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Johdanto
Työn tarkoitus ja työryhmä

Raportin sisältö

Tämä selvitys on laadittu osana tuulivoiman
maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa –
työtä, joka liittyy maakuntakaavan 2040 laadintaan. Tämä
maiseman ominaispiirteiden ja herkkyyden selvittämisen
vaihe on osa laajempaa selvityskokonaisuutta, jonka
tavoitteena on löytää Keski-Suomen alueelta parhaiten
tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet, jotta ne voidaan
osoittaa maakuntakaavassa.

Raportissa esitellään Keski-Suomen maiseman
ominaispiirteitä, maisematyyppejä ja
herkkyysvyöhykkeitä. Vaiheen I analyysit antavat pohjan
maiseman herkkyyden arvioinnille suhteessa tuulivoiman
maisemavaikutuksiin.

Työn tilaaja on Keski-Suomen liitto ja työstä on
konsulttina vastannut Ramboll Finland Oy. Työn tähän
vaiheeseen, eli I vaiheeseen, osallistuivat Marko Olli
(projektipäällikkö), Sonja Semeri (pääsuunnittelija) sekä
suunnittelijat Anni-Maija Fincke , Gertjan Jobse ja Maria
Niemi. Työtä on ohjannut asiantuntijaryhmä, jossa on
ollut edustajia Keski-Suomen liitosta, ELY-keskuksesta,
alueellisesta vastuumuseosta ja Keski-Suomen kunnista.
Työ on tehty joulu- tammikuussa 2021-2022.
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Maisemallisina piirteinä on tässä selvityksessä tutkittu
maisemarakenteen ja maisemakuvan tekijöitä,
kulttuuriympäristön tekijöitä ja arvoja, matkailun ja
virkistyskäytön kohteita sekä luonnonarvoja, joilla voi olla
luonnonsuojeluarvon lisäksi maisemallista merkitystä.
Raportin aluksi perehdytään maisemarakenteen ja
maisemakuvan yleisiin ominaisuuksiin sekä maiseman ja
kulttuuriympäristön sekä luonnon arvoihin Keski-Suomen
alueella.

luo pohjan yksittäisten alueiden ja kohteiden
maisemallisen sietokyvyn määrittelylle. Työssä on pyritty
löytämään tuulivoimarakentamiseen sopiva, maiseman
herkkyyttä kuvaava asteikko, joka hyödyttää myöhempiä
suunnitteluvaiheita ja antaa työkaluja maisemallisten
vaikutusten tunnistamiselle ja lieventämiselle.
Lopuksi esitellään Keski-Suomen maisemallisten osaalueiden ominaispiirteet, maisemalliseen sietokykyyn
vaikuttavat piirteet sekä selvitys- ja analyysitietojen
perusteella tunnistetut herkkyysvyöhykkeet.
Herkkyysvyöhykkeiden tunnistamisen avulla voidaan
ohjata tuulivoiman vaikutusten arvioinnin kohdentamista
herkimmille alueille.

Seuraavaksi esitellään maisemallisiin piirteisiin ja arvoihin
perustuva herkkyystarkastelu. Maisemallisten
kokonaisuuksien arvojen ja ominaispiirteiden tunteminen
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1. Keski-Suomen maiseman
ominaispiirteet
Teemakartat ja yhteenveto

Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa
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Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet: Teemakartat 1
Korkeussuhteet

Maaperä

Oikealla olevalla kartalla on esitetty KeskiSuomen korkeussuhteet Maanmittauslaitoksen
korkeusmalli 10 m –aineiston perusteella.

Oikealla olevalla kartalla on esitetty KeskiSuomen maaperä Geologian tutkimuslaitoksen
aineiston perusteella.

Keski-Suomessa korkein ylänköalue kohoaa 265
m merenpinnan yläpuolelle, matalin maasto
sijaitsee Päijänteen rannalla tasossa 80 m
merenpinnan yläpuolella.
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Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet: Teemakartat 2
Maanpeite

Maankäyttö, puusto

Oikealla olevalla kartalla on esitetty KeskiSuomen maanpeite Suomen
ympäristökeskuksen Corine-aineistoon
perustuen.

Oikealla olevalla kartalla on esitetty KeskiSuomen maankäyttö yleispiirteisesti jaettuna
Maanmittauslaitoksen luokkiin: peltoalue,
suojelualue, taajama-alue ja vesisalue.
Metsäalueilla on esitetty puuston keskipituusluokitteku Luonnonvarakeskuksen aineiston
perusteella (2016).

Keski-Suomen maapinta-alasta valtaosa on
metsien peittämää.
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Keski-Suomen maiseman
ominaispiirteet: Teemakartat
Maiseman ja kulttuuriympäristön
arvoalueet sekä -kohteet
Kartalla on esitetty Keski-Suomen maakunnan alueella sekä
karttarajauksen alueella olevien naapurimaakuntien
maailmanperintökohteet, valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet (VAMA 2021) ja valtakunnallisesti merkittävät rakennetut
kulttuuriympäristöt.
Keski-Suomen alueelta on lisäksi esitetty maakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet, maakunnallisesti merkittävät
kulttuuriympäristökohteet, valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaat perinnebiotoopit sekä maisemaan sidotut
muinaisjäännökset.
Maisemaan sidotut muinaisjäännökset rajattiin
muinaisjäännösrekisteristä arkeologi Miikka Kumpulaisen
asiantuntija-arvioinnin perusteella. On olemassa tiettyjä
muinaisjäännöstyyppejä ja muinaisia kulttuuri-ilmiöitä, jotka ovat
maisemasta riippuvaisia, joko osa maisemaa tai muodostamassa
maisemakuvaa. Keski-Suomen maakunnan alueella maisemallisia
muinaisjäännöstyyppejä ovat kalliomaalaukset, lapinrauniot,
rautakauden haudat, linnavuoret, ruumissaaret sekä osa
ensimmäisen maailmansodan aikaisista vallihaudoista. Lisäksi on
kaksi yksittäistä muinaisjäännöstä, joilla on nykymaisemassa
merkityksiä: Hartikan kirkko ja Pyhäkankaan karsikkoalue.
(Maisemaan sidotut muinaisjäännökset, muistio, Miikka
Kumpulainen, Keski-Suomen museo 5.11.2021).
Ramboll
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Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet: Teemakartat
Luonnonsuojelu

Matkailu- ja virkistyskäyttö

Kartalla on esitetty Keski-Suomen
maakuntakaavan alueella luonnonsuojelua
koskevat merkinnät Suomen
ympäristökeskuksen tietoihin perustuen.

Kartalla on esitetty Keski-Suomen
maakuntakaavan matkailua ja virkistyskäyttöä
koskevat merkinnät.
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Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet: Teemakartat
Vakituinen asutus

Vapaa-ajan asunnot

Viereisellä kartalla on esitetty yleispiirteisesti
Keski-Suomen maisemarakenne ja vakituisen
asumisen tihentymät.

Viereisellä kartalla on esitetty yleispiirteisesti
Keski-Suomen maisemarakenne ja vapaa-ajan
asumisen tihentymät.
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Keski-Suomen maiseman ominaispiirteet:
Yhteenveto
Maisemarakenne ja maisemakuva
Suomenselän maisemamaakunnassa suhteelliset korkeuserot ovat pienet. Karut mäntykankaat ja suot
hallitsevat ylänköseutua. Harjut ovat ohjanneet maankäyttöä, mutta eivät erotu maisemassa.
Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaa luonnehtivat pitkät kaakko-luode -suuntautuneet
murroslinjojen repaleiset järvialtaat, vesireitit, suot, moreenikumpareet ja kuusimetsät. Alueen
eteläosissa suurmaiseman muotoja muovaavat etelä-pohjoissuuntainen Sisä-Suomen
reunamuodostuma sekä siihen liittyvät luode-kaakkosuuntaiset harjujaksot.
Hämeen viljely- ja järvimaan maisemamaakuntaa luonnehtivat ruhjelaaksoihin syntyneet järvet ja
lammet, harjujaksot. Moreeni- ja kalliomäet sekä suot. Keski-Suomen suurimmat korkeuserot ja
vaihtelevimmat maisemat löytyvät Päijänteen vaikutuspiiristä. Vesistöt ovat usein muodoltaan
rikkonaisia.
Viljelysmaita on karusta maaperästä johtuen vähän. Ne on sijoittuneet järvien rannoille tai mäkien
huuhtoutumattomille rinteille.
Keski-Suomen pisimmät näkymät keskittyvät itäosiin ja suurten järvien vaikutuspiiriin, josta löytyvät
laajimmat avoimet maisematilat ja suurimmat korkeuserot.
Kylät, taajamat ja kaupungit ovat syntyneet vesistöjen äärelle harjujen, Sisä-Suomen
reunamuodostuman sekä moreeni- ja kallioselänteiden liepeille.
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2. Herkkyystarkastelu
Kriteerit ja karttatarkastelut

Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa

Ramboll

Herkkyystason määrittämisen periaatteet yleisesti
Erityyppisten maisemien kyky kestää häiriö
Oikealla on esitetty yleisiä periaatteita eri tyyppisten maisemien
kyvystä kestää häiriöitä / muutoksia menettämättä arvokkaita
piirteitään. Maisemavaikutusten arviointi
tuulivoimarakentamisessa –oppaassa (Suomen ympäristökeskus
2016) on kerrottu enemmän tuulivoimaloiden
maisemavaikutuksista.
Suurin osa maisematyypeistä sijoittuu yleisten periaatteiden
välimaastoon. Vaatii tarkempaa tarkastelua, jotta maiseman
luonne selviää.
Keski-Suomessa tyypillistä on vesistöalueiden rikkonaisuus.
Laajoillakaan järvenselillä ei välttämättä ole suurpiirteistä ja
yhtenäistä maisemakuvaa, sillä rantaviiva on usein polveileva ja
saaria on paljon.
Vuodenaikojen vaihtelulla on merkitystä maisemakuvan
kokemisen kannalta. Esimerkiksi Keski-Suomessa Päijänteen
koetaan olevan erityisesti talviaikaan erämaaluonteinen alueilla,
missä ihmisiä liikkuu vähän. Puuston peittävyydellä on pieni ero
lehdellisen ja lehdettömän ajan välillä. Ero korostuu aivan
lähimaiseman tarkastelussa, jossa esimerkiksi jonkin pihapiirin
maisema voi olla lehdettömään aikaan avoimempi kuin
lehdelliseen aikaan. Kauempana taustamaisemassa puuston
lehdettömyys ei avaa näkymiä juurikaan verrattuna lehdelliseen
aikaan. Keski-Suomessa metsät ovat enimmäkseen havumetsiä tai
sekametsiä.
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Maisematyypit jotka kestävät tuulivoimaa
hyvin:

Maisematyypit jotka kestävät tuulivoimaa
huonosti:

• Suuripiirteiset, yhtenäiset ja selkeät
maisemat ottavat vastaan helpommin
uusia elementtejä.

• Pienipiirteinen, jo rikkonainen maisema

• Kulttuurihistorialtaan arvokkaat alueet,
joiden historiallista maisemakuvaa halutaan
• Laaja ja avara maisema kestää isojenkin
säilyttää ja korostaa suojelun avulla (esim.
tuulivoimapuistojen rakentamisen (esim.
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
laajat peltoalueet), tuulivoimala voi tuoda
arvokkaat maisema-alueet, valtakunnallisesti
maisemakuvaan positiivista vaihtelua.
merkittävät rakennetut ympäristöt (RKYalueet), luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet.
• Jo ennestään rakennetut alueet;
• Luonnontilainen, koskematon ympäristö
teollisuusalueet, tuotantolaitosten ja
satamien ympäristöt
• Alueella ei ole selkeää aikayhteyttä(ajallinen
• Alueella on selkeä aikayhteys (ajallinen
luonne) tuulivoimarakentamisen kanssa
luonne) tuulivoimarakentamisen kanssa.
(mm. kulttuurihistorialliset ympäristöt.
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Herkkyystason määrittämisen periaatteet Keski-Suomen
maakuntakaavan tuulivoiman maisemavaikutusten arvioinnissa
Herkkyyskriteerit
Tuulivoiman maisemavaikutusten merkittävyyden arvioinnin
tueksi arvioidaan vaikutuskohteen herkkyyttä muutokselle.
Muutosherkkyyden arvioinnissa käytetään useita kriteereitä,
kuten esimerkiksi sitä, sijaitseeko suunnitellun hankkeen
vaikutusalueella kansallisen tai maakunnallisen suojelustatuksen
omaavia kohteita tai mikä on vaikutusalueen maiseman luonne.
Vaikutuskohteen herkkyystaso maisemavaikutuksille määräytyy
alueen maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteiden,
käyttötarkoituksen ja historian mukaan. Herkkyystasoon
vaikuttavat myös ympäröivän rakennetun ympäristön laatu sekä
historiallisiin piirteisiin aiemmin kohdistuneiden
muutosvaikutusten määrä.

Vähäinen
herkkyys

•
•
•
•
•

Kohtalainen
herkkyys

• Alueella on maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä
• Aiemmin haitallisille muutoksille altistuneet maisema- tai kulttuurihistorialliset kohteet tai pirstoutuneet virkistysalueet,
arvokohteet, joissa on teollisuustoimintaa tai suuret liikennemäärät.
• Maisematyypin luonne on kumpuileva, maisematilat tai näkymät ovat rajautuvia, jolloin syntyy katvealueita.
• Alueella on maakunnallista maisemallista merkitystä vapaa-ajan vieton kannalta.
• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa maakunnalliselle luonto- tai kulttuurimatkailulle (matkailutiet).

Suuri
herkkyys

• Alueella on kansainvälisesti tai valtakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltavia maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä.
• Maisemaltaan tai käyttötarkoitukseltaan (melko) alkuperäisinä tai muutoin (melko) eheinä säilyneet maisema- tai
kulttuurihistorialliset kohteet tai aluekokonaisuudet, (melko) yhtenäiset viher- tai virkistysalueet tai luontoalueet.
• Maisematyypin luonne on pääosin pienipiirteinen, maisematiloiltaan vaihteleva, mutta mahdollistaa pitkiä näkymiä.
• Vaikutusalueella on maisemallista arvoa vähintään maakunnalliselle luonto- tai kulttuurimatkailulle (virkistysreitit tai
alueet).

Herkkyys kuvataan kolmiasteisella asteikolla: vähäinen herkkyys,
kohtalainen herkkyys, suuri herkkyys.
Sovellettaessa herkkyysarviointia hankekohtaisiin
maisemavaikutusten arviointeihin, kohdistetaan se pääosin
tuulivoima-alueiden lähivaikutusalueelle eli 0-6 kilometrin
etäisyydelle tuulivoima-alueesta.
Keski-Suomen maakuntakaavan valmisteluvaiheessa
herkkyystason määrittelyä käytetään avuksi mahdollisten
tuulivoima-alueiden sijoittamisen suunnittelussa, jolloin on
suositeltavaa jättää herkimmät alueet tuulivoimarakentamisen
ulkopuolelle sekä määrittää riittävät etäisyydet tuulivoimaloiden
ja herkkien kohteiden välille.
Ramboll

Alueella ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tai kulttuuriympäristöjä.
Ajallisesti tai tyylillisesti sekä mittakaavaltaan tai rakenteeltaan epäyhtenäisinä rakentuneet aluekokonaisuudet.
Ympäristö, jossa on ennestään maisemavaurioita.
Maisematyypin luonne on yksipuolinen ja yhtenäinen, maisematiloiltaan sulkeutuva tai hyvin avoin.
Alueella ei ole maakunnallista tai valtakunnallista merkitystä vapaa-ajan vieton kannalta.
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Maisemallinen herkkyystarkastelu 1/3
Maisemarakenne ja herkkyys
Viereisellä kartalla on esitetty maisemallisen
herkkyystarkastelun lähtöaineisto Keski-Suomen maiseman
korkeussuhteiden lisäksi.
Karttatarkastelussa mukana olevat aineistot on esitetty
viereisessä merkkien selityksessä.

Ramboll
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Maisemallinen herkkyystarkastelu 2/3
Karttatarkastelu herkkyyskriteereistä
Maiseman herkkyys tuulivoiman maisemavaikutuksille on esitetty
herkkien kohteiden ja alueiden kartoituksen ja päällekkäisyyksien
tarkastelun avulla. Viereisellä kartalla on esitetty edellä
mainittujen herkkyyskriteerien avulla määritellyt herkkyysluokat
kohtalainen ja suuri teemoitettuna viiteen teemaan:
- maiseman ja kulttuuriympäristö
- luontoarvot

Jatkosuunnittelussa on huomioitava, että
tarkastelu on tehty maakuntakaavatason
suunnittelua varten, jolloin paikallisia arvoalueita ja
muita tarkemman tason herkkyyskriteereitä ei ole
huomioitu.
Herkkyystarkastelukartalla käytetyt aineistot on
lueteltu seuraavalla sivulla.

- matkailu ja virkistyskäyttö
- asuin- ja lomarakentaminen
- vesialueet.
Luontoarvot – teemassa mukana olevat alueet, kuten
luonnonsuojelualueet on esitetty herkkyysanalyysissä ns.
toteavina. Alueilla voi olla luontoarvojen lisäksi sekä
maisemallinen herkkyys (luonnontilainen tai sen kaltainen
maisema kontrastina rakennetulle maisemalle) että käyttöön
liittyvä herkkyys (matkailu ja virkistys).
Kartalta voidaan hahmottaa herkkien alueiden keskittymiä ja
niiden pinta-alaa suhteessa toisiinsa. Alueet, joilla ei ole
herkkyysluokittelun merkintöjä näkyy kartalla harmaana
pohjakarttana. Tällä alueella herkkyys tuulivoiman
maisemavaikutuksille arvioidaan olevan vähäinen.

Ramboll
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Maisemallinen herkkyystarkastelu 3/3
Karttatarkastelun aineisto
Herkkyystarkastelukartalla on käytetty seuraavia aineistoja ja
herkkyysluokittelua:

Suuri herkkyys
Maisema- ja kulttuuriympäristö
• Pienipiirteinen maatalousmaisema (maisematyypittely,
Ramboll)
• Suurpiirteinen avoin tai puoliavoin luonnonmaisema
(maisematyypittely ,Ramboll)
• Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (VAMA 2021,
Ympäristöministeriö)
• Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY 2009, Museovirasto)
• Maailmanperintökohde (Unesco)
• Maisemaan sidotut kiinteät muinaisjäännökset (Keski-Suomen
museo, Museovirasto)
Virkistys- ja matkailu

Suuri herkkyys

Kohtalainen herkkyys

Luontoarvot (SYKE)
• Luonnonsuojelualueet
• Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet
• Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat
• Luonnonsuojeluohjelma-alueet
• Vanhojen metsien suojeluohjelmat
• Harjujensuojeluohjelma
• Lehtojensuojeluohjelma
• Lintuvesiensuojeluohjelma
• Rantojensuojeluohjelma
• Soidensuojeluohjelma
• Natura SPA-alueet
• Natura-alueet
• Yksityiset suojelualueet
• Valtion maiden luonnonsuojelualueet
• Kansallispuistot
• Lehtojensuojelualue, Luonnonpuisto, Muu
luonnonsuojelualue (MH), Soidensuojelualue,
Vanhojen metsien suojelualue

Maisema- ja kulttuuriympäristö
• Pienipiirteinen suljettu metsämaisema (maisematyypittely,
Ramboll)
• Suurpiirteinen maatalousmaisema (maisematyypittely,
Ramboll)
• Maakunnallisesti arvokas maisema-alue (maakuntakaava)
Virkistys- ja matkailu
• Maisema- ja matkailutiet (maakuntakaava)
Muut
• Asuin- ja lomarakennukset (Maanmittauslaitos)
• Järvet (Maanmittauslaitos)

• Maakunnalliset ulkoilureitit (maakuntakaava)
• Virkistys- ja matkailupalvelualueet (maakuntakaava)

Ramboll
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3. Maisemalliset osa-alueet
Maisematyypittely ja osa-alueiden kohdekortit

Tuulivoiman maisemavaikutusten selvittäminen Keski-Suomessa

Ramboll

Osa-aluejako
Keski-Suomen maisemamaakuntajakoa on tarkennettu
maisemallisella osa-aluejaolla, joka perustuu
maakunnalliseen maisemaselvitykseen. Osa-aluejako on
esitelty julkaisussa Keski-Suomen maakunnallinen
maisemaselvitys, Maisemallinen osa-aluejako (Matleena
Muhonen, Keski-Suomen ympäristökeskus 2005).
Edellä mainitussa julkaisussa kerrotaan: ”Tässä maisemien
osa-aluejaotuksessa noudatetaan Ympäristö-ministeriön
Maisema-aluetyöryhmän maisema-maakuntajakoa, jota
nyt syntyneet pienemmät osa-aluejaot tarkentavat.
Lähtökohtana ovat pääasiassa luonnonmaantieteelliset,
biologiset ja geologiset piirteet, jotka määrittävät
maiseman perusrungon ja luonteen kullakin alueella.
Lisäksi on tutkittu kulttuuripiirteitä ja niiden
leviämissuuntia; asutusta, rakentamisen perinnettä,
viljely- ja metsätalouskulttuuria sekä muita maisemaan
jälkiä jättäneitä elinkeinoja. Kulttuurialueet ja
maisemakokonaisuudet ovat loogisia ja selvässä syysuhteessa maastoon ja kulttuurivaikutteisiin.”

Maisemallisten osa-alueiden nimet
A) Vedenkoskematon metsäylänkö
B) Harvaan asuttu kumpuileva suoylänkö
C) Suomenselän viljelymaat
D) Keiteleen ja Koliman vesistö ja metsäalue
E) Saarijärven reitin vesistö ja viljelymaat
F) Pienten järvien ylänkö
G) Maatalouden, teollisuuden ja
kaupungistumisen ydinalue
H) Karut vesistöiset mäkimaat
I) Savonselän suomaat
J) Lounais-Savon järvimaa
K) Keuruun mäkiset metsämaat
L) Keurusselän rantojen viljelysmaat
M) Jämsänjokilaakso
N) Päijänteen vuorimaat ja lahdelmat

Ramboll
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Maisematyypit
Viereisellä kartalla on esitetty tässä työssä muodostetut
maisematyypit, valtakunnalliset ja maakunnalliset maiseman ja
kulttuuriympäristön arvoalueet sekä maisemalliset osa-alueet
Keski-Suomen alueella. Maisematyypit on paikannettu
karttatarkastelun avulla ja tarkastelu on pidetty melko
yleispiirteisenä huomioiden sen käyttötarkoitus
maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä.
Maisematyypittelyn kriteerit on esitetty seuraavalla sivulla.
Esitysteknisistä syistä kartalla ei ole esitetty erikseen tyypin
Yksipuolinen suljettu metsämaisema –alueita, vaan kartalla
esitettyjen maisematyyppien sekä vesialueiden ulkopuolelle
jäävät alueet ovat pääsääntöisesti tätä tyyppiä.
Keskisuomalainen kulttuurimaisema on tyypillisimmillään varsin
pienipiirteistä ja monivaikutteista. Myös luonnonmaisemasta
löytyy paljon pienipiirteisyyttä vaikka yleispiirteinen tarkastelu
luokitteleekin valtaosan metsämaisemista yksipuolisiksi.
Kartalla esitetyt maisematyypit antavat siis suuntaa siitä, minne
erilaiset yksipuoliset, pienipiirteiset tai vaihtelevat maisemat
sijoittuvat. Maisematyyppien sijoittumista voidaan kartalla
verrata maiseman ja kulttuuriympäristöjen arvoalueisiin sekä
rakennusten, pääteiden ja vesistöjen sijaintiin.

Ramboll
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Maisematyypittelyn kriteerit
Pienipiirteinen vaihteleva
maatalousmaisema
(sisältää vähintään 3 kriteeriä)

Yksipuolinen maatalousmaisema
(sisältää vähintään 3 kriteeriä)

Vaihteleva ja vaikuttava suljettu
metsämaisema

• vähäiset korkeuserot, melko tasainen
maasto

• voimakkaasti ja tiheästi kumpuileva

• selvät korkeuserot, kumpuileva maasto
• usein vesistöjen äärellä

• vähän vaihtelua kasvillisuudessa

• monipuolinen kasvillisuusmosaiikki:
peltoja, niittyjä, metsäsaarekkeita,
perinnebiotooppeja, pihapiirien
kasvillisuutta

• vähän merkkejä kulttuurihistoriasta ja
perinteisistä maankäyttömuodoista

• sisältää asutusta ja maatilojen
pihapiirejä alle 500 m:n etäisyydellä
• runsaasti merkkejä kulttuurihistoriasta
ja perinteisistä maankäyttömuodoista
(maaston muotoja seuraavat tiet,
monipuolinen rakennuskanta,
pihapiirien kulttuurikasvit,
perinnebiotoopit)
Herkkyystarkastelussa suuri herkkyys.

Ramboll

• rajautuu suurimittakaavaiseen
moderniin infrastruktuuriin, kuten
voimalinjaan tai valtatiehen
Herkkyystarkastelussa kohtalainen
herkkyys.

• jyrkänteitä ja jyrkkiä rinteitä,
näköalapaikkoja

Avoin tai puoliavoin luonnonmaisema
• laajat ojittamattomat erämaatyyppiset
avosuoalueet
Herkkyystarkastelussa suuri herkkyys.

• usein erämaatyyppinen (kaukana
maanteistä, harva
metsäautotieverkosto, retkeilypolkuja,
sisältää usein luonnonsuojelualueita)
Herkkyystarkastelussa kohtalainen
herkkyys.
Yksipuolinen suljettu metsämaisema
• vähäiset korkeuserot tai laakeat
maastonmuodot
• voimakas talousmetsän tunnelma
Herkkyystarkastelussa vähäinen
herkkyys.
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Osa-alueiden kohdekortit: Johdanto
Viereisellä kartalla on esitetty aiemmin esillä ollut
maisemallinen herkkyystarkastelu ja maiseman osaaluejako. Seuraavilla sivuilla esitetyt osa-alueiden
kohdekortit sisältävät kukin otteen tästä kartasta. Lisäksi
osa-alueiden kartoilla on esitetty kunkin osa-alueen
herkimmät alueet yleispiirteisesti (punaiset renkaat).
Herkimmät kohteet on numeroitu kartalle ja nimetty
kartan alla olevassa Herkkyysvyöhykkeet – luvussa.
Herkkyysvyöhykkeillä ilmennetään vyöhykkeitä, joille on
kohdennettava tarkempi vaikutusten arviointi. Osa-alueen
herkimpien kohteiden korostamisella on tuotu esiin
erityiset kohteet, joiden lähialueelle tuulivoimaloiden
sijoittamisella voi todennäköisimmin olla merkittäviä
vaikutuksia.
On huomioitava, että suuren ja kohtalaisen herkkyyden
alueiden ulkopuolelle jäävät alueet voivat sisältää
yksittäisiä, tarkastelun ulkopuolelle jääneitä herkkiä
kohteita, kuten paikallisia arvoalueita tai maiseman
luonteen kannalta tuulivoimavaikutuksille herkkiä alueita.
Tarkempi maiseman herkkyysarvio on aina tehtävä
maastokäynteihin perustuen. Tuulivoimahankekohtaisia
maisemavaikutusten arviointeja tehtäessä, voidaan tätä
selvitystä käyttää lähtötietona, mutta hankekohtaisissa
arvioinneissa on tarkastelu oltava selvästi tarkempaa.
Ramboll
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A Vedenkoskematon metsäylänkö
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Maasto on suhteellisen tasaista ylänköä. Lähes kokonaan
vedenkoskematonta karua metsäseutua. Alueella ei ole yhdistäviä
vesireittejä, jonka takia alue on jäänyt esihistoriallisista ajoista
lähtien lähes koskemattomaksi välivyöhykkeeksi. Asutus on aina
ollut harvaa ja sijoittunut moreenimäille.

Maaston muodot, mittakaava: suurpiirteinen, yhtenäinen ylänkö,
jossa pienet korkeuserot, koko Keski-Suomen korkeimmat alueet

Karu ja soinen maasto ovat rajoittaneet maankäyttöä ja asutuksen
leviämistä. Maa-ainekset ovat lajittumattomia, mikä tarjoaa
paikoitellen viljaviakin alueita mäkien lämpimillä rinteillä. Monet
viljelykset on kuitenkin raivattu suohon tai sijaitsevat pienten
ruhjelaaksoissa sijaitsevien järvien rannoilla tai loivilla rinteillä.

2

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää
Maankäyttö, maiseman luonne: metsätalousmaisema, harvaan
asuttu, siellä täällä pieniä peltojen ympäröimiä tilakeskuksia
moreenimäillä

1

Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: lyhyet näkymät aukkojen,
lampien, peltojen ja aukkojen yli

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue A on pääsääntöisesti vähäisen
herkkyyden aluetta.
• Herkimmät alueet sijoittuvat valtakunnallisesti arvokkaan
maisema-alueen Saarijärven reitin kulttuurimaisemien
eteläosan avoimille peltoalueille (1) ja Kyyjärven laajoille
avoimille / puoliavoimille suojelluille suoalueille (2).
Ramboll
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B Harvaan asuttu kumpuileva suoylänkö
2
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Suomenselän karuja alueita laajojen soiden luonnehtimia
selännealueita. Kuitenkin vedenkoskematonta metsäylänköä
rehevämpiä, mikä näkyy muun muassa metsäluonnossa
rehevämpinä, sekapuustoisina metsinä. Maasto on loivasti
kumpuilevaa tai paikoin tasaista kumpumoreenia. Asutus on
harvaa. Vähäiset, pienet viljelykset on raivattu soille tai
moreenimaille.

Maaston muodot, mittakaava: suurpiirteinen, yhtenäinen,
loivasti kumpuileva ylänkö

2

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää, laajoja avosoita
Maankäyttö, maiseman luonne: metsätalous- ja suomaisema,
erittäin vähän asutusta ja muuta maankäyttöä kuin metsätaloutta,
erämaatyyppinen

1

Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät näkymät
pienten järvien yli, ei merkittäviä maamerkkejä

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue B on suurimmaksi osa vähäisen
herkkyyden aluetta.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Salamajärven kansallispuiston ja
Salamanperän luonnonpuiston alueille ja läheisyyteen (1), sekä
Pihtiputaan laajoille avoimille / puoliavoimille suojelluille
suoalueille (2).
Ramboll
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3

C Suomenselän viljelymaat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Luode-kaakko suuntaisiin murroslaaksoihin, kapeiden pitkulaisten
vesistöjen rannoille syntyneet kulttuurialueet. Näiden seutujen
halki on ollut maantieyhteydet Pohjanmaalle ja Pohjanmaan
jokiin. Alueella on ollut muutamia vauraita talonpoikaistiloja.
Tyypillisiä ovat kuitenkin karjataloutta harjoittavat pientilat.
Sotien jälkeinen asutustoiminta on ollut vilkasta ja synnyttänyt
kokonaisia kyliä. Alueen kulttuuriympäristöjä luonnehtivat
tasaiset pellot, ladot sekä tienvarsikylät.

Maaston muodot, mittakaava: suurpiirteistä, melko tasaista,
vähäiset korkeuserot, loivapiirteisiä järvi- ja jokilaaksoja

2

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avointa rajattua
peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: maa- ja metsätalous sekä järvija kulttuurimaisema, maaseudun kulttuurimaisema melko
suurpiirteistä ja keskittynyt vesistöjen rannoille, tienvarsikyliä ja
yksittäisiä pientiloja, järvien rannoilla loma-asutusta, taajamat
järvien rannoilla, valtatie 13 (Kuopio-Laukaa-Vaasa)halkoo
kaakko-luodesuunnassa

1
4

Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät näkymät
järvien yli, ei merkittäviä maamerkkejä

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue C on herkkyydeltään vaihtelevaa metsä-,
järvi-, viljely- ja asutusalueineen.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Kyyjärven, Kiminginjärven ja
Pääjärven (1) sekä Kinnulan – Kangaskylän kulttuurimaisemien (2)
ja Muurasjärven (3) sekä Saarijärven reitin kulttuurimaisemien(4)
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden vesistö- sekä
pienipiirteisiin maatalousmaisiin.
Ramboll

• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä maatalousalueita sijoittuu
vähäisesti muuallekin.
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D Keiteleen ja Koliman
vesistö- ja metsäalue
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Metsien ja vesien aluetta. Maasto on kumpuilevaa, paikoin jylhien
rotkolaaksojen luonnehtimaa. Aluetta halkoo harjujakso, joka ei
kuitenkaan erotu suurmaisemassa. Järvien väliin jäävillä
selännevyöhykkeillä on laajoja suoalueita etenkin pohjoisessa,
missä tasaiset suot muistuttavat jo Suomenselälle tyypillisiä
nevoja ja aapasoita. Vesistöjä yhdistävät useat kosket ja kapeat
vesireitit. Alue on ollut asumatonta erämaata varsin pitkään.
Metsätalouden merkitys alueella on leimaa-antavaa. Karjatalous,
pienet talot hajallaan ja pientilat ominaisia alueen
maatalousympäristöille. Alueen koillisosassa mäkiasutus saa jopa
vaara-asutuksen piirteitä.

Maaston muodot, mittakaava: sokkeloisilla kumpuilevilla
järviseuduilla melko pienipiirteistä, tasaisilla suo- ja peltoalueilla
suurpiirteistä, vesistöt ja kapeat vesireitit rikkovat maisemaa,
paikoin rotkolaaksoja

1

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avointa rajattua
peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: maa- ja metsätalous sekä järvija kulttuurimaisema, peltoaukeat kohtalaisen suuria, maaseudun
kulttuurimaisema keskittynyt vesistöjen rannoille, harvaan asuttu,
laajoja asumattomia alueita erämaatyyppisillä selännealueilla,
muutama taajama vesistöjen rannoilla, vähän teollisuutta
taajamien liepeillä vesistöjen rannoilla, järvien rannoilla lomaasutusta, valtatie 4 halkoo aluetta pohjois-eteläsuunnassa

2

Herkkyysvyöhykkeet
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät näkymät
järvien yli, ei merkittäviä maamerkkejä

• Maisemallinen osa-alue D on herkkyydeltään pääosin vähäistä
metsäaluetta, mutta alueella on suuria vesistöjä sekä niihin
liittyviä suuren herkkyyden luontoarvoalueita (vihreät alueet
kartalla).
• Herkimmät alueet sijoittuvat Pihtiputaan pikaasutusmaisemien valtakunnallisesti arvokkaille maisemaalueille (1) ja Pyhä-Häkin kansallispuiston alueelle (2).
• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä viljelymaisemia sekä avoimia
/ puoliavoimia suoalueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.

Ramboll

25

3

E Saarijärven reitin vesistö ja viljelymaat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Oma saarekkeensa Saarijärven reittivesistön ympärillä. Järviä
yhdistävät joet ja kosket. Tyypillistä on myös harjujaksojen
kuoppiin syntyneet pienet lammet. Maasto on kumpuilevaa,
suhteelliset korkeuserot ovat suuret. Vanha maantie kulkee
harjujaksoa pitkin (Kuopio-Laukaa-Vaasa). Vesistöt ja tiet ovat
ohjanneet asutuksen sijoittumista ja leviämistä. Ensimmäiset
viljelykset on raivattu vesistöjen läheisiin hiesulaaksoihin rannoille
ja harjujen liepeille. Asutus on sijoittunut ympäristöään
korkeammille pienille mäille pellot taas pihapiirien ympärille
viettäen vesistöön.

Maaston muodot, mittakaava: etelä- ja keskiosissa melko
pienipiirteistä, kumpuilevaa ja kohtalaiset korkeuserot,
jyrkkäpiirteisiä kallioselänteitä, pohjoisosien suoalueilla
suurpiirteistä ja loivasti kumpuilevaa, melko loivia järvilaaksoja

1
2

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avointa rajattua
peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: maa- ja metsätalous sekä järvija kulttuurimaisema, paikoin pienipiirteinen maaseudun
kulttuurimaisema keskittynyt vesistöjen rannoille, tienvarsikyliä ja
yksittäisiä pientiloja, järvien rannoilla loma-asutusta, taajamat
järvien rannoilla, valtatie 13 (Kuopio-Laukaa-Vaasa) halkoo
kaakko-luodesuunnassa
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät näkymät
järvien ja peltoaukeiden yli, tärkeimmät maamerkit vesistöjen
ylityspaikoissa

4

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue E on herkkyydeltään vaihtelevaa,
mutta aluetta leimaavat laajat kohtalaisen ja suuren
herkkyyden alueet.
• Herkimmät alueet sijoittuvat sijoittuvat valtakunnallisesti
arvokkaan maisema-alueen Saarijärven reitin
kulttuurimaisemien (1) sekä Rahkolan ja Pajupuro – Tarvaalan
(2) avoimille peltoalueille, Pyhä-Häkin kansallispuiston alueelle
(3) sekä Summasen ja Lanneveden avoimille peltoalueille (4).

• Suuren herkkyyden luontoarvoalueita sijoittuu Saarijärven
reitille ja Pyhäjärven koillisosaan (vihreät alueet kartalla).
Ramboll

• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä viljelymaisemia sekä avoimia
/ puoliavoimia suoalueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.
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F Pienten järvien ylänkö
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Vaihettumisvyöhykettä, jossa suuret järvialtaat ja Päijänteen
kalliot vaihtuvat Suomenselän karuiksi ylänköalueiksi. Maasto on
pienipiirteistä ja voimakkaasti kumpuilevaa. Aluetta halkoo
muutamia luode-kaakkosuuntaisia harjujaksoja, muutoin maasto
muodostuu kumpu- ja kasaumamoreeneista sekä pienistä
suoalueista. Metsät hallitsevat maisemakuvaa kaikkialla. Alueella
on pieniä järviä, joiden rannoille pääosa viljelyksistä ja
asutuksesta on sijoittunut. Talot sijaitsevat yleensä hieman
ylempänä pienten moreenikumpujen päällä. Kylät ovat
koostuneet harvaan sijoittuneista yksinäistaloista. Jonkin verran
on ollut myös mäkiasutusta.

Maaston muodot, mittakaava: kohtalaisen suurpiirteistä
kumpuilevaa ylänköä, loivarantaisia pieniä järvialtaita

1

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä hiukan avointa
rajattua peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: maa- ja metsätalousvaltainen
maisema, mosaiikkimainen peltojen, pienten järvien ja lampien
sävyttämä maisema, asutus jakautunut tasaisesti koko alueelle ja
se koostuu pääsiassa yksinäistaloista, talot tyypillisesti kummuilla
sijaitsevia maatiloja, joiden pihapiiriä pellot ympäröi, lomaasutusta varsinkin suurimpien järvien rannoilla, valtatie 18
(Jyväskylä-Vaasa) halkoo itä-länsisuunnassa
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät näkymät
järvien ja peltoaukeiden yli, ei merkittäviä maamerkkejä

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue F on herkkyydeltään vaihtelevaa,
mutta pääosin vähäisen herkkyyden metsää.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Kyynämöisen vesistöalueelle ja
rantojen viljelymaisemiin (1).
• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä rinteiden viljelymaisemia
sijoittuu hajanaisesti muuallekin osa-alueella.
Ramboll

• Pienet vesistöt vapaa-ajan asuntoineen ovat alueelle tyypillisiä
kohtalaisen herkkyyden alueita.
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G Maatalouden, teollisuuden ja
kaupungistumisen ydinalue
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Alue sijaitsee luonnonpiirteiden solmukohdassa, missä
mannerjään kulku on muuttanut suuntaansa. Maaston muodot
ovat peräisin Sisä-Suomen reunamuodostumasta, harjuista,
Päijänteen pohjoisosien kallioista, kumpumoreenista sekä
drumliinimäistä. Näiden muodostamien metsäisten selänteiden
välissä on kapeita toisiinsa yhdistyviä vesireittejä sekä laajoja
yhtenäisiä savikoita. Laukaa - Jyväskylä -akselilla sijaitsevat
keskisen Keski-Suomen laajimmat yhtenäiset viljelyalueet. Alue on
aikoinaan ollut vesi- ja tieliikenteen risteymäkohta, joka on
antanut edellytykset myös metsäteollisuuden kasvulle. Alueella
onkin voimakas teollinen leima, joka on myös edesauttanut
kaupunkien kasvua. Taajamien läheinen rakennustoiminta on
nykyään näkyvissä. Suosiossa ovat pendelöintialueet vanhoilla
viljelyalueilla, mikä muuttaa vahvasti alueen maaseutukylien
ilmettä.

Maaston muodot, mittakaava: pienipiirteistä, kumpuilevaa,
suuret korkeuserot, jyrkkäpiirteisiä kallioselänteitä,
jyrkkärantaisia repaleisia ja suurehkoja järvialtaita
Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avointa rajattua
peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: taajama-, kaupunki-, järvi- sekä
maa- ja metsätalousmaisema, muutoksessa oleva maisema
kaupunkien ja taajamien liepeillä varsinkin Jyväkylästä pohjoisen
ja etelän suuntaan, paljon taajamia, jotka syntyneet järvien ja
kallioselänteiden tai harjujen leikkauskohtiin, asutus tiheää
taajamien ympäristössä, muualla harvaan asuttua maaseudun
kylä- ja yksinäistaloasutusta, pienipiirteinen maaseudun
kulttuurimaisema keskittynyt vesistöjen rannoille, peltoaukeat
suhteellisen laajoja, loma-asutusta järvien rannoilla, teollisuutta
taajamien liepeillä vesistöjen rannoilla, lentokenttä Tikkakoskella,
rautatiet pohjois-etelä ja itä-länsisuunnassa, valtatiet 9 ja 4
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista ja kylistä järvenselkien yli, tärkeimmät
maamerkit taajamissa vesistöjen ja selänteiden leikkauskohdissa,
vesistöjen ylityspaikoissa sekä taajamien lähellä sijaitsevat
jyrkkäpiirteiset korkeat selänteet

Ramboll
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2

3
5

4

6
Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue G on herkkyydeltään vaihtelevaa.
Suuren ja kohtalaisen herkkyyden alueita on paljon koko osaalueella.
• Herkimmät alueet sijoittuvat pienialaisille ja pienipiirteisille
Liimattalan (1) ja Koivistonkylän (2) maakunnallisesti arvokkaille
viljelymaisemille, Kuukanpään kulttuurimaiseman (3) ja
Hyyppäänvuoren maiseman (4) valtakunnallisesti arvokkaille
maisema-alueille, Jyväskylän keskustan ympäristön virkistys- ja
matkailualueille (5) sekä osa-alueen eteläosassa Säynätsalon
RKY-alueelle (6).
• Suuren herkkyyden pienialaisia luontoarvoalueita (vihreät
alueet) sijoittuu osa-alueelle monin paikoin.
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H Karut vesistöiset mäkimaat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Drumliinimäkien alue. Runsaasti kapeita luode-kaakko
suuntautuneita järviä ja vesireittejä. Alueelle ominaista on järvien
ja kumpuilevien metsämaiden vaihtelu. Maaston kumpuilevuus ja
jylhyys johtuu runsaasta drumliinikeskittymästä sekä kallioperän
murroslinjoista ja rotkolaaksoista. Jyrkkäpiirteisintä ja
vaikeakulkuisinta maasto on alueen pohjoisosissa Konnevedellä.
Suot ovat pieniä ja kapeita laaksopainanteiden pohjasoita. Asutus
on ollut aina harvaa yksinäisasutusta. Alueella on myös
merkittäviä mäkiasutusalueita. Viljelykset ovat pieniä ja sijoittuvat
pääosin mäkien suotuisille huuhtoutumattomille vyöhykkeille,
suoraivauksille tai kapeille rantasavikoille. Peltoalaa on vähän.
Metsätalous on aina ollut merkittävässä roolissa alueen
elinkeinoelämässä ja on sitä edelleen.

Maaston muodot, mittakaava: melko suurimittakaavaista,
kumpuilevaa, suurehkot korkeuserot, rotkolaaksoja,
jyrkkärantaisia repaleisia ja suurehkoja järvialtaita

1

Kasvillisuus, peitteisyys: pohjoisessa suljettua metsää, etelässä
runsaammin avointa peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisema, harvaan asuttua maaseudun kylä- ja
yksinäistaloasutusta, pienipiirteinen maaseudun
kulttuurimaisema keskittynyt vesistöjen rannoille ja mäkien laelle,
peltoaukeat pääosin pieniä, loma-asutusta järvien rannoilla,
muutama taajama pääosin järvien rannoilla, teollisuutta vähän
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista ja kylistä järvien ja peltoaukeiden yli,
tärkeimmät maamerkit vesistöjen ylityspaikoissa ja
rotkolaaksoissa

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue H on herkkyydeltään pääosin vähäistä,
tosin kohtalaisen herkkyyden vesistöjä on osa-alueella monin
paikoin ja eteläisemmässä osassa on paljon kohtalaisen
herkkyyden viljelymaisemia.
• Herkimmät alueet sijoittuvat laajimmillaan Konneveden
luonnonsuojelualueille ja Etelä-Konneveden kansallispuiston
alueille (1).

Ramboll

• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä maatalousmaisemia ja
luontoarvoalueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.
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I Savonselän suomaat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Pääosa alueesta on ylävää metsää ja suota. Alueella on laajoja
turpeenottoalueita sekä suuri luonnonsuo Haapasuo sekä yksi
isompi järvi; Rutajärvi. Selänneseudut ovat soisia ja laakeita.
Maaston korkeusvaihtelut ovat vähäiset, paljon pieniä
drumliinimuodostumia sekä kumpu- ja kasaumamoreenia.
Korkein mäki on Tammimäki, joka on alueelle poikkeuksellinen,
täysin veden koskematon suuri drumliinimuodostuma.
Leivonmäen kansallispuisto on perustettu vuonna 2003 ja se
kattaa alueesta 29 km2. Asutus on harvaa, peltoja on vähän ja ne
ovat pieniä. Ensimmäiset kiinteät asumukset sijoittuivat pohjoisetelä-suuntaisten harjujen kannaksille vesistön äärelle.
Myöhäisempi asutus ja viljelykset kuitenkin sijoittuvat pääasiassa
pienten drumliinien lakialueille ja selänteille.

Maaston muodot, mittakaava: sekä suuri- että pienipiirteistä,
vaihtelevaa maastoa, suuria moreeniselänteitä laajoine
yhtenäisine rinteineen, hyvin jyrkkärinteisiä kallioselänteitä,
rotkolaaksoja, harjujonoja, pienipiirteisiä kumparealueita, tasaisia
soita, pieniä ja sokkeloisia järvialtaita
Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä vähän avointa
rajattua peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisema, erittäin harvaan asuttu, laajoja
asumattomia alueita ylänköalueilla, asutus keskittynyt
muutamaan pieneen taajamaan, lisäksi kylä- ja
yksinäistaloasutusta, asutus sijoittunut drumliinien lakialueille ja
selänteille, loma-asutusta siellä täällä järvien rannoilla, pienet
pellot ripoteltu laaksoihin, turpeenottosoita, virkistyskäyttöä
erityisesti Leivonmäen kansallispuistossa, syrjäinen, paikoin
erämaan piirteitä
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, kylistä ja kansallispuistosta järvien ja
avosoiden yli, ei merkittäviä maamerkkejä

Ramboll

2

1

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue I on herkkyydeltään vaihtelevaa.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Leivonmäen kansallispuiston
alueelle ja sen viereiselle Haapasuolle (1) sekä Viisarimäen ja
Rutalahden laaksomaiseman valtakunnallisesti arvokkaalle
maisema-alueelle (2).
• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä maatalousmaisemia ja
luonnonarvolualueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.

30

J Lounais-Savon järvimaa
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Itäosissa on paljon pieniä drumliinimäkiä. Pohjois-etelä-suuntaiset
harjujaksot kulkevat läpi koko alueen. Vettä on yli 30% pintaalasta. Metsät vaihtelevat vehmaista rantalehdoista karuihin
mäkien lakialueiden mänty-valtaisiin metsiin. Vesireitit vievät
itäisiä reittejä pitkin Vuoksen vesistöalueelle. Rakennuskannassa,
etenkin alueen länsiosissa on hämäläinen leima, kun taas alueen
itäosissa savolaistyyppiset pienet mökit mäkien lailla ovat olleet
tyypillisempiä. Länsiosissa asutus ja viljelykset ovat sijoittuneet
hämäläistyyppisesti järvien rannoille ja harjujen liepeille. Tiet ja
kylät ovat syntyneet harjuille ja ovat saaneet myös raittikylän
piirteitä.

Maaston muodot, mittakaava: melko pienipiirteistä,
voimakkaasti kumpuilevaa, vaihtelevaa maastoa, ei juurikaan
tasaista maastoa, suuria moreeniselänteitä laajoine yhtenäisine
rinteineen, pohjois-eteläsuuntaisia harjujonoja, jyrkkärinteisiä
kallioselänteitä ja -saaria, hyvin pienipiirteisiä kumparealueita,
sokkeloisia järvialtaita
Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä vähän avointa
rajattua peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisena, itäosassa pienipiirteinen pienten saarien,
niemien ja lahtien järvimaisema, harvaan asuttu, maaseudun
kulttuurimaisema keskittynyt lännessä järvien rannoille, itäosissa
siellä täällä pieniä peltojen ympäröimiä tilakeskuksia
moreenimäillä, ainut taajama (Joutsa) kapean lahden rannalla,
peltoaukeat pieniä, loma-asutusta ryppäinä siellä täällä järvien
rannoilla
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, maanteiltä ja kylistä järvien ja
peltoaukeiden yli, tärkeimmät maamerkit vesistöjen
ylityspaikoissa

Ramboll

1

2

2

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue J on herkkyydeltään monilla alueilla
suurta. Välialueiden sulkeutuneet metsät ovat pääsääntöisesti
herkkyydeltään vähäisiä.
• Herkimmät alueet sijoittuvat länsiosan Pappisen ja Joutsan
taajaman välisiin pienipiirteisiin järvenrantojen
maatalousmaisemiin (1) ja Suonteen vesistön Natura-alueille
(2).
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K Keuruun mäkiset metsämaat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Alue käsittää karut selänteiden metsämaat sekä Pihlajaveden
ympäristön. Maasto on kumpuilevaa kankaremaata ja se muuttuu
pohjoista kohti yhä soisemmaksi ja karummaksi. Alueella on
pitkään ollut suurten metsäyhtiöiden metsämaat sekä aikanaan
laajat kaskimaat, mikä osaltaan houkutteli ihmisiä näille seuduille.
Asutus on harvaa yksinäisasutusta, paikkapaikoin se saa
mäkiasutuksenkin piirteitä. Myös sotien jälkeinen asutus on ollut
varsin vilkasta ja suoalueista on raivattu pieniä peltoja.

Maaston muodot, mittakaava: suurpiirteistä, pienet korkeuserot
varsinkin alueen pohjoisosissa, etelä- ja itäosissa
kumpuilevampaa, loivarantaisia pieniä järvialtaita ja lampia

1

Kasvillisuus, peitteisyys: pääosin suljettua metsää, vain vähän
avointa rajattua peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisema, erittäin harvaan asuttu, laajoja
asumattomia metsä- ja suoalueita, asutus keskittynyt kahteen
pieneen taajamaan, lisäksi siellä täällä peltojen ympäröimiä
yksinäistaloja moreenimäillä tai järvien rannoilla, loma-asutusta
varsinkin suurimpien järvien rannoilla, valtatie 23 halkoo alueen
eteläosaa, rautatie halkoo aluetta itä-länsisuunnassa ja pohjoiseteläsuunnassa

Herkkyysvyöhykkeet
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, maanteiltä ja kylistä järvien ja
peltoaukeiden yli, ei merkittäviä maamerkkejä

• Maisemallinen osa-alue K on herkkyydeltään pääosin vähäistä.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Pihlajaveden suuren herkkyyden
Natura-alueille (1).
• Suuren herkkyyden pienipiirteisiä maatalousmaisemia sijoittuu
vähäisesti osa-alueelle.

Ramboll
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L Keurusselän rantojen viljelysmaat
1
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Alue käsittää Keurusselän sekä Kuoreveden ja niihin liittyvien
vesistöjen rantamaat. Rannat ovat olleet tänne tulleiden ihmisten
ensimmäisiä asuinpaikkoja. Viljelykset sijoittuvat usein vesien
äärelle, jokien ja lampien varsiin rantaviljelyksinä. Talot ovat
vähän ylempänä moreenikumpareiden tai kallioiden päällä
peltojen ympäröiminä. Kyläasutus on ollut harvaa ja muodostunut
pääosin yksinäistaloista. Peltoaukeita luonnehtii kumpuilu ja
aaltoilu. Usein viljelykset viettävät melko jyrkästikin kohti
vesistöä. Rannoilla on säilynyt suhteellisen paljon suurten
talonpoikaistilojen päärakennuksia.

Maaston muodot, mittakaava: eteläosan järvien ympärillä ja
pohjoisosassa Keuruun seudulla melko pienipiirteistä,
kumpuilevaa maastoa, jossa kohtalaiset korkeuserot, etelässä
jyrkkäpiirteisiä kalliokukkuloita, muualla laakeampaa ja
suurimittakaavaisempaa loivasti kumpuilevaa maastoa, järvialtaat
loivia

3

Kasvillisuus, peitteisyys: pääosin suljettua metsää, vain vähän
avointa rajattua peltoa
Maankäyttö, maiseman luonne: kaupunki-, taajama-, järvi- sekä
maa- ja metsätalousmaisema, asutus tiheää taajamissa, muualla
harvaan asuttua maaseudun kylä- ja yksinäistaloasutusta,
pienipiirteinen maaseudun kulttuurimaisema keskittynyt
vesistöjen rannoille, selännealueilla laajoja asumattomia alueita,
peltoaukeat melko pieniä, loma-asutusta varsinkin suurimpien
järvien rannoilla, teollisuutta jonkin verran taajamissa, rautatiet
halkovat alueen etelä- ja pohjoisosaa, valtatiet 9 ja 23 halkovat
aluetta, lentokenttä Hallissa, loma- ja urheilupalvelualueita
Keuruun ympäristössä
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, maanteiltä ja kylistä järvenselkien ja
peltoaukeiden yli, tärkeimmät maamerkit vesistöjen ylityspaikat,
kirkot

Ramboll

2

4

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue L on herkkyydeltään vaihtelevaa,
vähäisen herkkyyden alueiden painottuessa alueen keski- ja
itäosiin.
• Herkimmät alueet sijoittuvat maakunnallisesti arvokkaan RiihoMoijaskylän pienipiirteiseen maatalousmaisemaan (1), Keuruun
ympäristön pienipiirteisiin maatalousmaisemiin ja
matkailualueille (2), Hallin pohjoispuolisiin pienipiirteisiin
maatalousmaisemiin (3) ja osa-alueen eteläosan
Längelmäveden ympäristöön (4).
• Suuren herkkyyden luonnonarvoalueita ja pienipiirteisiä
maatalousalueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.
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M Jämsänjokilaakso
2
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Maasto on kumpuilevaa kalliota ja kumpumoreenia. Aluetta
halkovat muutamat laajat harjujaksot sekä Sisä-Suomen
reunamuodostuma. Ensimmäiset maantiet ovat kulkeneet näihin
liittyviä sora- ja hiekkakannaksia pitkin. Jämsänjokilaaksossa on
Keski-Suomen laajimmat yhtenäiset savikko- ja hiesualueet. Tämä
näkyy laajoina viljelyksinä laaksonpohjamailla ja joen rantamailla
etenkin Jämsänjoen suulla. Pellot kumpuilevat, välillä viettäen
jyrkästikin laaksojen rantasavikoille. Viljelyaukeille tyypilliset
reunavyöhykkeet ovat vaihtelevia, usein jyrkkien kalliometsien
rajaamia. Yleisilme on metsäinen. Metsä- ja
puunjalostusteollisuus on alueelle leimaa-antavin elinkeino.
Teollisuudella on ollut merkittävät vaikutukset alueen
yhdyskuntarakenteeseen. Tyypillistä alueen rakennuskulttuurille
ovat suurtilat ja vauraat talonpoikaistalot.

Maaston muodot, mittakaava: melko suurpiirteistä ja
kumpuilevaa, etelässä Jämsän seudulla suurehkot korkeuserot ja
jyrkkäpiirteisiä kallioselänteitä, pohjoiseen päin mentäessä
selänteet loivenevat, Jämsänjoensuulla laaja savitasanko ja sen
pohjoispuolella laajahko tasainen delta-alue, kapeita pitkiä
järvialtaita, muutama laaja harjujakso
Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avoimia
peltoaukeita laaksoissa
Maankäyttö, maiseman luonne: kaupunki-, järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisema, asutus tiheää taajamien ympäristössä,
muualla harvaan asuttua maaseudun kylä- ja yksinäistaloasutusta,
pienipiirteinen maaseudun kulttuurimaisema keskittynyt
vesistöjen rannoille, selännealueilla laajoja asumattomia alueita,
peltoaukeat Jämsänjoensuulla laajoja, yhtenäisiä ja suurpiirteisiä,
muualla peltoaukeat melko pieniä, loma-asutusta järvien
rannoilla, teollisuutta Jämsässä vesistöjen rannoilla, rautatiet
halkovat alueen etelä- ja pohjoisosaa, valtatiet 9 ja 23 halkovat
aluetta
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, maanteiltä ja kylistä järvien ja
peltoaukeiden yli, tärkeimmät maamerkit vesistöjen
ylityspaikoissa, tehtaat, kirkot

Ramboll

1
Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue M on herkkyydeltään vaihtelevaa,
herkimpien alueiden painottuen taajamien läheisyyteen.
• Herkimmät alueet sijoittuvat Jämsän taajaman eteläpuolisiin
valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille: Alhojärven
viljelymaisema ja Jämsänjokilaakso (1) sekä Petäjäveden (2)
taajaman läheisiin ja pienipiirteisiin, maakunnallisesti
arvokkaisiin maatalousmaisemiin. Petäjäveden vanha kirkko on
lisäksi Unescon maailmanperintökohde ja RKY-alue (2).
• Suuren herkkyyden luonnonsuojelualueita ja pienipiirteisiä
maatalousalueita sijoittuu vähäisesti muuallekin.

34

N Päijänteen vuorimaat ja lahdelmat
Ominaispiirteet

Maiseman sietokykyyn vaikuttavat piirteet

Pohjoisen Päijänteen rannat ovat kallioisia ja metsäisiä
topografialtaan voimakkaasti vaihtelevia. Pitkät kaakkoluodesuuntautuneet murroslinjat työntyvät pitkinä lahtina
sisämaahan. Soita on vähän. Luonto on paikoin hyvinkin rehevää.

Maaston muodot, mittakaava: pienipiirteistä, voimakkaan
vaihtelevaa jyrkkäpiirteistäkin mäkialuetta, suuret korkeuserot,
laaksot Päijänteen lahtien jatkeita, jyrkkärantainen Päijänteen
järviallas

Viljelykset ja kylät ovat sijoittuneet lahtien poukamiin rantamaille
jyrkkärinteisten kalliometsien reunustaessa viljelymaisemaa.
Viljely- ja rakennuskulttuurissa vallitsevat hämäläiset piirteet.
Asuinrakennukset ja tilakeskukset sijaitsevat hieman ylempänä
peltojen rinteillä kalliolla tai moreenikummuilla, ei juuri koskaan
aivan järven rannassa. Paikoin viljelykset ovat hyvinkin jyrkillä
rinteillä, talot mäkikumpujen päällä.
Näkymät ovat mäeltä mäelle, talolta talolle. Osa saarista on ollut
laidunmaina. Tiet noudattavat asutuksen ja viljelysten
muodostamia jonomuodostumia. Rakennuskulttuuria leimaavat
vauraat talonpoikaistilat, suurtilat sekä torpat. Toisaalta
rakennuskannassa näkyvät myös huvilakulttuurin piirteet, etenkin
Kuhmoisissa ja Luhangassa. Päijänne on nykyäänkin erittäin
suosittu virkistys- ja kesämökkijärvi.

Ramboll

1

Kasvillisuus, peitteisyys: suljettua metsää sekä avoimia
peltoaukeita laaksoissa
Maankäyttö, maiseman luonne: järvi- sekä maa- ja
metsätalousmaisema, harvaan asuttu, asutus ja pellot
keskittyneet järvi- ja jokilaaksoihin, kulttuurimaisema
pienipiirteistä ja kumpuilevaa, loma-asutusta järvien rannoilla,
selännealueilla laajoja erämaatyyppisiä asumattomia alueita,
taajamat syntyneet vesistön ja selänteiden tai harjujen
leikkauskohtiin, teollisuutta vähän, 9-tie ja rautatie halkovat
aluetta lounas-koillissuunnassa, 9-tien varressa eniten
muutospainetta
Tärkeät näkymäsuunnat, maamerkit: tärkeimmät
näkymäsuunnat taajamista, maanteiltä ja kylistä järvenselkien ja
peltoaukeiden yli, tärkeimpiä maamerkkejä Himoksen ja
Riihivuoren laskettelukeskukset, vesistöjen ylityspaikat,
Oravivuoren näköalapaikka

2

Herkkyysvyöhykkeet
• Maisemallinen osa-alue N on herkkyydeltään pääosin suurta tai
kohtalaista. Päijänteen vesistömaisemalla on iso merkitys osaalueen maisemakuvassa.
• Herkimmät alueet sijoittuvat osa-alueen keskiosiin Päijänteelle
ja sen rannoille, minne sijoittuvat mm. valtakunnallisesti
arvokkaat Putkilahden kulttuurimaisemat ja Oravivuoren
maisemat sekä Särkijoen ja Tammijärven maakunnallisesti
arvokkaat maisema-alueet (1). Osa-alueen eteläosissa on
laajoja suuren herkkyyden luonnonsuojelualueita (2).

• Suuren herkkyyden matkailualueita ja pienipiirteisiä
maatalousmaisemia sijoittuu jonkun verran muuallekin.
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