;
Heinävesi, Savonlinna, Enonkoski
-

-

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
Tornioniemen haka ja kaskimetsäRantasaImi
Vaahersalon hakamaa; Rantasalmi
Häpsäniemen haka; Rantasalmi
Louhimaan torppa; Rantasalmi
Vihtarin mäkiasutus; Heinävesi

-

-

Laakkolan niitty; Rautalampi
Telkkämäen kaskialue; Kaavi

122
122

Pohjois-Karjalan lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat maisemakokonaisuudet
91
92
92
93
94
95
95

Arvokkaita perinnemaisemia
-

Petäjäveden vanha kirkko
ympäristöineen; Petäjävesi

-

86
86
87
87

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

109
110
110
111
112

-

-

56.
57.
58.
59.

-

106
107
108

Arvokkaita perinnemaisemia

78.
79.

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
Nuoramoinen; Sysmä
Muuramäki; Puumala
Kaskii; Juva
Osikonmäki; Rantasalmi
Kuhakoski Kainmola
Väätälänmäki kko; Sulkava
Kokonsaari; Savonlinna
Saksalanharju kirkonkylä; Haukivuori
Kaitainen; Joroinen
Frugård Kotkatiahti; Joroinen

-

71.
72.
73.
74.

Mikkelin lääni
51.
52.
53.
54.
55.

Hassi Kotakoski; Jämsä, Kuhmoinen
Putkilahti; Korpilahti
Viisarinmäki Rutalahti; Toivakka, Leivonmäki
Saarijärven reitin kulttuurimaisemat;
Saarijärvi, Pylkönmäki
Sumiaisten kirkonkylä; Sumiainen
Kärväskylä; Pihtipudas
Ylä-Liitonjoki; Pihtipudas
Muurasjärven kulttuurimaisema; Pihtipudas

78

-

50.

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
67.
68.
69.
70.

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
1

Keski-Suomen lääni

97
97
97
98
98
98
98
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
102
102
103

82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.

Totkunniemi; Kesälahti
Kiteenlahti; Kitee
Saario; Tohmajärvi
Onkamo; Tohmajärvi
Huhtilampi; Kiihtelysvaara
Heinävaara Selkie; Kiihtelysvaara, Kontiolahti
Sonkaja; Ilomantsi
Kirvesvaara Hakovaara; Ilomantsi
Ylikylä; Nurmes
Karhunpää; Valtimo. Nurmes
Ylä-Valtimo; Valtimo
Rasimäki; Valtimo
-

-

124
124
125
126
126
127
128
128
129
129
130
131

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
94.

Koli; Lieksa, Kontiolahti, Eno

132

Arvokkaita perinnemaisemia
Kolin kaskiahot:
Mustanniityt; Lieksa
Mäkränpelto; Lieksa
Ikolanaho; Lieksa
Havukka-aho; Lieksa
Varmonniemen kaskikoivikko; Kesälahti
Jalajanvaaran kallioketo; Tohmajärvi
Voiniemen hovi; Rääkkylä
Sissolan torppa; Ilomantsi
Murtovaara; Valtimo
-

-

-

-

134
134
134
135
135
135
135
135
136
136

Vaasan lääni

Arvokkaita perinnemaisemia

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisernakokonaisuudet
(48. Ahtärin reitin kulttuurimaisemat;
Virrat, Ahtäri; 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. Kuortaneenj ärven kulttuurimaisemat; Kuortane
101. Lehtimäen vaara-asutus; Lehtimäki
102. Härkmeri; Krstiinankaupunki
103. Overmalax Aminne; Maalahti, Korsholm
104. Sulvan Söderfjärden; Vaasa, Korsholm
105. Björköby; Korsholm
106. Vöyrinjokilaakso; Vöyri
107. Lestijokilaakso; Toholampi

-

-

-

138
139
139
140

-

-

-

-

-

-

-

141
142
143
143
144
145
145
146
147

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanälitävyydet
108. Vanha Vaasa; Vaasa

148

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 kalastajakyläja niityt; Maalahti
Viitalan kylän nuityt; Maalahti

149
149
149
150
150
151
151
151
151

Oulun lääni
Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Reisjärven Keskikylä Kangaskylä; Reisjärvi
Kalajokilaakso; Nivala, Ylivieska, Haapajärvi
Hailuoto; Hailuoto
Limingan lakeus; Liminka,
Lumijoki, Tymävä, Kempele, Oulunsalo
Oulujoen laakso; Muhos, Oulu
Säräisniemi; Vaala
Manamansalo; Vaala
Melalahti Vaarankylä; Paltamo
Paltaniemi; Kajaani
Naapurinvaara; Sotkamo
Joukokylä Kempasvaara; Puolanka
Tyräjärven kulttuurimaisemat; Taivalkoski
lijoen keskijuoksun kulttuurimaisema;
Pudasjärvi, Taivalkoski
Aittojärvi Kyngäs; Pudasjärvi
Määttälänvaara Vuotunki; Kuusamo
Virkkula; Kuusamo
-

-

-

-

-

154
154
155
156
157
158
158
159
160
160
161
162

202

-

-

-

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemakokonaisuudet
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.

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

174
176
176
177
178
179
179
180
181
182
182
183
183
184
184
185
186
187
187
188
190

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
148. Aavasaksa; Ylitomio
149. Pallastunturit; Kittilä, Muonio, Enontekiö
150. Saana; Enontekiö

191
192
193

Arvokkaita perinnemaisemia
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

165
166

168
168
168
169
169
169
169
170
170
171
171
171
171
172

Lapin lääni

-

162
163
164
165

Valtakunnallisesti arvokkaat
maisemanähtävyydet
125. Vuokatti; Sotkamo
126. Kuusamon kosket; Kuusamo

-

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

-

Keimiöniemen kalakenttä; Muonio
Sammalselän poroerotuspaiklca; Kittilä
Näkkälä; Enontekiö
Keminsaarten niityt; Pelkosenniemi
Kotajärven kolttakenttä; Sodankylä
Lisma; man
Sallivaaran poroerotuspaikka; man
Sarmijärvi; Inani
Ukonsaari; Inani
Rajajoosepin talon asuinkenttä; man
Erttegvänin kivinen poroerotusaita; Utsjoki
Välimaan asumakenttä; Utsjoki
Luosnjarsuolun (Lohiniemensaaren)
laidunsaaret; Utsjoki

194
194
194
195
195
195
196
196
197
197
197
198
198

Liite]

Maakunnallisesti arvokkaat
maisema-alueet lääneittäin
Uudenmaan lääni

Turun ja Porin lääni

Maisemakokonaisuudet:
1
Lindövikenin kulttuurimaisemat; Tenhola
Vassbölen kulttuurimaisema; Inkoo
2
Lohjanjärven kulttuurimaisemat;
3
Lohjan kunta, Karjalohja
Haarjärven Myllykylän Karstun
4
kulttuurimaisema; Sammatti
Vanjoen laakson kulttuurimaisema; Vihti
5
Järvenpään kylämaisema; Karkkila
6
Porkkalanniemen kulttuurimaisemat;
7
Kirkkonumnii
Espoonkartanon kulttuurimaisema; Espoo
8
Röylän Pakankylän Bodomin
9
kulttuurimaisemat; Espoo
10 Sotungin kulttuurimaisema; Vantaa
11 Kytäjän kulttuurimaisema; Hyvinkää
12 Tuusulanj ärven kulttuurimaisemat; Tuusula
13 Palojoen kulttuurimaisemat; Nurmijärvi
14 Vantaanjokilaakson kulttuurimaisema;
Vantaa, Nurmijärvi
15 Sipoonjoen kulttuurimaisema; Sipoo
16 Mustijoen kulttuurimaisema; Porvoon mlk,
Pomainen, Mäntsälä
17 Ilolanjoen kulttuurimaisema; Porvoon mlk
18 Vessölandetin kulttuurimaisema;
Porvoon mlk
19 Sarvisalon kulttuurimaisema; Pernaja
20 Tesjoen kulttuurimaisema; Lapinjärvi,
Ruotsinpyhtää
21 Artjärven kulttuurimaisemat; Artjärvi

Maisemakokonaisuudet:
43 Hiittisen kulttuurimaisema; Dragsfjärd
44 Storlandetin kulttuurimaisemat; Nauvo
45 Alönin kulttuurimaisema; Parainen
46 Iniön kulttuurimaisemat; Iniö
47 Vehmassalmen kulttuurimaisema; Vehmaa,
Taivassalo
48 Långsjön Avikin 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
59 Luvian saariston vanhojen kalastajatilojen
kulttuurimaisemat; Luvia
60 Kasalan kulttuurimaisemat; Merikarvia
61 Trollssin kulttuurimaisema; Merikarvia

Maisemanähtävyydet:
22 Svartholman linna; Loviisa

Maisemanähtävyydet:
62 Jaakkolankylän Poltinkosken maisematie;
Parkano, Ikaalinen

Kymen lääni

Hämeen 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; litti
30 Vuolenkosken kulttuurimaisemat; Jitti
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 Kummun kulttuurimaisemat; Uukuniemi

Maisemakokonaisuudet:
63 Torron 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

-

-

-

-

-

-

-

-

Maisemanähtiivyydet:
39 Tallimäld Virojoki -maisematie;
Vehkalahti, Virolahti
40 Hiidenvuori; litti
41 Kauria Karkaus -maisematie;
Suomenniemi
42 Torsanvuori; Rautjärvi
-

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Maisemanähtävyydet:
77 Syrjänharju; Pälkäne
78 Vehoniemenhaiju; 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
-

-

-
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123 Lappajärven Kurejokilaakson kulttuuri
maisema; Lappajärvi, Vimpeli, Alajärvi
124 Sapsalainpi Alavudenjärvi; Alavus
125 Lestijärven kulttuurimaisema; Lestijärvi
126 Härkänevan pika-asutus; Toholampi
127 Perhonjokilaakso; Veteli, Kaustinen
128 Lohtajanjokilaakso; Lohtaja
129 Lestijokisuun kulttuurimaisemat; Himanka
-

Mikkelin lääni

-

Maisemakokonaisuudet:
84 Väisälänsaari; Hirvensalmi
85 Tuukkalan Ponassalrnen 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:
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 Krunnien vanhat saaristolais-ja
kalastuskulttuurin maisemat; Ii
139 lijokisuun kulttuurimaisemat; Ii
140 Pyhäjärvi Tavastkenkä; Pyhäntä
141 Lehtovaara; Kajaani
142 Ahinas; Utajärvi
143 Sänkijärven kulttuurimaisemat; Utajärvi
144 Yli-Vuotton kulttuurimaisemat; Kiiminki
145. Kollajan kulttuurimaisemat; Pudasjärvi
146 Tirnoniemen 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
151 Pumuvaara; Kuusamo
152 Vasaranperä; Kuusamo
153 Kantokylä Törmäsenvaara; Kuusamo
-

-

-

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
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 Oja Luodon rannikkokylät; Luoto,
Kokkola
122 Kainaston niittylakeus; Kauhajoki, Teuva

Maisemanähtävyydet:
154 Koitelinkoski; Kiiminki
155 livaara; Kuusamo

Lapin lääni
Maisemakokonaisuudet:
156 Huhtalan Alaniemen kulttuurimaisemat;
Simo
157 Saukkojärven kulttuurimaisemat; Ranua
158 Tolvan kulttuurimaisema; Posio
159 Aholanvaara; Saha
160 Saija; Salla
161 Marrasjärvi; Rovaniemen mlk
162 Luiro; Pelkosenniemi
163 Uimaniemi; Sodankylä
164 Yli-Muonion kylä; Muonio
165 Muonion kirkonkylän vanha osa ja
jokilaakson kulttuurimaisema; Muonio
166 Salvasjärven vanha kesäkylä; Enontekiö
167 Raittijärven kesäkylä; Enontekiö
168 Ropijärven kylä (Ropinperä); Enontekiö
169 Kalkujärven (Kalggojavri) vanha kesäkylä;
Enontekiö
170. Nellimin kylä ja Nellimjärven koltta-asutus;
man
-

-

-
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Maisemanähtävyydet:
171 Pielpajärven erämaakirkko ympäristöineen;
man

Kuvailulehti
Julkaisija

Julkaisun päivämäarä

Ympäristöministeriö

29. 12. 1992

Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri)

Julkaisun laji

Maisema-aluetyöryhmän mietintö

Toimeksiantaja

Puheenjohtaja Antti Haapanen
Tapio Heikkilä

Toimielimen asettamispvm.

Työryhmän mietintö

Sihteeri

Ympäristöministeriö

21.4. 1986
Julkaisun nimi

Arvokkaat maisema-alueet
Maisema-aluetyömyhmän mietintö II
Julkaisun osat

Osa 1 Maisemanhoito
Osa II Arvokkaat maisema-alueet
Tiivistelmä

Maisemanhoidon järjestämistä varten on maisema-aluetyöryhmä selvittänyt valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.
Arvokkaat maisema-alueet ovat näytteitä parhaiten säilyneistäja tyypillisimmistä maaseudun kulttuurimaisemista.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on 150, ja ne esitellään mietinnön 11-osassa aluekuvauksinaja karttoina.
Työryhmä selvitti esimerkinomaisesti myös perinnemaisemia. Perinnemaisemat ovat alkutuotannon tai muiden varhaisten
elinkeinojen muovaamia maisematyyppejä. Perinnemaisemat jaetaan kahteen ryhmään: perinnebiotooppeihinja rakennettuihin
perinnemaisemiin. Esittelemällä lyhyesti useita edustavia perinnemaisema-alueita. haluaa työryhmä korostaa niiden
maisemanhoidon järjestämisen kiireellisyyttä.

Avainsanat (asiasanat)

Maisema, kulttuurimaisemat, perinnemaisemat, maisemanhoito, maisema-alueet, maisemasuunnittelu
Muut tiedot

Julkaisun valvoja: Tapio Heikkilä
Sanan nimi ja numero

ISSN

ISBN

0788-5954

951-47-5194-9

Hinta

Luottamuksellisuus

Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto;
työryhmän mietintö 66/1992
Kokonaissivumäärä

Kieli

204

Suomi

Julkinen

Jakaja

Kustantaja

Ympäristöministeriö ja
Painatuskeskus Oy

Ympäristöministeriö

Presentationsblad
Utgivare

Utgivningsdatum

Miljöministeriet

29.12.1992

Författare (uppgifter om organet, organets namn, orförande, sekreterare)

Typ av pubiikation

Arbetsgruppsbetänkande

Arbetsgruppen för landskapsområden

uppdragsgivare

Milj ömirnsteriet

.

..

Ordforande Antti Haapanen
Sekreterare Tapio Heikkilä

Datum för tiIIsttandet av organet

21.4.1986
Publikationens titel

V rdefulla la dskapsarn den
Bet rilande II av artsgn f r 1andskapsar de
Publikationens delar

Del 1
Del II

Landskapsvård
Värdefulla landskapsområden

Referat

För organisering av landskapsvården har arbetsgruppen för landskapsområden klarlagt de nationellt värdefulla landskaps
områdena. De värdefulla landskapsområdena är prov på landsbygdens bäst bevarade och mest typiska kulturlandskap. Det finns
150 nationellt värdefulla landskapsområden. Dessa presenteras i del II av betänkandet med områdesbeskrivningar och kartor.
Med hjälp av exempel gjorde arbetsgruppen också en utredning av vårdbiotoperna. Vårdbiotoperna är landskapstyper formade av
primärproduktionen eller andra tidiga näringar. Vårdbiotoperna indelas i två grupper: vårdbiotoper och bebyggda vårdbiotoper.
Genom att i korthet presentera fiera representativa områden med vårdbiotoper viil arbetsgruppen betona den brådskande
karaktären av vårdarrangemang för dessa landskapstyper.

Nyckelord

Landskap, kulturlandskap, landskapsvård, landskapsområden, planering av landskap
Ovriga uppgifter

Publikationens övervakare: Tapio Heikkilä
Seriens namn och nummer

ISSN

ISBN

Miljöministeriet, miljövårdsavdelningen;
arbetsgruppens betänkande 66/1992

0788-5954

951-47-5194-9

Sidoantal

Språk

Pris

Sekretessgrad

204

Finska

Offentlig

Distribution

Förlag

Miljöministeriet och
Tryckericentralen Ah

Milj öministeriet

Documentation page
Published by

Date of publication

Ministry of the Environment

29.12.1992

Author(s)

Type of publication

Working group report

Working group on landscape areas
Secretary

Commissioned by

Ministry of the Environrnent

Chairman Antti Haapanen

Date of assignment / Date of the research cotract

Tapio Heikkilä

21.4. 1986
Titel of publication

Important Landscape Areas;
Report II of the working group on Iandscape areas
Parts of publication

Part 1 Landscape management
Part II Important landscape areas
Abstract

For organizing Iandscape management the Landscape Working Party has analyzed the nationally important landscape areas.
Important landscape areas are exarnples of the most typical cultural landscapes of the countryside which exist in a weIl-preserved
state. There are 150 nationally important Iandscape areas. These areas are described in part (ii) of the report, which includes
maps.
The Working Party also analyzed a selection of traditional landscapes. The traditional landscapes are those formed by primary
production or other early trades. Traditional landscapes are subdivided into (a) semicultural traditional biotopes and (b) built-up
traditional landscapes. Briefly introducing several representative areas with traditional landscapes the Working Party wants to
stress the urgency of organizing managernent for this type of landscape.

Keywords

Landscapes, cultural landscapes, landscape management, landscape areas, landscape planning
Other information

Superviser for publication: Tapio Heikkilä
Series (key title and no.)

ISSN

ISBN

Ministry of Environment,
Environmental Protection Department;
working group report 66/1992

0788-5954

951-47-5194-9

Pages

Language

Price

Confidentiality

204

Finnish

Public

Distributed by

Publisher

Ministry of the Environment and
Finnish Printing Centre Ltd.

Ministry of the Environment

