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Johdanto  
 

Keski-Suomen museo on tehnyt vuoden 2015 aikana 

analyysia siitä, mihin kulttuuriympäristö keskittyy ja 

sijoittuu maakunnan alueella. Tämä työ liittyy Keski-

Suomen liiton käynnistämään maakuntakaavan 

tarkistukseen. Työn tarkoituksena on etsiä ne 

muinaisjäännösten, rakennetun kulttuuriympäristön, 

kulttuurimaisemien, perinnebiotooppien ja 

kulttuurisidonnaisten kasvien alueet, joilla nämä kaikki 

kulttuuriympäristön elementit menevät päällekkäin ja 

siten kertovat kulttuuriympäristön vetovoimaisuudesta 

esihistorian ajoista nykypäivään. Analyysin tavoitteena 

on osoittaa ne alueet maakunnasta, joiden 

kulttuuriympäristön kerrokset ovat poikkeuksellisen pitkäikäisiä ja monipuolisia. Nämä vetovoima-alueet 

voivat mahdollistaa kulttuuriympäristön paremman kokonaisvaltaisen suunnittelun, hyödyntämisen ja 

uudenlaiset innovaatiot. Alueiden tehtävänä on innostaa tutkimaan ja toteuttamaan kulttuuriympäristön 

mahdollisuuksia esimerkiksi osana elinkeinotoimintaa, matkailua, tai virkistystä. Aluekeskittymien 

havainnollistamisen tavoitteena ei ole osoittaa suojelutavoitteita, vaan kohteiden yhteyksistä syntyviä 

vahvuuksia ja synergiaetuja. 

 

Kulttuuriympäristöjen ominaisuutena on pienimuotoisuus ja vaikea 

hahmotettavuus. 
 

Jotta kulttuuriympäristöjä voidaan mm. kaavoituksen keinoin edistää ja siten turvata niiden hyvä 

kehittyminen, on ymmärrettävä missä kulttuuriympäristöt ovat voimakkaimmillaan ja eniten kytkeytyneet 

toisiinsa. Tämä voidaan tehdä vain kokoamalla kaikki olemassa oleva tieto niin rakennuksista, arkeologisista 

kohteista kuin perinnebiotoopeistakin yhdeksi paikkatietokannaksi. Tämän tietokannan avulla voidaan 

nähdä mille alueille eri aikakausien inventointitulokset keskittyvät ja korreloivatko ne nykyisen 

yhteiskuntarakenteen kanssa. 

Ongelmaksi kytkeytymisen selvittämisessä tulee se, että kaikki paikkatieto kulttuuriympäristöistä on hyvin 

pienimuotoista. Ne koskettavat korkeintaan yhden pihapiirin tai korttelin kokoisia alueita. Keski-Suomen 

mittakaavassa kaikki paikkatieto, jopa aluerajauksetkin, näyttäytyy pistetietona, joilla ei näytä olevan suoria 

ja välittömiä rajapintoja toisiinsa. Piste on aina vain piste. Näiden yksittäisten pisteiden välille on luotava 

kontaktisuhde eli jokaisen pisteen vaikutus on määriteltävä. 

Nyt tehty tietokanta perustuu ihmisen historialliseen maankäyttöön ja sen jälkiin Keski-Suomessa 

esihistorialliselta ajalta nykypäivään.  Pääpaino on  rakennuksien, pihojen ja muinaisjäännösten kautta 

hahmotettavassa hyvinkin pitkäaikaisissa ja moninaisissa ihmistoiminnan vaikutuksissa.  

Kulttuurimaisemien ja perinnebiotooppien asema tässä työssä nähdään hieman erilaisena verrattuna 

rakennettuun kulttuuriympäristöön ja arkeologiseen kulttuuriperintöön. Kulttuurimaisemat ja 
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perinnebiotoopit kuvaavat pääasiassa yhden elinkeinomuodon (yleensä maatalous ja karjanhoito) 

synnyttämiä ja ylläpitämiä, edelleen perinteisessä käytössä olevia alueita. Tämän vuoksi näille alueille 

kulttuuripiirteiden kerrostuminen on ollut vähäisempää. Muutokset kohteita ylläpitävässä 

elinkeinotoiminnassa voivat aiheuttaa nopeasti suuriakin muutoksia ja jopa häviämistä ja siksi niiden 

pitkäaikaisen vaikutus kulttuuriympäristöön on heikompaa kuin rakennetussa kulttuuriympäristössä ja 

arkeologisessa kulttuuriperinnössä. 

 

Arkeologisoituneet kohteet näyttävät vain osan olemassa olleesta kulttuurista ja mitä kauemmas historiaan 

mennään, sen vähemmän muinaisjäännökset näyttäytyvät aikansa kokonaiskulttuuriympäristön edustajina. 

Tämä johtuu kohteiden alkuperäisistä jäännösmääristä, säilymisoloista ja löytymisistä eli 

inventointimetodiikasta ja eri aikakausien tutkimuksen painotuksista. Tämän johdosta löytyneet kiinteät 

muinaisjäännökset eivät koskaan edusta koko esihistorian kulttuuriympäristöjen kirjoa ja monimuotoista 

ilmettä. Sellaiset kulttuuriympäristöt säilyvät arkeologisina kohteina, jotka jättävät jälkeensä sellaiset 

fyysiset jäänteet, jotka säilyvät vuosisadoista toiseen maan povessa.  Säilyneitä ja löydettyjä 

muinaisjäännöksiä voi pitää vain yhtenä otoksena kokonaiskulttuuriympäristöstä. Tämä asia on vain 

hyväksyttävä arkeologisen kulttuuriympäristön kohdalla. Juuri tässä otoksenomaisessa pienuudessa ja 

jäännösmäisyydessä lepää koko arkeologisen kulttuurin suuri arvo. 

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta rakennusinventoinneissa tehtyjen valintojen suurimpina kriteereinä 

on kunkin aikakauden rakennustutkimukseen vaikuttaneet metodit ja arvopohjaan vaikuttanut tutkimus. 

Rakennuksien inventointia varteen tehtiin yhtenäinen ohjeistus jo 1980-luvulla. Ohjeistusta on sittemmin 

täydennetty, sekä on laadittu erillisselvityksiä ja -inventointeja koskevia oppaita, esimerkiksi sisätiloja 

varten.    Varhaisissa rakennusinventoinneissa lähdettiin liikkeelle ensisijaisesti rakennuksen iästä ja 

säilyneisyydestä kumpuavasta arvomaailmasta. Tärkeänä piirteenä nähtiin rakennuksen liittyminen 

perinteiseen agraarikulttuuriin. Arvokkaiksi kohteiksi valikoitui usein yksittäisiä ja sporadisia kohteita, 

joiden ympäristö ei välttämättä enää millään tavoin liittynyt rakennuksen laajempaan historialliseen 

kontekstiin.  Myöhemmin inventointien metodiikassa on painotettu laajempia kokonaisuuksia sekä ajallista 

kerroksellisuutta, rakennustutkimuksen muututtua enemmän monitieteelliseksi. Ajallisesti tutkimuskenttä 

kattaa koko rakennetun kulttuuriympäristön nykypäivään saakka. Lisäksi viime vuosina rakennuskannan 

inventoinnit ovat laajentaneet tutkimuskenttää rakennuksien kautta nähtäviin ilmiöihin, niiden tutkimiseen 

ja tallentamiseen osana hyvinvointivaltion kehityksen historiaa ja jälki-modernistista yhteiskuntaa. 

Rakennusinventointien nykyinen arvopohja on nähtävissä esimerkiksi laissa rakennusperinnön suojelusta 

(2010), jossa lakitekstin alkuosassa esitellään merkittävän rakennusperinnön arvojen muodostuminen.  

Merkittävä muutos on tapahtunut myös siinä, että näkökulma on siirtynyt yksittäisestä kohteesta 

laajempien kokonaisuuksien sekä niihin liittyvien vaikutustekijöiden havainnointiin. Samalla inventoitavien 

rakennusten aikaskaala on laajentunut koskemaan kaikkia olemassa olevia rakennuksia ja rakenteita, niin 

vanhoja kuin uusiakin.  

Huom. Nykyinen kulttuuriympäristö perustuu keskiajan lopulla ja tätä myöhemmin syntyneeseen 

kulttuuriympäristöön ja sen kehitykseen. 
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Metodiikkaa ja menetelmiä 
 

Jotta vaikutusalue voidaan määritellä, on tunnettava eri historiakerrosten kulttuuriympäristöjen 

perusluonteet. On tunnistettava ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet koko kulttuuriympäristön 

muodostumiseen. Yhden kohteen vaikutus ympäristöönsä on erikokoinen eri aikakausina ja eri 

pääelinkeinojen kohdalla. Metsästykseen ja kalastukseen perustuva yhteiskunta vaatii suuret maa-alat, 

jotta riista ja kalakannat pysyvät elinvoimaisina ja sitä kautta ihmisten kulttuurilla on mahdollisuuksia säilyä 

hengissä. Kaskeamiseen perustuva viljely vaatii rantalehdesmetsiä ja mäntykankaita.  Aluekoko 

muistuttaakin kiertokaskeamisen ansioista hyvin paljon metsästysaluekokoa, kuitenkin sen ollessa 

pienempi vakiintuneiden kaskialueiden vuoksi. Peltoviljelyyn ja karjankasvatukseen perustuva 

kulttuuriympäristö on kasaantunut viljelyyn sopiville alueille. Takamaat ja metsät ovat toissijaisia käyttöön 

nähden ja sijoittuvat lähelle pihapiiriä, yleensä muutamasta sadasta metristä parin kilometrin etäisyydelle. 

Moderniin yhteiskuntarakenteeseen liittyvä, palkkatyöhön perustuvat yhteisöt vaativat 

kulttuuriympäristöltään hyvin keskittynyttä rakennetta, jolloin välitön kulttuuriympäristö ja sen 

vaikutusalue on pieni ja voimakas. Kuitenkin tästä lähiympäristön voimakkuudesta johtuen myös moderni 

kerros heijastaa yhden kohteen vaikutusta yllättävän laajalle, jopa 2000 m etäisyydelle saakka kohteesta. 

Tässä selvityksessä vaikutusalueiden laajuuksia laskettiin eri rekisterien pistetietojen keskinäisen 

spatiaalisen hajonnan, vanhojen karttojen, arkeologisen-, kansatieteellisen- ja rakennustutkimustiedon 

pohjalta.  

 On laskettu, että 25 - 100 km2 elättää yhden metsästäjän. Lähtökohtana tässä mallinnuksessa on pidetty 

tuota 25 km2 (säde 2,5 km), joka huomioi Keski-Suomen järvien vaikutuksen ravinnon lähteenä 

esihistoriallisella ajalla. (Muinaisjäännökset mallinnettiin myös maksimaalisella 10 km halkaisijaltaan olevilla 

soluilla, jolloin säde oli 5 km.) Rautakauden ja keskiajan kohteiden kohdalla käytettiin analysoinnin 

välineenä Keski-Suomen kohteiden lisäksi Pirkanmaan tunnettuja rautakautisia kohteita, koska Keski-

Suomen rautakauden vaikutteet ovat tulleet voimakkaimmin juuri Pirkanmaan alueelta. Tällöin saatiin 

keskimääräisesti asuinpaikan ja sen lähiviljelysalueiden halkaisijaksi koordinaattipisteestä n. 300 m ja 

kokonaisvaikutus takamaat mukaan lukien 2,7 km (säde).  

Muinaisjäännösten vaikutusalueeksi päädyttiin asettamaan 3000m säde (9km2 alue), jolloin saadaan 

painotettua hieman pyyntikulttuurin vaatimaa maa-aluetta. Tämä 9km2 alue Keski-Suomen alueella on 

todennäköisesti elättänyt yhden pienen esihistoriallisen asuinpaikan väestön. (vrt. Itkonen 1948 Suomen 

lappalaiset II s. 264 – 265). 

Historiallisten (1500 – 1950AD) pihapiirien vaikutusalueen koko määräytyi JYX -tietokannassa olevien Keski-

Suomen historiallisten karttojen pohjalta. Vanhoista kartoista (mm. Petäjävesi ja Jämsä) mittaamalla saatiin 

pihojen ja lähipeltojen alueen halkaisijaksi keskimäärin 400 – 500 m. Kokonaisen kylän (pihat ja pellot) koko 

pysyi 2000 – 3000m (säde) alueella. Historiallisten pihapiirien kohdalla vaikutusalueeksi valittiin 2000m 

säde (4 km2), jolloin asuinpaikat muodostuivat klusteroituneiksi kokonaisuuksiksi.  1900-luvun ensimmäisen 

puoliskon karttoja tarkasteltaessa säteen sisältä ns. kyläkeskuksista löytyi suurimmassa osassa kyliä 

myllypaikka, kansakoulu, kauppa sekä jonkinlainen kokoontumiseen käytetty rakennus, kuten seurantalo.  
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1950 –luvun ja sitä nuorempien rakennusten kohdalla päädyttiin samaan 2000m säteeseen vaikutusalueen 

määrittämisessä, jotta rakennusperintö voitaisiin esittää yhtenä kokonaisuutena. Huomioon otettiin 

vaikutusalueen määrittelyssä se, mitä nuorempaa 

rakennuskantaa kohti mennään, sitä pienempänä 

näyttäytyy yhden rakennuksen vaikutus. Poikkeuksen 

tähän sääntöön tekevät arkkitehtonisesti merkittävät 

julkiset rakennukset ja kaupunkien asemakaavarakenne 

Nuoremman rakennusperinnön pienempi vaikutusalue 

johtuu rakennuskannan tihentymisestä. Kun näitä 

moderneja (post. 1950-luku) rakennuksia tarkastellaan 

usein pieninä ryhminä tms. muina kokonaisuuksina 

esim. korttelikokonaisuuksina, voidaan huomata yhden 

tällaisen ryhmän vaikutuksen muistuttavan 

historiallisten pihapiirien vaikutusmallia. Tämä malli 

toistuu erityisesti maaseututaajamissa, koska sotien 

jälkeinen maanhankintalain mukainen alue- ja rakennussuunnittelu oli tiukasti valtiojohtoista toimintaa ja 

se muutti maaseututaajamia rakenteellisesti. Keskittynyttä kylärakentamista lisäsi valtion ja kuntien 

maanlunastustoiminta.  

 

 

 

Aineistot 
 

Aineistot muodostuvat ajantasaisista muinaisjäännösrekisterin kohteista, Keski-Suomen museon 

rakennusinventointiaineistoista 1979 – 2015, Keski-Suomen ELY-keskuksen toimittamista aineistoista: 

kulttuurikasvitiedoista, perinnebiotoopeista ja valtakunnallisista sekä maakunnallisista kulttuurimaisema-

alueista (uusimmat inventoinnit). 

Työ pohjautuu pääasiassa kahden isoimman aineiston, rakennetun kulttuuriympäristön ja 

muinaisjäännösten, varaan.  Näiden osioiden alueanalyysiä on täydennetty muilla kulttuuriympäristön osa-

alueiden tiedoilla. 

Rakennetun kulttuuriympäristön kohteet ovat valikoituneet ensisijaisesti rakennuksien säilyneisyyden 

perusteella, ei niinkään asuinpaikan historian tai muun aineettoman kulttuuriperinnön perusteella. Lisäksi 

kohteiden osalta on aina käyty rakennuksien kautta säilyneisyyden arviointi ja valikointiprosessi läpi. 

Muinaisjäännöskohteet ovat valikoituneet sen mukaan mitä Muinaismuistolaki (295/1963) niiden 

suojelusta määrää. Lisäksi arkeologiseen kulttuuriperintöön on tässä otettu huomioon ns. irtolöytöpaikat ja 

muut muinaisjäännösrekisterin mukaiset kulttuuriympäristökohteet. 
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Pistetiedot kpl 

Muinaisjäännökset 1718 

Rakennettu kulttuuriympäristö 6651 

  

Kulttuurisidonnaiset kasvit 998 

Perinnebiotoopit 298 

Kulttuurimaisema-alueet 58 (12 valtak. + 46 maak.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

muinaisjäännökset rakennettu kulttuuriympäristö 

perinnebiotoopit ja 

kulttuurimaisemat 

356 kpl 
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Klusteroitumisesta ja lähin naapuri indeksistä 
 

Lähin naapuri indeksi ilmaisee eri pisteiden välisen havaitun etäisyyden (havaittu keskipituus) verrattuna 

ennalta odotettuun välimatkaan. Ennalta odotettu välimatka (odotettu keskipituus) on keskiarvoetäisyys 

naapureiden hypoteettisesta jakaumasta. Lähin naapuri indeksin arvo saadaan laskemalla jokaisen pisteen 

etäisyyksien välinen keskiarvo. Jos tämä havaittu keskipituus on odotetun keskipituuden keskiarvoa 

pienempi, ilmaisee tämä arvo klusteroitumista. Jos indeksi on alle 1, kuvio osoittaa klusterointia; jos indeksi 

on suurempi kuin 1, trendi on kohti hajontaa tai kilpailua.  

Esimerkki QGis 2.10.1 ohjelman tietokanta-analyyseistä Keski-Suomen maakunnan kulttuuriympäristön 

pisteiden välisistä suhteista: 

Muinaisjäännökset: 

Havaittu keskipituus  761.487285285 

Odotettu keskipituus  2045.10609109 

Lähin naapuri indeksi  0.372346104001 

 

Rakennukset: 

Havaittu keskipituus  454.962222855 

Odotettu keskipituus  1090.45133869 

Lähin naapuri indeksi  0.417223773967 

 

Perinnebiotoopit: 

Havaittu keskipituus 3175.21526195 

Odotettu keskipituus 4630.15388401 

Lähin naapuri indeksi 0.68576884084 

 

Kulttuuriympäristö kokonaisuutena: 

Havaittu keskipituus  417.69490874 

Odotettu keskipituus  982.368707656 

Lähin naapuri indeksi  0.425191585893 

 

Analyysi kertoo, että Keski-Suomessa kulttuuriympäristön 

peruselementit ovat kerrostuneet uudelleen ja uudelleen samoille 

paikoille. Kulttuuriympäristön oma ”ekologinen lokero” on 

elinvoimaisinta vain tietyillä alueilla. Tällaisten kasaantuneiden 

alueiden taustatekijöiden täytyy suosia ihmiskulttuurin 

yhteisöllistä toimintamallia. Lähin naapuri indeksissä voidaan 

myös havaita inventointien myötä tapahtuneita arvovalintoja. 

Esimerkiksi muita korkeampi indeksiarvo, voi viitata 

tarkoitukselliseen alueellisen hajonnan hakemiseen kohteita 

inventoidessa. 

Kulttuuriympäristön keskittymät sijoittuvat Keski-Suomen alueella 

ns. ylimmän rannan (Ancylusjärvi pohjoisessa Keski-Suomessa ja  

Yoldiameri eteläisessä Keski-Suomessa) alapuolisille 

korkeuskäyrille. Eli alueille, joiden maaperässä on historiallisten 

meri- ja järvivaiheiden pohjasedimenttejä, mikä tekee maaperästä 

hedelmällisempää verrattuna näihin vedenkoskemattomiin 

alueisiin. Tämä on puolestaan ohjannut varsinkin viljelyyn 

pohjautuvaa elinkeinoa keskittymään tietyille alueille. 
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Kohdekeskittymäkartan tekeminen  
 

Kun lähdetään visualisoimaan ryhmittymisiä tai klustereita, yksi parhaita työkaluja tähän on tehdä 

kohdekeskittymäkarttoja. Kohdekeskittymäkartan tekemistä varten pitää etukäteistietoina vähintään 

määrittää aineistoittain pistekohtainen vaikutusalueen säde sekä 

läpinäkyvyysarvo näille vaikutusalueille.   

Itse kohdekeskittymäkartta muodostetaan yksittäisistä 

pistetiedoista esimerkiksi paikkatieto-ohjelmiston 

vektorianalyysityökaluilla. Tällöin yksittäisistä pisteistä koostuva 

pistepilvi muodostuu näiden ennalta annettujen määritteiden 

mukaan kokonaisuuksiksi ja erikokoisiksi alueiksi. 

Tämän lisäksi visuaalista karttaa varten voidaan määrittää 

vaikutusalueen sisäisiä heikkenemis-/ kasaantumisvyöhykkeitä, 

jolloin voimakas klusteroituminen jollakin alueella näkyy kartalla 

esimerkiksi vaaleampana värinä. 

Pistetiedot kpl vaikutusaluesäde läpinäkyvyysarvo 

Muinaisjäännökset 1718 3000 2.5 

Rakennettu kulttuuriympäristö 6651 2000 2.5 

    

Kulttuurisidonnaiset kasvit 998 5000 0.85 

Perinnebiotoopit 298 5000 2.95 

Kulttuurimaisema-alueet 58 - - 

 

Läpinäkyvyysarvoksi muinaisjäännösten ja rakennetun kulttuuriympäristön kohdalla tässä 

työssä valikoitui 2,5. Tämä tarkoittaa sitä, että jos yhden pisteen vaikutusalue leikkaa alle 

2,5 muun kulttuuriympäristökohteen vaikutusaluetta, niin sitä pistettä vaikutusalueineen 

ei näytetä kohdekeskittymäkartalla. Sen sijaan jos yhden pisteen vaikutusalue leikkaa 2,5 

tai useampaa vaikutusaluetta, niin tämä piste vaikutusalueineen näytetään 

kohdekeskittymäkartalla. Tällä menetelmällä saadaan kartalta karsittua pois yksittäiset 

hajasijoittuneet pisteet ja vain eri pistekeskittymät näytetään vaikutusalueidensa 

mukaisina kokonaisuuksina. 

Kulttuuriympäristökeskittymän arvona käytetty 2,5 kohteen suhde ns. pääkohteeseen nähden voidaan 

löytää myös historiallisesta kylä- ja asutusrakenteessa olevien kohteiden määrän kautta. Vanhoissa Keski-

Suomea koskevissa kartoissa, maakirjoissa ja asutuksen yleisluettelossa mainittujen talojen määrä on kylien 

osalta aina vähintään kaksi ja sen lisäksi on löydettävissä taloihin kohdentuvia torppia tai muita 

asutuskohteita lähes jokaisen kylän tilan kohdalta vähintään yksi. Tästä voidaan yhdeltä osalta määritellä 

arvoksi 2,5 miniminä. Sama kerroin toistuu myös uudemman ajan kulttuuriympäristön kohdalla.  Tällöin 

vain kohteen suhteisiin vaikuttavat vaikutusalueet voivat olla muutakin kuin asutuskohteita, kuten julkisten 

palveluiden, kaupan tai teollisuuden ympäristöjä. Näitä on aina löydettävissä vähintään yksi, modernin ajan 

ympäristöissä yleensä useita (esim. talo – koulu – kauppa - seurantalo).  
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Perinnebiotooppien ja kulttuurisidonnaisten kasvien kohdalla sekä vaikutusaluesäde että läpinäkyvyysarvo 

ovat ohjelmiston automaattisesti generoimia lukuja, jotka pohjautuvat niiden sisäiseen 

paikkatietosuhteeseen.  

 

Viimeistely 
 

Kohdekeskittymäkartan teossa tärkein työvaihe on asiantuntijatulkinnan tekeminen ohjelmiston luomasta 

mallista. Ohjelmistot luovat hyvän pohjan ja rajaavat yksittäiset alueet säännönmukaisesti ennalta 

sovittujen määreiden mukaan. Tämä ei vielä riitä. Aineistoa tulkitsevien asiantuntijoiden 

kulttuuriympäristön vahva paikallis- ja aluetuntemus on olennainen osa analyysia, kun haetaan kulttuurista 

jatkuvuutta ja näkemystä siihen, millä alueilla kulttuuriympäristö on vahvimmillaan.  

Keski-Suomen kohdalla karsittiin ohjelmistojen luomasta mallista pois sellaiset pienet keskittymäalueet, 

joilla ei ollut selvää yhteyttä muihin ympärillä oleviin keskittymiin. Toisaalta saman periaatteen (yhteys tai 

sen puute ympäröiviin alueisiin) mukaisesti voitiin yhdistää yksittäisiä helminauhamaisia keskittymiä 

yhdeksi alueeksi tai yksi yksittäinen keskittymä jonkin isomman alueen osaksi. Jokaisen poistettavan tai 

toiseen alueeseen liitettävän keskittymän kohdalla on aina käytävä erikseen läpi keskittymän sisällä olevien 

kohteiden tietosisältö. Näin voidaan varmistaa kuuluuko liitettävä keskittymä isompaan kokonaisuuteen tai 

onko poistettava keskittymä todella yksittäinen anomalia, jolla ei ole yhteyksiä ympäröiviin keskittymiin. 

Viimeisenä vaiheena tulee valmiiden keskittymäalueiden rajat käydä läpi vertaamalla niitä olemassa oleviin 

valtakunnallisiin ja maakunnallisiin kulttuurimaisema-alueisiin ja niiden rajoihin. Tällä varmistetaan, ettei 

kulttuurimaisema-aluerajausten kanssa tule ristiriitoja. 
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Tiivistelmä 
 

Keski-Suomen museo on tehnyt vuoden 2015 aikana analyysia siitä, mihin kulttuuriympäristö keskittyy ja 

sijoittuu maakunnan alueella. Työn tarkoituksena on etsiä ne muinaisjäännösten, rakennetun 

kulttuuriympäristön, kulttuurimaisemien, perinnebiotooppien ja kulttuurisidonnaisten kasvien alueet, joilla 

nämä kaikki kulttuuriympäristön elementit menevät päällekkäin ja siten kertovat kulttuuriympäristön 

vetovoimaisuudesta esihistorian ajoista nykypäivään.  

Analyysin tavoitteena on osoittaa ne alueet maakunnasta, joiden kulttuuriympäristön kerrokset ovat 

poikkeuksellisen pitkäikäisiä ja monipuolisia. Nämä vetovoima-alueet voivat mahdollistaa 

kulttuuriympäristön paremman ja kokonaisvaltaisen suunnittelun, hyödyntämisen ja uudenlaiset 

innovaatiot. Alueiden tehtävänä on innostaa tutkimaan ja toteuttamaan kulttuuriympäristön 

mahdollisuuksia esimerkiksi osana elinkeinotoimintaa, matkailua, tai virkistystä.  

Aluekeskittymien havainnollistamisen tavoitteena ei ole osoittaa suojelutavoitteita, vaan 

kulttuuriympäristön kohteiden yhteyksistä syntyviä eri yhteiskunnan osien vahvuuksia ja synergiaetuja. 

Jotta kulttuuriympäristöjä voidaan mm. kaavoituksen keinoin edistää ja siten turvata niiden hyvä 

kehittyminen, on ymmärrettävä missä kulttuuriympäristöt ovat voimakkaimmillaan ja eniten kytkeytyneet 

toisiinsa. Tämä voidaan tehdä vain kokoamalla kaikki olemassa oleva tieto niin rakennuksista, arkeologisista 

kohteista kuin perinnebiotoopeistakin yhdeksi paikkatietokannaksi. Tämän tietokannan avulla voidaan 

nähdä mille alueille eri aikakausien inventointitulokset keskittyvät ja korreloivatko ne nykyisen 

yhteiskuntarakenteen kanssa. 

Jotta yhden kohteen vaikutusalue voidaan määritellä, on tunnettava eri historiakerrosten 

kulttuuriympäristöjen perusluonteet. On tunnistettava ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet koko 

kulttuuriympäristön muodostumiseen. Yhden kohteen vaikutus ympäristöönsä on erikokoinen eri 

aikakausina ja eri pääelinkeinojen kohdalla. Tässä selvityksessä vaikutusalueiden laajuuksia laskettiin eri 

rekisterien pistetietojen keskinäisen spatiaalisen hajonnan, vanhojen karttojen, arkeologisen-, 

kansatieteellisen- ja rakennustutkimustiedon pohjalta. 

Aineistot muodostuvat ajantasaisista muinaisjäännösrekisterin kohteista, Keski-Suomen museon 

rakennusinventointiaineistoista 1979 – 2015, Keski-Suomen ELY-keskuksen toimittamista aineistoista: 

kulttuurikasvitiedoista, perinnebiotoopeista ja maisema-alueista. Työ pohjautuu pääasiassa kahden 

isoimman aineiston, rakennetun kulttuuriympäristön ja muinaisjäännösten, varaan.  Näiden osioiden 

alueanalyysiä on täydennetty muilla kulttuuriympäristön osa-alueiden tiedoilla. 

Analyysi kertoo, että Keski-Suomessa kulttuuriympäristön peruselementit ovat kerrostuneet uudelleen ja 

uudelleen samoille paikoille. Kulttuuriympäristön oma ”ekologinen lokero” on elinvoimaisinta vain tietyillä 

alueilla. Tällaisten kasaantuneiden alueiden taustatekijöiden täytyy suosia ihmiskulttuurin yhteisöllistä 

toimintamallia. Kulttuuriympäristön keskittymät sijoittuvat Keski-Suomen alueella ns. ylimmän rannan 

(Ancylusjärvi pohjoisessa Keski-Suomessa ja  Yoldiameri eteläisessä Keski-Suomessa) alapuolisille 

korkeuskäyrille. Eli alueille, joiden maaperässä on historiallisten meri- ja järvivaiheiden pohjasedimenttejä, 

mikä tekee maaperästä hedelmällisempää verrattuna näihin vedenkoskemattomiin alueisiin. Tämä on 

puolestaan ohjannut varsinkin viljelyyn pohjautuvaa elinkeinoa keskittymään tietyille alueille. Lisäksi tärkeä 
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huomio on se, että nykyinen kulttuuriympäristö taajamien ja kylien paikkoineen perustuu keskiajan lopulla 

ja tätä myöhemmin syntyneeseen kulttuuriin ja sen historialliseen kehitykseen.  

 

Kohdekeskittymäkartan teon vaiheet:  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. aineistokohtainen pistepivi 
2. aineistokohtainen kohdekeskittymäkartta 
3. lisäaineistojen pistepilvet ja kohdekeskittymäkartat 
4. yhdistelmäpistepilvi 
5. yhdistelmä kohdekeskittymäkartta 
6. asiantuntijatulkinta ohjelmiston luomasta mallista 

1. 4. 1. 

2. 2. 

5. 6. 
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Aineistot ja kirjallisuutta: 

 

Sähköiset online tausta-aineistot: 

Kulttuuriympäristön rekisteriportaali 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx 

SYKE avoin tieto. syke.fi/avointieto 

GTK Hakku palvelu. http://hakku.gtk.fi/ 

Maanmittauslaitos. Avoimien aineistojen tiedostopalvelu. 

https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta 

JYX-julkaisuarkisto – Jyväskylän yliopisto, Historialliset kartat. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533 

Suomen asutuksen yleisluettelo. 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=Asutuksen%20yleisluettelot*Asutuksen%20yleisluettelo 

Kioski tietokanta. https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/login.aspx 

 

Muut sähköiset aineistot:  

Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelma 2005-2015. http://www.ymparisto.fi/fi-

FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kultt

uuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi%2829082%29 

Kulttuuriympäristöstrategia. http://www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia 

Suomen arkeologisten kenttätöiden laatuohjeet. 

www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet 

DOCOMOMO Suomi: http://www.docomomo-fi.com/ 

Rakennuperintö.fi: http://www.rakennusperinto.fi/fi_FI/ 

Rakennettu hyvinvointi –hanke: 

http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/rakennettu_hyvinvointi 

Museoverkko: http://www.museoverkko.fi 

Finnica, Keski-Suomi, verkkonäyttelyt: http://www.finnica.fi/keski-suomi/nayttelyt.php 

Keski-Suomen museo, Jyväskylän omakotialueita (SÄILYKE): 

http://www3.jkl.fi/ksmuseo/sailykesivusto/sivut/paasivu.htm  

3. 

http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx
http://www.syke.fi/avointieto
http://hakku.gtk.fi/
https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta
https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/6533
http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=Asutuksen%20yleisluettelot*Asutuksen%20yleisluettelo
https://www.kulttuuriymparisto.fi/netsovellus/login.aspx
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi%2829082%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi%2829082%29
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Elinymparisto/Kulttuuriymparisto/Kulttuuriympariston_hoidon_keinot/Kulttuuriymparistoohjelmat/Kulttuuriymparistoohjelmat__KeskiSuomi%2829082%29
http://www.ym.fi/kulttuuriymparistostrategia
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/arkeologinen_perinto/laatuohjeet
http://www.docomomo-fi.com/
http://www.rakennusperinto.fi/fi_FI/
http://www.nba.fi/fi/kulttuuriymparisto/rakennusperinto/rakennettu_hyvinvointi
http://www.museoverkko.fi/
http://www.finnica.fi/keski-suomi/nayttelyt.php
http://www3.jkl.fi/ksmuseo/sailykesivusto/sivut/paasivu.htm
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Maailmanperintö ja Suomi (Opetusministeriö) 

http://www.minedu.fi/OPM/Kansainvaeliset_asiat/kansainvaeliset_jaerjestoet/unesc... 

Petäjäveden vanha kirkko: http://www.petajavesi.fi/kirkko/?lang=fi 

Struven ketju: http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven-ketju 

Cultural and natural Heritage. http://www.coe.int/T/DG4/CultureHeritage/Default_en.asp 

European Heritage Network, Heritage Policies. http://www.herein-system.eu/ 

Tilastokeskuksen rakennusluokitus, http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-

1994/index.html 

 

Muut tietokannat: 

Kulttuurisidonnaiset kasvit tietokanta. Keski-Suomen ELY-keskus. zip-tiedosto 11.3.2015 

Keski-Suomen museon rakennustutkimusarkisto. Keski-Suomen museo. 
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