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1. Johdanto
Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Suomen arvokkaimpia maaseudun kulttuurimaisemia ja maisemanähtävyyksiä. Maisema-alueiden arvo perustuu luonnon muovaamaan luonnonmaisemaan ja ihmisen rakentamaan kulttuurimaisemaan. Valtakunnallisesti arvokkaat maisemaalueet on määritetty vuonna 1995 valtioneuvoston periaatepäätöksellä. Päätös pohjautui maisemaaluetyöryhmän työhön, joka valmistui vuonna 1992. Ensimmäisestä maisema-alueiden inventoinnista on kulunut jo kohta 20 vuotta, joten valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille on päätetty suorittaa päivitysinventoinnit. Projekti on valtakunnallinen, jossa kukin ELY-keskus vastaa oman
alueensa maisema-alueiden inventoinneista tahollaan. Pohjois-Karjalan maakunnassa päivitysinventoinnit on suoritettu kolmen vuoden aikana aikana, vuosina 2007, 2009 ja 2010. Vuonna 2007 päivitysinventointeja suoritti Minna Pulkkinen ja vuosina 2009 ja 2010 Timo Laitinen. Asiantuntijana ja
kenttätöiden toisena henkilönä toimi luonnonsuojelun tarkastaja Ari Lyytikäinen. Tämä raportti
kokoaa eri vuosina tehdyt inventointityöt yhteen. Vuosina 2007 ja 2009 suoritetut päivitysinventoinnit on tarkistettu niin, että päivitysinventointitulokset ovat ajantasaisia. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointien tavoitteena on päivittää maisema-alueiden aluevalikoima, arvoluokka ja rajaukset vastaamaan maaseudun kulttuurimaisemien nykytilaa. Päivitysinventointien yhteydessä muutetaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden luettelon
nimi, joka tulee olemaan Valtakunnallisesti arvokkaat maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet.

1.1. Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet
Suomessa valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita on yhteensä 157 kappaletta, joista 13 sijaitsee Pohjois-Karjalan alueella. Valtakunnallisten maisema-alueiden lisäksi on myös määritetty maakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. Pohjois-Karjalan 13 valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta ovat maisema-alueiden nimien mukaisessa järjestyksessä HeinävaaraSelkie, Huhtilampi, Karhunpää, Kirvesvaara-Hakovaara, Kiteenlahti, Koli, Onkamo, Rasimäki, Saario, Sonkaja, Totkunniemi, Ylikylä ja Ylä-Valtimo.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet edustavat maaseudun kulttuurimaisemaa, joka on juuri
kyseiselle alueelle tunnusomaista. Maaseudun kulttuurimaisemien maisema-arvo perustuu ympäristöministeriön maisema-aluetyöryhmän (1993 II, 6) mukaan hoidettuun viljelymaisemaan, alueen
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rakennuskantaan ja monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon. Erilaiset maankäyttömuodot ja
muu ihmisen toiminta, kuten rakentaminen, ovat muokanneet ajan kuluessa puhtaasta luonnonmaisemasta monimuotoisen kulttuurimaiseman. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden yhtenä tarkoituksena on edustaa tietyn maantieteellisen alueen, kuten maisemamaakunnan ja maisemaseudun, tyypillisintä maisemaa, kulttuuria ja omaleimaisuutta.
Maisema-alueiden tehtävänä on myös palvella maaseudun kehittämistyötä: inventoidut, arvokkaat
alueet ovat etusijalla erilaisten tukien ja hankkeiden kohdistamisessa. Inventointitieto voi parhaimmillaan laajassa mittakaavassa lisätä maaseudun kulttuurimaisemien arvostusta ja pienessä mittakaavassa lisätä paikallisten asukkaiden tietoisuutta oman elinympäristönsä arvosta ja vaalimisen
tarpeesta. Maisema-alueet säilyvät vain jatkuvalla hoidolla. Tietoa voidaan hyödyntää monin tavoin
maaseudun elinvoimaisuuden ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Maaseutumatkailu voi tukeutua
arvokkaisiin alueisiin ja tukea olemassa olevia tai kehittyviä maaseudun elinkeinoja. (HorppilaJämsä, Koskinen & Mussaari 2005, 3.)

1.2. Maisemamaakuntajako
Maisema-aluetyöryhmä laati koko Suomea koskevan maisemamaakuntajaon (kuva 1). Suomi jakautuu kymmeneen maisemamaakuntaan, jotka kattavat koko Suomen alueen, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Maisemamaakuntajaon avulla maan eri osia parhaiten kuvaavat luonnon- ja
kulttuuripiirteet voidaan ottaa inventoinnissa tasapuolisesti huomioon. Maisemamaakuntajaon tavoitteena oli löytää luonnonpiirteiltään, maankäyttötavoiltaan ja kulttuurihistorialtaan yhtenäiset ja
muista maisemamaakunnista selvästi erottuvat maakunnat. Jakoa tehtäessä kiinnitettiin huomiota
maanpinnan muotoihin, maaperään ja kasvillisuuteen sekä eri luonnonelementteihin. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö II 1993, 15.) Maisemamaakunnat eivät näin ollen noudattele hallinnollisia
rajoja. Maisemamaakunnat jaettiin vielä pienempiin alueisiin, maisemaseutuihin, joissa otettiin
huomioon erityisesti luonnon- ja kulttuuripiirteiden yksityiskohtien vaihtelu.
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1. Eteläinen rantamaa
2. Lounaismaa
3. Hämeen viljely- ja järvimaa
4. Itäinen Järvi-Suomi
5. Vaara-Karjala
6. Suomenselkä
7. Oulujärven seutu
8. Pohjanmaa
9. Kainuun ja Kuusamon vaaramaa
10. Peräpohjola - Lappi

Kuva 1. Suomen maisemamaakunnat

1.3. Mikä on maisema?
Maisema voi tarkoittaa monia eri asioita ja merkityksiä. Maisemaa voidaan tarkastella monesta eri
näkökulmasta riippuen siitä, mitä elementtejä maisemasta halutaan tuoda esille. Maisemaan kuuluu
niin eloton kuin elollinen luonto, ja sitä muokkaavat yhdessä luonnon prosessit ja ihmisen toiminta.
Maisema ei ole pysyvä, vaan se on jonkin tietyn ajankohdan vallitseva tila, joka on pitkän historiallisen tapahtumaketjun tulos (Linkola 1979, 79). Granö (1930, 17-18) on jakanut aistein havaittavan
näkymän lähiöksi ja kaukoympäristöksi. Lähiö on havaittavissa monin eri aistein, kun taas kaukoympäristö eli maisema voidaan havaita vain näköaistin avulla. Granön mukaan maisemasta voidaan
eritellä erilaisia rakenteellisia osia, kuten maa- ja kallioperää, vettä ja kasvillisuutta.

Karjalaisen (1996, 8) mukaan maisema voidaan nähdä objektiivisen, subjektiivisen tai representatiivisen näkökulman kautta. Maisemainventoinneissa pyritään objektiivisuuteen, mutta koska tarkkailija on aina subjektiivinen olento, täydellistä objektiivisuutta ei ole mahdollista saavuttaa. Linkolan
(1979, 77) mukaan maiseman arvoille voi löytää objektiivisia kriteereitä, vaikka maiseman kokemi8

nen on aina subjektiivinen tapahtuma. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointityöryhmä on laatinut suuntaa antavat maisema-alueiden inventointiohjeet. Ohjeiden tarkoituksena on, että maisemien inventoinnit eri alueilla ja eri ihmisten tekeminä olisivat mahdollisimman samanlaisia. Näin subjektiivisista näkemyksistä muodostuu mahdollisimman objektiivisia kokonaisuuksia. Maastokäynneillä oli maisema-alueiden piirteitä arvioimassa aina kaksi henkilöä,
jolla pyrittiin vähentämään arviointien subjektiivisuutta.

1.4. Luonnonmaisema, kulttuurimaisema ja perinnemaisema
Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden inventoinneissa erityistarkkailun alla ovat luonnonmaisemat, kulttuurimaisemat ja perinnemaisemat. Maisemaa, johon ihminen ei ole vaikuttanut,
kutsutaan luonnonmaisemaksi. Luonnonmaisemat rakentuvat erilaisista luonnonpiirteistä, kuten
pinnanmuodoista ja kasvillisuudesta. Alkuperäinen luonnonmaisema muuttuu ihmisen toimien vaikutuksesta ihmisen asuttamaksi ja hyödyntämäksi kulttuurimaisemaksi. Kulttuuri toimijana ja luonnonmaisema välittäjänä synnyttävät yhdessä kulttuurimaiseman ja sen sisältämät muodot. (esim.
Raivo 1996, 10.) Perinteinen maatalous tuottaa kulttuuriarvoja, kuten viljeltyjä ja hoidettuja näkymiä, sopusuhtaista rakennuskantaa, laidunmaiden pienmaisemia, kaskimetsien koivikoita sekä näiden kaikkien alueellista erilaisuutta ja historiallista kerrostuneisuutta (Linkola 1987, 36).

Perinnemaisemat tarkoittavat perinteisten maankäyttötapojen synnyttämiä maisematyyppejä, jotka
jaetaan rakennettuihin perinnemaisemiin ja perinnebiotooppeihin. Perinnebiotoopit ovat arvokkaita
perinteisen maankäytön, kuten niiton, laidunnuksen ja kaskeamisen, luomia ketoja, niittyjä, hakamaita, metsälaitumia ja kaskimetsiä (Grönlund et al. 1998, 9). Rakennetut perinnemaisemat ovat
historiallisia ihmisen rakennelmia lähiympäristöineen. Näitä ovat esimerkiksi vanhat rakennukset
pihapiireineen ja muinaisjäännösalueet. Monilla valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla
sijaitsee runsaasti perinnemaisemia.
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1.5. Maisema-alueiden suhde lainsäädäntöön
Kulttuurimaisemien säilymiseksi on Suomessa tehty lainsäädännöllisiä toimia. Ympäristöministeriön vuonna 1986 asettaman työryhmän tarkoituksena oli kehittää maisemansuojelua maaseudun kulttuurimaisemien arvioimisen ja kulttuurimaisemien hoitokysymysten selvittämisen kautta
(Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 3). Vuonna 1995 valtioneuvosto teki maiseman-hoitoa
koskevan periaatepäätöksen ja samana vuonna astui voimaan laki Suomen ympäristö-hallinnosta.
Tämä tarkoitti sitä, että kulttuuriympäristönhoito hyväksyttiin osaksi virallista ympäristönhoitoa.
Vuonna 2000 astuivat voimaan maankäyttö- ja rakennuslain valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joita tarkistettiin vuonna 2008.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet otetaan huomioon kaavoituksessa ja lupamenettelyissä
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kautta. Alueidenkäyttötavoitteiden mukaan inventoidut, arvokkaat alueet on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain 28§ velvoittaa maakuntakaavaa laadittaessa kiinnittämään erityistä huomiota mm. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimisen. Maakuntakaavoituksessa on osoitettava valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja maisemat. Näillä alueilla alueidenkäytön on sovelluttava niiden historialliseen kehitykseen. (Ympäristöministeriö 2008.) Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueidenkäyttöä koskevaa suunnittelua, joten on tärkeää, että
maisema-alueet ovat inventoitu ajan tasalle ja merkitty maakuntakaavaan. Tällöin varmistetaan, että
kaavoituksessa keskitytään myös maaseutumaiseman, kulttuurin ja luonnonarvojen ajantasaiseen ja
kokonaisvaltaiseen huomioonottamiseen (Horppila-Jämsä, Koskinen & Mussaari 2005, 3).

1.6. Aikaisemmat maisema-alueiden valtakunnalliset ja maakunnalliset inventoinnit
Perinnemaisemia ja maisema-alueita on inventoitu melko runsaasti ja tutkimuksia ja arviointeja
laadittu inventointien tueksi. Seuraavassa esitellään maisema-alueiden päivitysinventointien kannalta tärkeimpiä mietintöjä ja tutkimuksia, jotka käsittelevät erityisesti Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja perinnemaisemia.
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1.6.1. Maisematoimikunnan mietintö
Maiseman suojelua, maisemakokonaisuuksien kartoittamista ja maisemien kehittämistä varten maaja metsätalousministeriö asetti vuonna 1977 maisematoimikunnan, joka aloitti arvokkaiden maisema-alueiden kartoittamisen. Toimikunnan tehtävänä oli selvittää ne periaatteet, joita luonnon- ja
perinnemaisemien suojelemisessa olisi noudatettava sekä ne perusteet, joiden nojalla tällaisia maisemakokonaisuuksia voidaan valita suojelun piiriin. Toimikunnan tehtävänä oli myös arvokkaiden
ja katoamassa olevien alkutuotantomuotojen muovaamien maisemakokonaisuuksien kartoittaminen
sekä ehdotuksen tekeminen suojeltavista maisemakokonaisuuksista ja tarvittavista toimenpiteistä.
(Maisematoimikunnan mietintö 1980, 3-4.) Tätä ennen maisemallisiin arvoihin perustuvia hoitosuosituksia ei ollut olemassa. Maisematoimikunnan mietintö valmistui vuonna 1980.

1.6.2. Maisema-aluetyöryhmän mietintö
Ympäristöministeriö asetti vuonna 1986 maisema-aluetyöryhmän, jonka tehtävänä oli arvokkaiden
kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueiden kartoittaminen ja hoidollisten suositusten laatiminen (Maisema-aluetyöryhmän mietintö I 1993, 3). Maisema-aluetyöryhmän työn tuloksena valmistui kaksiosainen mietintö vuonna 1993. Ensimmäinen osa, Maisemanhoito, kertoo kuinka maisemaaluetyöryhmä selvitti valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuri- ja luonnonmaisema-alueet ja kuinka
työryhmä laati maisema-alueita koskevia hoitotapoja. Mietinnön toinen osa, Arvokkaat maisemaalueet, esittelee kaikki valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. Jokaisesta kohteesta esitellään
maisemakuvaa ja luonnon- sekä kulttuuripiirteitä.

1.6.3. Rakennettu kulttuuriympäristö
Vuonna 1993 julkaistiin museoviraston ja ympäristöministeriön tekemä selvitys Rakennettu kulttuuriympäristö, joka esittelee valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt. Selvityksen tarkoituksena on ollut kartoittaa rakennustaiteelliselta, historialliselta ja ympäristölliseltä kannalta arvokkaat rakennetut kokonaisuudet Suomessa. Julkaisun jälkeen eri tahot ovat jatkaneet vanhan rakennuskannan inventointeja. Rakennetun kulttuuriympäristön päivitetty laitos on vuonna
2009 valmistunut Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka korvaa vuonna 1993 julkaistun Rakennetun kulttuuriympäristön.
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1.6.4. Pohjois-Karjalan perinnemaisemat
Pohjois-Karjalan perinnemaisemat on vuonna 1998 Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen kokoama julkaisu, jossa esitellään vuosina 1991-1995 kartoitetut perinnemaisemat. Raportissa esitellään
arvokkaat kaskiahot, niityt, kedot, hakamaat ja metsälaitumet sekä kaskimetsät Pohjois-Karjalan
maakunnan alueelta. Perinnemaisemien tilaa seurataan, ja aiheesta on julkaistu vuonna 2009 Pohjois-Karjalan perinnebiotooppien hoito-ohjelma.

1.6.5. Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt
Pohjois-Karjalan liiton vuonna 2004 valmistunut Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt käsittelee
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ja alueiden rakennuskantaa. Julkaisu esittelee kattavasti kulttuuriympäristöjen vallitsevia luonnonpiirteitä unohtamatta alueisiin
liittyviä historiallisia tekijöitä. Julkaisu käsittelee kaikkia niitä tekijöitä, joita kulttuuriympäristöt
sisältävät.
1.6.6. Kulttuuriympäristöohjelmat
Pohjois-Karjalan alueelle on laadittu kulttuuriympäristöohjelmia, joiden tarkoituksena on paneutua
kuntien kylien kulttuuriympäristön piirteisiin ja muotoihin. Kulttuuriympäristöohjelmissa yhdistyvät kuntalaisten paikallistuntemus ja arvostukset asiantuntijatietoon; tavoitteena on sopia, miten
omaa kulttuuriympäristöä hoidetaan (Ympäristöministeriö 2009). Pohjois-Karjalassa kulttuuriympäristöohjelmat ovat valmistuneet Enon, Kesälahden, Kiihtelysvaaran, Kiteen, Kontiolahden, Rääkkylän, Tohmajärven ja Valtimon kuntien alueille vuosien 1994 ja 2004 välillä. Vuosina 2003 ja
2004 valmistuneet kulttuuriympäristöohjelmat kuuluivat Rakennusperintö kunniaan PohjoisKarjalassa –hankkeeseen, jonka yhtenä tarkoituksena oli kulttuuriympäristöjen hoito-ohjelmien
tekeminen kyseisille kunnille.

1.6.7. Pohjois-Karjalan vaaramaisemien inventointi 2001-2002
Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksessa tehdyn hankkeen tarkoituksena oli inventoida PohjoisKarjalan arvokkaat vaaramaisemakohteet ja niihin liittyvät kulttuurihistorialliset tai luonnonmaisemiin liittyvät keskeiset arvot alueiden hoidon ja maan käytön suunnittelun pohjaksi. Työn yhteydessä arvioitiin alueiden nykyistä maankäyttöä ja siinä tapahtuneita muutoksia painottaen erityisesti
avoimen maaseutumaiseman sulkeutumisen, perinneympäristöjen umpeenkasvun ja peltojen metsi12

tyksen sekä rakennetun ympäristön muutosten vaikutuksia alueiden maisemallisiin arvoihin. Rakennetun ympäristön osalta koottiin tietoa arvokkaista pihapiireistä ja maisemallisesti arvokkaista
yksittäisistä rakennuksista. Rakennuskantaa ei kuitenkaan inventoitu tarkemmin, vaan työssä keskityttiin enemmän vaaramaisemiin. Hankkeessa käytiin läpi vuosina 2000-2002 Pohjois-Karjalan
kunnissa Joensuuta lukuun ottamatta yli 1400 kohdetta, joista 35 % (500 kappaletta) inventoitiin
tarkemmin. Kohteista selvitettiin rakennukset, lähi- ja kaukomaisemat, maisemakohteet, maisemavauriot, pellot sekä perinnebiotoopit. Lopullinen materiaali käsittää kartan, kirjallisen kuvauksen
sekä valokuvia kohteista. (Haltilahti, Kotanen & Luotonen 2003.)

2. Päivitysinventointi
2.1. Päivitysinventointien tehtävä
Päivitysinventointien tarkoituksena on Pohjois-Karjalassa sijaitsevien valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden uudelleen inventoiminen. Valtakunnallisesti arvokkailta maisema-alueilta
selvitetään alueiden nykytila ja elinvoimaisuus, minkä jälkeen on mahdollista miettiä arvoluokan
muutoksia tai uusia rajauksia, mikäli ne katsotaan tarpeellisiksi. Nykytilan selvittäminen ilman alueiden maankäytön ja kulttuurihistorian tuntemusta on kuitenkin mahdotonta, joten menneet tapahtumat on otettava tarkastelussa huomioon. Vertailu menneen ajan, kuten edellisen inventoinnin ja
nykytilan välillä on näin ollen tarpeellista.
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2.2. Inventointialueet

1. Rasimäki
2. Ylä-Valtimo
3. Ylikylä
4. Karhunpää
5. Koli
6. Kirvesvaara-Hakovaara
7. Sonkaja
8. Heinävaara-Selkie
9. Huhtilampi
10. Onkamo
11. Saario
12. Kiteenlahti
13. Totkunniemi

Kuva 2. Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet.

2.3. Aineistot ja menetelmät
Päivitysinventointiaineiston muodostavat maisema-alueita käsittelevä kirjallisuus, maisemaalueiden eri osa-alueita koskevat selvitykset, eri-ikäiset maasto- ja pohjakartat, paikkatietoaineistot,
maisema-alueista otetut ilmakuvat ja maastoinventoinnit. Paikkatietojen avulla laadittiin teemakarttoja muun muassa kulttuuri- ja luontoarvoista, rakennuskannasta ja maankäytöstä. Vanhojen maastokarttojen avulla suoritettiin peltopinta-alojen muutosanalyysejä. Maastoinventoinneilla tarkennettiin edellä mainituista lähteistä saatua kuvaa maisema-alueista. Maastokäynneillä erityistä huomiota
kiinnitettiin maisemanrakenteeseen, luonnonpiirteisiin ja rakennuskantaan. Alueet inventoitiin autolla ajamalla valmiiksi rajattujen maisema-alueiden sisäinen tieverkko kauttaaltaan läpi. Kohteet,
joissa havaittiin maiseman arvoa lisääviä tai huonontavia tekijöitä, valokuvattiin ja kuvauspaikat
merkittiin paikkatietoihin. Maiseman arvoa lisääviksi tekijöiksi katsottiin esimerkiksi edustavat
lähi- ja kaukonäkymät sekä vanha rakennuskanta. Huonontavia tekijöitä ovat muun muassa maise-

14

man häiriötekijät, kuten pusikoituneet ja umpeutuneet näkymät, ja uusi, maisemaan sopimaton rakennuskanta tai rakennelmat.

2.4. Rajausten muutokset
Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden rajauksia ehdotettiin muutettavaksi päivitysinventointien yhteydessä siten, että maisema-alueet edustaisivat kaikilta osin arvokkainta kulttuurimaisemaa. Ensimmäisissä inventoinneissa osa rajauksista on vedetty melko suurpiirteisesti sisältäen myös maisemallisia arvoja sisältämättömiä alueita. Ensimmäisistä inventoinneista
on kulunut aikaa lähes 20 vuotta, joten maisema-alueilla on tapahtunut muutoksia etenkin peltoalueiden osalta. Peltojen poikki kulkevat rajaukset on korjattu seuraamaan esimerkiksi näkymää rajaavia metsäsaarekkeita pitkin. Yhtenäiset peltoalueet on pyritty rajaamaan kokonaisuudessaan mukaan. Yleisesti maisema-alueiden rajaukset noudattelevat mäkien ja vaarojen lakilinjoja tai rinteitä.
Luonnonmaiseman kokonaisuudet, kuten kannakset, saaret, rannat, pienet järvet ja lammet, eräissä
tapauksissa kalliomuodostumat, on pyritty ottamaan rajaukseen mukaan kokonaisuudessaan.

3. Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kehitys ja
nykytila

3.1. Heinävaaran-Selkien vaarakylät (MAO070093)
Heinävaara-Selkien valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Joensuun kaupungin ja Kontiolahden kunnan alueella. Heinävaara-Selkien noin 1120 hehtaarin suuruinen maisema-alue kuuluu
Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Maisema-alueen arvot pohjautuvat kauniiseen maisemaan,
nauhamaiseen vaara-asutukseen ja tilojen ympärille vaarojen rinteille muodostuneisiin pienviljelyksiin. Maisemakokonaisuus muodostuu kolmesta kylästä, Heinävaarasta, Lehtoista ja Selkiestä.
Maisema-alueen lävitse kulkee historiallinen Tohmajärven vanha maantie, joka on maisemallisesti
hyvin kaunis tiekokonaisuus.

Heinävaara-Selkien maisema-alueella on vesistöä melko vähän. Heinävaaran kyläalueen pohjoispäässä sijaitsevat Louhilampi ja Ruunalampi ovat maisemarajaukseen kuuluvista vesialueista suurimmat (liitteet 1 ja 2). Kaukaansärkkien pohjavesialue ulottuu vain pieneltä osin maisema-alueen
eteläosassa rajauksen sisäpuolelle. Heinävaara-Selkien maisema-alue on maastoltaan erittäin vaihte15

levaa johtuen alueella sijaitsevista vaaroista ja mäistä. Maisema-alue sijaitsee luode-kaakko suuntaisella vaaravyöhykkeellä, jonka länsipuolella on sisemmän Salpausselän jatkon muodostava
saumamuodosto ja itäpuolella karjalaisen liuskealueen kvartsiittijakso. Alueelta löytyy havu- ja
lehtimetsien lisäksi niin tuoreita kuin myös lehtomaisia kangasmetsiä.

Heinävaara-Selkien kehitys

Maisema-alueella sijaitsevan Selkien kylän varhaisimmat vaiheet ulottuvat 1500-luvulle, kun taas
Lehtoin ja Heinävaaran kylät ovat muodostuneet 1600-luvun alkupuolella. Kylien alkuperäinen
väestö oli uskonnoltaan ortodokseja, mutta 1600-luvun loppuun mennessä alueen valtaväestöä olivat luterilaiset. 1700-luvun alkupuolella Selkien ja Lehtoin kylien taloluku oli kasvanut 19:ään, joista yksitoista taloa oli asuttuja, kun taas Heinävaaran kaikki kahdeksan taloa olivat asuttuja (Saloheimo 1971, 71, 167). Maisema-alueen lävitse kulkeva Tohmajärven vanha maantie on peräisin
1600-luvulta.

Heinävaara-Selkien maiseman nykytila

Heinävaara-Selkien maisema-alueella kasvaa havu- ja lehtimetsiä sekä tuoreita ja lehtomaisia kangasmetsiä (liitteet 3 ja 4). Vanhoissa pihapiireissä esiintyy kulttuurikasveja, kuten humalaa, sinivuokkoa ja lehtosinilatvaa, minkä lisäksi alueella esiintyy myös valkovuokkoa. Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman (2005, 30–38) mukaan Heinävaara-Selkien maisema-alueella on useita perinnebiotooppeja sekä maiseman ja luonnon monimuotoisuuden kannalta
merkittäviä kohteita.

Maisema-alueelta on inventoitu 8 perinnemaisema-aluetta (liitteet 1 ja 2). Maisema-alueen perinnemaisemista Joensuun puolella sijaitsevat Mannilan lammaslaidun, Marjovaaran hevoslaidun, Pussilan haka sekä Koljolan ja Ollilan niityt. Kontiolahden puolella sijaitsevia perinnemaisemia ovat
Koivulan ja Karhulan niityt sekä Simolan Katajamäki. Heinävaara-Selkien maisema-alueella sijaitsevista perinnemaisemista Marjovaaran hevoslaidun ja Koivulan niitty ovat maakunnallisesti arvokkaita perinnemaisemia (Grönlund et al. 1998, 71, 95). Koivulan niityn arvot ovat pudonneet,
koska perinnebiotoopille on rakennettu, istutettu nurmikkoa ja istutettu metsää (Keski-Karhu 2009,
33). Marjovaaran hevoslaitumella on maisemallista ja kulttuurihistoriallista arvoa. Mannilan lammaslaidun, Pussilan haka, Ollilan niityt, Karhulan niityt ja Simolan Katajamäki ovat paikallisesti
arvokkaita perinnemaisema-alueita. (Grönlund et al. 1998, 75-104.)
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Tohmajärven vanha maantie soveltuu hyvin sijainniltaan ja linjauksiltaan vaaramaisemaan, vaikka
se onkin päällystetty. Maantien varrelta avautuu useasta kohdin upeita lähi- ja kaukonäkymiä. Tieltä
varrelta on nähtävissä komeiden vaaramaisemien lisäksi perinteisen maatalouden myötä syntynyttä
rakennuskantaa. Hyviä lähimaisemakohteita ovat kulttuuriperinnön kannalta arvokkaat rakennukset,
perinteiseen maatalouteen liittyvät rakennelmat, kuten aitat, ladot sekä puukujanteet ja maisemapuut
(kuva 3). Myös teitä ja peltoja myötäilevät pistoaidat, joita on rakennettu tai kunnostettu ympäristönhoidon työllistämistyöprojektien puitteissa, lisäävät maiseman arvoa. Maisema-alueen peltoja
rajaavat vanhat kiviaidat, jotka ovat jäämässä kasvillisuuden peittoon. Parhaimmat kaukonäkymät
ovat Selkien alueella. Selkien alueella sijaitsee myös maisema-alueen yksi keskeisimmästä maisemanäkymistä, jossa yhdistyvät kaikki ne maisemaelementit, mitkä liittyvät valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen (kuva 4). Selkien kylä ja Heinävaaran vaara-asutus ovat myös valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (Museovirasto 2010).

Kuva 3. Näkymä pihatielle. Raportin kuvat on
ottanut Ari Lyytikäinen, mikäli ei toisin mainita.

Kuva 4. Näkymä luoteeseen Toivolan tilalle.

Heinävaara-Selkien maisema-alueen rakenteessa on nähtävillä vielä tänä päivänä isojaon aikainen
kylä- ja asutusrakenne ja teiden sijainti. Maisema-alueen vaara-asutus on sijoittunut vanhan maantien molemmin puolin vaaran harjalle muodostaen nauhamaisia kyliä (liitteet 5 ja 6). Vanhaan
Tohmajärven maantiehen, joka kulkee Heinävaarasta Kontiolahden Lehtoin, Selkien ja Mönnin
kautta Jakokoskelle saakka, liittyy paljon perinne- ja maisema-arvoja. Tie on valtakunnallisesti
merkittävää kulttuurihistoriallista ympäristöä (Museovirasto 2010). Heinävaara-Selkien maisemaalueella on myös useita asutushistorian ja rakennusperinnön kannalta merkittäviä kohteita. Selkien
ja Lehtoin alueella sijaitsevat muun muassa Katajamäen, Ylä- ja Alapihan, Seppälän, Marttilan ja
Toivolan tilat, jotka ovat maisema- ja perinnearvoja sisältäviä kohteita. Maisema-alueelta on inventoitu yhteensä 49 rakennuskannan paikallisen aineiston inventointikohdetta.
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Karttusen (2004, 63) mukaan Katajamäen tila edustaa 1800-luvun tyypillistä asuinpaikkaa, vaikka
sen pihapiiri on peräisin 1900-luvulta (kuva 5). Tilan päärakennus on rakennettu vuonna 1914. Talon perinnearvoa nostavat päärakennuksen hyvä kunto ja talon alkuperäinen sisustus. Pihapiiristä
löytyy päärakennuksen lisäksi muita rakennuksia, kuten navetta ja aitta. Tilalle johtavan tien varrella on noin 80-vuotiaista koivuista muodostuva koivukuja. Muita perinne- tai maisema-arvoiltaan
hyviä kohteita ovat muun muassa Ylä- ja Alapiha, joiden päärakennukset ovat peräisin 1800luvulta. Seppälän tilan päärakennus on peräisin vuodelta 1904 ja muut rakennukset, aitta ja paja,
ovat peräisin 1800-luvulta ja viime vuosisadan vaiheesta. Tilan perinnearvot muodostuvat siitä, että
tilan pajassa on työskennellyt seppä kahden sukupolven ajan. Seppälän tilan etelä- ja pohjoispuolen
pelloilla on maisemallisesti merkittäviä puukujanteita. Marttilan ja Toivolan tilojen arvot pohjautuvat maisemaan. Tilojen välisellä peltoaukiolla on maisemallisesti merkittävä puukujanne, jota reunustaa kiviaita ja kiviröykkiö (Metsola & Päivinen 2005, 32).

Kuva 5. Katajamäen tilan päärakennus ja pihapiiri.

Heinävaaran alueella sijaitsevia merkittäviä kohteita ovat Suorannan (2005, 29–31) mukaan muun
muassa Seurojentalo, Puustila, Koljola, Piippola ja Kassala. Seurojentalo on peräisin 1920-luvulta.
Talon lisäksi pihapiiriin kuuluu vaja ja maakellari sekä vanhaa puustoa, kuten pihlajia ja koivuja,
joita voidaan pitää maisemapuina. Seurojentalo on edelleen käytössä. Puustilan tila on peräisin
1800-luvun alkupuolelta. Tilan päärakennus on rakennettu viime vuosisadan vaihteessa. Tilalla on
toiminut kylän puhelinkeskus ja posti ja sen tiloissa on järjestetty 1900-luvun alussa kyläiltamia.
Tilakokonaisuus koostuu päärakennuksen lisäksi kahdesta aitasta, saunasta, ladosta ja vanhasta riihestä, joka on peräisin 1800-luvun alusta. Heinävaaran koulu muodostuu vanhasta ja uudemmasta
osasta. Koulun vanha osa on rakennettu vuonna 1908, ja se on tärkeä osa Heinävaaran kylämaisemaa. Ollilan tila on peräisin 1700-luvulta. Nykyinen tila koostuu päärakennuksesta, navetasta, sau18

nasta, autotallista ja hyväkuntoisesta riihestä, joka on peräisin vuodelta 1858. Piippolan tila on yksi
isonvihan aikaan perustetuista kantatiloista, jonka pihapiiri rakennuksineen ja pihaan johtavine koivukujineen muodostaa edustavan kokonaisuuden. Kassalan rakennus on myös keskeinen osa Heinävaaran kylämaisemaa. Kassalan rakennuksessa toimi vuodesta 1905 alkaen osuuskassa, mutta
nykyään sitä käytetään vakinaiseen asumiseen. Koljolan tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta
1739 lähtien. Tila on tällä hetkellä vakinaisessa asuinkäytössä ja sen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. (Siistonen 1999, 44-46.) Tilalla sijaitsee myös paikallisesti arvokas perinnebiotooppi. Kontiolahden puolella sijaitsee maisema-alueeseen kuuluva kiinteä muinaisjäännöskohde Pajamäen
hautapaikka, joka on historiallinen ortodoksikalmisto (Museovirasto 2010).

Heinävaara-Selkien maisema-alueella rakentaminen on ollut hyvin vilkasta. Rakentaminen on keskittynyt Selkien ja Lehtoin alueelle sekä Heinävaaran eteläosaan. Maisema-alueen nykyisestä rakennuskannasta 12 rakennusta on rakennettu vuosien 1800 ja 1920 välillä, joista kaikki rakennukset
ovat rakennettu 1900-luvun puolella (liitteet 7 ja 8). Vuosien 1921 ja 1940 rakennettuja rakennuksia
on maisema-alueella 9, kun taas vuosien 1941 ja 1970 välillä on rakennettu jo 59 rakennusta. Vilkkainta rakentamisen aikaa Saarion maisema-alueella on ollut vuosien 1971–1995 välisellä ajanjaksolla, jolloin nykyisen rakennuskannan rakennuksista on rakennettu 149 rakennusta. Vuosien 1996
ja 2008 välillä on rakennettu 67 rakennusta.

Heinävaara-Selkien maisema-alueella on toiminnassa oleva peruskoulun ala-aste ja hiljattain lopettanut kyläkauppa, jotka sijaitsevat Selkien kylällä. Heinävaaraan Koljolan koivikkoon on myös rakennettu tsasouna, joka on vihitty käyttöön vuonna 2001 (kuvat 6 ja 7). Maisema-alueen kylissä on
myös vilkasta yhdistys- ja vapaa-ajantoimintaa. Kylissä toimivia seuroja ovat muun muassa Heinävaaran tsasounatoimikunta, Heinävaaran kyläyhdistys ry, Selkien kylätoimikunta, Selkien kyläyhdistys, Heinävaaran Metsästysseura ry ja Selkien Seudun Erä ry. Selkien alueella on lisäksi vapaapalokuntalaisten käytössä oleva paloasema.
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Kuva 6. Heinävaaran tsasouna. (Kuva: Timo Laitinen)

Kuva 7. Koljolan perinnebiotoopilla laiduntavia
vuohia. (Kuva: Timo Laitinen)

Heinävaara-Selkien maisema-alueen kehityksen suunta

Perinteisen maatalouden merkit ovat häviämässä Heinävaara-Selkien maisema-alueen maisemakuvasta. Maiseman avoimuus on myös uhattuna maiseman umpeutumisen ja metsittymisen seurauksena. Maiseman umpeutuminen näkyy maisemakuvassa tienvarsien ja peltojen pusikoitumisena.
Maisema-alueen maisema-arvoja huonontavat myös käyttämättömäksi jääneet hylätyt rakennukset,
jotka ovat rapistumassa. Uudisrakentaminen rikkoo osin voimakkaasti perinteistä maalaismaisemaa
ja kylärakennetta. Uudisrakennukset ovat rakennettu paikoittain maisemallisesti sopimattomille
paikoille, kuten tienvierustoille ja peltoaukeille. Huonosti sijaitsevat uudisrakennukset peittävät
hyviä lähi- ja kaukonäkymiä, minkä lisäksi rakennusten pihapiirit ovat usein suojaamattomia. Maisema-alueen suurimpana maisemahäiriönä voidaan pitää Mustavaaran laskettelukeskusta, koska sen
hakatut rinteet rikkovat muutoin melko hyvin säilynyttä luonnonmaisemaa. Maisema-alueen tämänhetkiset arvot liittyvät tien varrelta nähtävissä oleviin komeisiin vaaramaisemiin ja lähinäkymiin,
joista voi paikoin erottaa perinteisen maatalouden rakennuskantaa, kuten vanhoja päärakennuksia,
navettoja, aittoja ja riihiä. Perinteinen kylärakenne on säilynyt melko hyvin ennallaan uudisrakennuksista huolimatta.

Heinävaara-Selkien maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Heinävaara-Selkien valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Heinävaara-Selkien maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta osin. Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen
näkyvissä olevia luontevia rajoja pitkin. Merkittävästi taantuneita alueita ehdotetaan poistettavaksi
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ja maisema-alueeseen selvästi kuuluvia alueita ehdotetaan lisättäväksi maisema-alueeseen. Uuden
rajauksen mukainen maisema-alue on noin 1120 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin 1140 hehtaaria.

Maisema-alueen pohjoispäässä vanha rajaus noudattelee huonosti Selkien vaaran pinnanmuotoja
(liite 9). Myös aivan maisema-alueen pohjoispäässä sijaitseva valtakunnallisesti arvokas Simolan
katajamäen perinnemaisema ei kuulu vanhassa rajauksessa maisema-alueeseen kuin vain osittain.
Rajausta muutetaan niin, että raja kulkee maisema-alueen pohjoispäässä 140 metrin korkeuskäyrää
pitkin. Tällöin myös arvokas perinnemaisema rajautuu kokonaan maisema-alueen sisälle. Lehtoin
kylän kohdalla maisema-alueen itärajaa muutetaan niin, että Karvolan tilan yhtenäinen peltoalue
sekä sen pohjois-koillispuolen koivikot ja luonnonsuojelualue kuuluvat kokonaan maisema-alueen
sisälle. Vanha rajaus jättää itäisimmät osat peltoalueesta maisema-alueen ulkopuolelle, vaikka
avoimet näkymät jatkuvat aivan peltoalueen itäosiin saakka.

Maisema-alueen keskiosassa Alavin kohdalla rajausta muutetaan niin, että maisemallisia arvoja
sisältämättömät alueet jäävät maisema-alueen rajauksen ulkopuolelle. Jakokoskentieltä länteen lähtevän Koivusaarentien varrella on uuden, pientalolähiön tyyppisen asutuksen keskittymä. Rajausta
muutetaan niin, että tämä asuinalue jää pois maisema-alueesta. Rajaus siirretään kulkemaan Nuppolan ja Tuomelan tilojen peltojen länsipuolelle niin, että raja noudattelee peltokuvioiden reunoja.
Myös Heinävaaran-, Jakokosken- ja Ilomantsinteiden rajaama alue rajataan maisema-alueesta pois,
koska alueella ei ole maisemallisia arvoja.

Maisema-alueen eteläpäässä vanhaan rajaukseen kuuluu Heinävaaran taajama-alueen asutusta. Uudessa rajauksessa maisema-alueen raja kulkee niin, että uudet rakennukset rajautuvat pois. Raja
noudattelee maisema-alueen eteläisimpien peltokuvioiden reunoja. Maisema-alueen eteläpään itäosassa rajausta muutetaan niin, ettei Pahalammen ja Pussilansoiden maisemallisesti arvoja sisältämätön alue enää kuulu maisema-alueeseen. Uusi rajaus kulkee aivan valtakunnallisesti arvokkaan
Marjovaaran hevoslaitumen itäpuolitse vaaran rinteen muotoja noudattaen.
Maisema-alueesta kaakkoon Heinävaaran taajaman alueella oli RKY 1993 –rajaus. Sen kulttuurimaisemalliset arvot ovat nykyisin vähäiset ja taajama on näkymiltään tavanomaista pientalovaltaista
asumusmaisemaa. Maisema-alueen kaakkoisraja asettuu siten luontevasti taajaman reunaan.
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3.2. Huhtilammen kylämaisema
Huhtilammen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois- Karjalan läänissä, Joensuun Kiihtelysvaarassa. Noin 275 hehtaarin kokoinen Huhtilammen maisema-alue kuuluu VaaraKarjalan maisemamaakuntaan. Huhtilammen maisemallinen merkitys pohjautuu sen omaleimaiseen
ja vaihtelevaan maisemakuvaan sekä hyvin säilyneeseen perinteiseen kylärakenteeseen (Maisemaaluetyöryhmän mietintö ΙΙ 1993, 126).

Huhtilammen kylä kuvastaa hyvin järven rantaan sijoittunutta ranta-asutusta. Huhtilammen maisema-alueen maisema on hyvin monipuolinen, sillä alueelta löytyy niin alavaa aluetta, rinnepeltoja,
lampia kuin myös jyrkkärinteisiä mäkiä (liite 10). Korkeimmat kohdat ovat Suolavuori ja Mustavuori. Suolavuoren itäosa jyrkänteisine rinteineen on hankittu valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen. Huhtilammen ympärillä on runsaasti peltoja, joista osa ulottuu aivan rantaviivaan asti. Alueella on myös pitkät kulttuurihistorialliset perinteet, joiden merkkejä on nähtävillä tämän päivän
maisemassa. Huhtilammen maisema-alue on ehjä, mutta melko pieni maisemakokonaisuus. Maisema-alueen pinnanmuodot ovat hyvin vaihtelevia. Huhtilammen maisema-alueeseen kuuluvia
lampia ovat Huhtilampi ja Kaatiolampi. Huhtilampi kuuluu Jänisjokeen laskevan Kemppaanjoen
valuma-alueen vesistöön, ja Kaatiolampi kuuluu Jänisjoen yläosan vesistöön.

Huhtilammen kylän kehitys

Huhtilammen maisema-alueen asutushistoria juontaa juurensa aina 1500–luvulle saakka, jolloin
Huhtilammen kylä perustettiin. Saloheimon (1971, 247) mukaan talot sijaitsivat joko mäen rinteellä
tai laella muodostaen parvikylän ja lakiasutuksen harvakseltaan peltojen laskeutuessa Huhtilammen
ja Kaatiolammen rannoille. 1500-luvulla Huhtilammella sijaitsi 13 asuttua taloa. Huhtilampi kasvoi
1600-luvun aikana Kiihtelysvaaran suurimmaksi kyläksi, jolloin talojen määrä kasvoi 21:een. Ortodoksit olivat valtaväestönä aina 1600-luvun alkupuolelle saakka, jonka jälkeen luterilainen väestö
asutti Huhtilammen alueen.

Huhtilammen maiseman nykytila

Suurin osa Huhtilammen maisema-alueen maapinta-alasta on nykyään metsiä. Alueen maatalousmaat ovat huomattavasti vähäisempiä verrattuna metsiköiden määrään, koska maatalouden harjoittaminen maisema-alueella on vähentynyt voimakkaasti (liite 11). Viime vuosikymmenten aikana
22

tapahtunut rakentaminen on jakaantunut melko tasaisesti Kaatiolammen ranta-alueelle sekä Kaatiolammen ja Huhtilammen väliselle alueelle. Rakentaminen on ollut pääasiallisesti vakinaiseen
asumiseen tai vapaa-ajan viettoon tähtäävää rakentamista.

Huhtilammen maisema-alueen kulttuurimaisema on vielä tänä päivänä melko avoin ja kaunis kokonaisuus. Maisemakuvassa on helposti havaittavissa vielä vanhan kulttuurimaiseman piirteitä, sillä
vanha kylärakenne on säilynyt hyvin ennallaan ja se noudattelee isojaon aikaista asutusrakennetta
(kuva 8, liite 12). Maisema-alueen vanhimmat rakennukset ovat osaksi tuhoutuneet, tai ränsistyneet
pahasti, mikä johtuu rakennuksien autioitumisesta tai hoitamattomuudesta. Maisemakuvassa on
nähtävissä perinteisen maatalouden harjoittamiseen liittyviä rakennuksia ja rakennelmia, kuten latoja, riihiä ja kiviaitoja. Teiden linjaukset eivät ole maisemassa häiritseviä, lukuun ottamatta Huhtilammen kylän ohittavaa asfaltoitua maantietä, joka ei kuitenkaan ulotu Huhtilammen maisemaalueen arvokkaimmalle ja maisemallisesti keskeisemmälle alueelle.

Kuva 8. Huhtilammen keskeinen näkymä.

Kuva 9. Piippolan tilan pellon pihlajia.

Huhtilammen maisema-alueella on runsaasti hyviä lähi- ja kaukomaisemia, jotka keskittyvät Huhtilammen länsi- ja itäpuolelle. Vaikuttavimmat näkymät avautuvat Ruskeakoskentieltä, joka kulkee
itä-länsi suunnassa maisema-alueen keskellä (liite 10). Muita hyviä maisemakohteita ovat Rusilan
tilalle johtavan pihatien molemmin puolin kulkeva edustava koivukuja. Piippolan tilaan kuuluvalla
peltoalueella sijaitsevat maisemasta hyvin erottuvat vanhat pihlajat, joita reunustavat kiviröykkiöt
(kuva 9). Hannulan tilalle johtavan tien varressa on Huhtilammen kyläyhdistyksen pystyttämä tsasounan muistomerkki.

Maisema-alueella esiintyy runsaasti mäntypuuvaltaisia kankaita ja jonkin verran lehtoja. Alueen
valtapuulajeja ovat mänty, kuusi ja koivu. Kasvillisuudessa esiintyy kuivien niittyjen lajistoa ja
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kulttuurilajista, kuten mäkitervakkoa ja valkoailakkia. Maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelman (2005, 43–48) mukaan Huhtilammen alueella on maisemallisesti merkittävien kohteiden lisäksi suojavyöhykkeitä, puukujanteita ja perinnebiotooppeja.

Huhtilammen maisema-alueen vanhinta rakennuskantaa on vielä nähtävillä Huhtilammen maisemakuvassa, mutta määrällisesti sitä on vähän (liite 13). Maisema-alueen nykyisestä rakennuskannasta
vain yksi rakennus on rakennettu vuosien 1800 ja 1920 välillä vuonna 1920. Vuosien 1921 ja 1940
välillä rakennettuja rakennuksia maisema-alueella on yksi, kun taas vuosien 1941 ja 1970 välillä on
rakennettu yhteensä 10 rakennusta. Vuosien 1971–1995 välisellä ajanjaksolla maisema-alueelle on
rakennettu 18 rakennusta ja vuosien 1996 ja 2008 välillä 5. Hannula, Erola, Mäkelä ja Piippola ovat
Huhtilammen vanhoja kantatiloja. Tilojen päärakennukset ovat uusittu kokonaan ja ne ovat edelleen
asuinkäytössä. Hannulan, Erolan ja Mäkelän tilojen kautta on kulkenut aikoinaan vanha maantie.
Hannulan mailla vanhan maantien varressa on sijainnut muinoin tsasouna, jonka kohdalla on tänä
päivänä muistoristi. Rusilan ja Hypölän tilat ovat 1800-luvun aikaisia perintötiloja (Siistonen 1999,
53-54.)

Kaupallisen toiminnan kannalta merkittäviä kiinteistöjä ovat olleet Tienhaara, Kassala ja Sointula.
Tienhaaraan perustettiin vuonna 1910 Huhtilammen ensimmäinen kyläkauppa. Myöhemmin samoissa tiloissa ovat toimineet Määtän kauppa ja Sisä-Karjalan kauppa. Kassalan tiloissa on toiminut
yksi Pohjois-Karjalan vanhimmista, vuonna 1903 perustettu, osuuskassa. Rakennus on nykyään
peruskorjattu ja sitä käytetään loma-asumiseen. Sointulan rakennus valmistui vuonna 1924 ja sen
tiloissa toimi Osuusliike Kauppa-Sampo, jonka toiminta loppui vuonna 1970. Sointulan tiloissa
kauppatoiminta jatkui aivan viime vuosiin saakka, mutta nykyään rakennus on asuinkäytössä. (Siistonen 1999, 53-54.) Huhtilammen kylällä toimivia yhdistyksiä ovat Huhtilammin perinnepiiri ja
Huhtilammen erä.

Huhtilammen maisema-alueen kehityksen suunta

Huhtilammen maisema-alueella on metsitetty ennen maatalouskäytössä olleita peltoja. Istutettu
puusto on lähinnä koivua, joka on iältään tällä hetkellä keskimäärin 10-20-vuotiasta. Huhtilammen
maisema-alueen maisemassa on havaittavissa myös pusikoitumista ja peltojen umpeutumista. Maisema-alueella kulkevien teiden varret ovat pensoittuneet voimakkaasti. Esimerkiksi Huhtilammentieltä ei juuri avaudu näkymiä itään Huhtilammelle ja peltoalueille päin. Kaatio- ja Huhtilammen
rannat ovat myös pusikoituneet pahasti, minkä takia hyviä maisemanäkymiä jää puuston varjoon
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(kuva 10). Aiemmin kylään rakennetusta kyläpolku-reitistä ei ole jäljellä myöskään minkäänlaisia
merkkejä. Maisema-alueen länsiosa on maisemallisesti huonokuntoisinta aluetta.

Kuva 10. Sulkeutunut näkymä Kaatiorannan pellolta Kaatiolammelle.

Huhtilammen maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme joitakin melko vähäisiä muutoksia Huhtilammen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaukseen, koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Huhtilammen maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta osin. Rajausta ehdotetaan muutettavaksi niin, ettei maisemallisia
tai kulttuurisia arvoja sisältämättömiä alueita kuulu enää maisema-alueeseen. Uuden rajauksen mukaan maisema-alueen koko on noin 275 hehtaaria, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä
on noin 280 hehtaaria.

Maisema-alueen itäosassa rajausta muutetaan niin, että Hannulan ja Erolan tilojen kohdalla raja
kulkee heti tilojen peltojen itäpuolelta harjanteen laella vanhan rajauksen kulkiessa idempänä (liite
14). Uudessa rajauksessa maisemallisesti vähän merkittävä metsäalue jää maisema-alueen ulkopuolelle. Maisema-alueen kaakkoiskulmassa rajausta muutetaan kulkemaan lähempää peltokuvioita,
jolloin maisemallisesti arvotonta metsäaluetta leikkautuu pois. Maisema-alueen länsiosassa rajausta
muutetaan mäkien laen reunaan niin, että rinteet ovat kokonaan maisema-alueella ja toisaalta maisemallisesti arvottomia metsäalueita jää maisema-alueen ulkopuolelle. Pusunvaaran kohdalla rajaus
muutetaan kulkemaan luonnonmaisemana arvokkaan vaaran rinteen mukaisesti. Maisema-alueen
pohjoisosassa rajausta muutetaan niin, että se noudattelee paremmin maaston muotoja ja peltokuvioiden reunoja, jolloin pienehköjä suo- ja metsäalueita jää rajauksen ulkopuolelle.
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3.3. Karhunpään rantakylä
Karhunpään valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Valtimon kunnan ja Nurmeksen kaupungin alueilla. Karhunpään 1485 hehtaarin kokoinen maisema-alue sijaitsee Nurmeksen ja Valtimon keskustojen puolivälissä Vaara-Karjalan maisemamaakunnassa. Karhunpää on Maisemaaluetyöryhmän (1993 II, 129) mukaan perinteinen Vaara-Karjalan rantakylä, jonka kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot ovat huomattavat.

Karhunpään maisema-alueen raja kulkee pohjoisessa niin, että Karhujoen alku kuuluu maisemaalueeseen, mutta Hepovaaran rinteet eivät siihen kuulu (liite 15). Idässä maisema-alue rajautuu
Nurmeksentiehen ja Juutilankankaaseen. Etelässä maisema-alueen rajaus kulkee Neitivirrantien
pohjoispuolella ja lännessä Savisuon itäpuolelta jatkaen Kivikankaan, Immolanvaaran ja Tornivaaran lakien kautta pohjoiseen. Vuoksen päävesistöalueeseen kuuluvan Karhunpään rantakylän arvokkuudesta suuri osa muodostuu mutkittelevan joen ympärille syntyneestä viljelymaisemasta.
Maisema-alueen pohjoispuolella oleva Pieni Haapajärvi laskee Karhujoen kautta maisema-alueen
keskellä sijaitsevaan Karhujärveen. Karhujärvi laskee Valtimojoen ja Pöyhölänjoen kautta aina
Kuokkastenjärveen ja Pieliseen saakka.

Maisema-alueen maaperä on pääasiassa moreenia ja harjualueiden lajittunutta harjuainesta. Jokivarret ja Karhujärven rannat ovat savikoita. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 130.) Pitkäniemen-Siikasärkän maisemallisesti arvokas harjuselänne halkoo maisema-aluetta kaakko-luode
suunnassa. Pitkäniemen harjualue on luokitettu paikallisesti arvokkaaksi luonnon- ja maisemansuojelun kannalta (Antikainen, Breilin & Lyytikäinen 2001, 32, 45). Kaakossa juuri maisema-alueen
ulkopuolella sijaitsee myös paikallisesti arvokas Juutilankankaan harjualue (Antikainen, Breilin &
Lyytikäinen 2001, 36, 45). Alue kuuluu keskiboreaalisen ja eteläboreaalisen ilmastovyöhykkeen
vaihettumisvyöhykkeeseen. Eteläboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ulottuu seudulla pohjoisemmaksi
Pielisen vaikutuksesta. Harjualueen metsät ovat männiköitä, muutoin metsät ovat kuusivaltaisia
kangasmetsiä ja vesistön varsien lepikkoja ja koivikkoja.

Karhunpään maisema vuonna 1976

Vuonna 1976 Karhunpään maisema-alueen peltopinta-ala oli 669 hehtaaria (taulukko 1). Maisemaalue on puoliavointa viljelymaisemaa, josta erottuu yksittäisiä suuria puita ja puukujanteita (liite
16). Pääsääntöisesti viljelykelpoinen maa on käytössä. Karhujärven ja jokien rannoilla on kasvilli26

suutta, kuten saraikkoja ja vesakkoja, sekä myös lehtipuustoa. Pellot eivät jatku aivan rantaan saakka. Maisemallisesti avoimimmat ja arvokkaimmat näkymät sijaitsevat Aholan, Suosärkän ja Kirkkolan tilojen muodostamalla yhtenäisellä peltoalueella.

Taulukko 1. Karhunpään maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1976 vuoteen 2008.
Pinta-alaindeksi tarkoittaa vuoden 2008 prosentuaalista osuutta verrattuna vuoden 1976 pinta-alaan, jolle on
annettu arvo 100.

vuosi
1976
1993
1999
2008

Karhunpää
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi
669
100
669
100
627
93,7
593
88,6

Karhunpään maisema 1990-luvulla

Maisema-alueen peltopinta-alan määrä vuonna 1993 oli 669 hehtaaria, mikä on sama määrä kuin
vuonna 1976 (taulukko 1). Peltokuvioilla ei ole tapahtunut juuri lainkaan muutoksia aivan pieniä
peltokuvioiden muotojen muutoksia lukuun ottamatta. Vuoteen 1999 mennessä peltopinta-alan
määrä laski 627 hehtaariin. Yksittäisiä suurempia peltokuvioita jäi pois käytöstä vuosien 1993 ja
1999 välillä maisema-alueen pohjoisosassa Peltolan ja Niskalan tilan pelloilla. Muutoin peltokuvioissa tapahtui vain lähinnä yksittäisten peltokuvioiden alojen pienentymisiä.

Puoliavoimen viljelymaiseman viljelyksiä rajaavat metsät ja rannat, ja tasaisia peltoaukeita jäsentävät lukuisat puukujat, metsäsaarekkeet ja yksittäiset suuret puut. Vaara-Karjalan kauneimpana pidetyn kulttuurimaiseman vaikuttavimmat näkymät avautuvat kylätieltä Neitivirran, Hovilan, Rinteen
ja Kuoppalan kohdalla. Maisemakuvaa häiritsevät hakkuut, voimalinjat ja sorakuoppa. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö II 1993, 129.) Pusikoituneet rantamaisemat häiritsevät paikoin maiseman
selkeyttä ja näköaloja, mutta peltojen pusikoituminen ei ole Karhunpään maisema-alueella niin ongelmallista kuin Valtimolla keskimäärin (Siistonen 1994, 34).

Karhunpään maiseman nykytila

Vuonna 2008 peltopinta-alan määrä laski 593 hehtaariin, joka on noin 90 prosenttia vuoden 1976
peltopinta-alan määrästä (taulukko 1). Maisema-alueelle tuli muutama uusi peltokuvio vuoden 1999
tilanteesta (liite 16). Myös Niskalan tilan, vuonna 1993 vielä käytössä olleet pellot, on otettu takai27

sin käyttöön. Karjalainen Pohjantie on kulkenut Karhunpään kylän kautta (Nenonen & Toivo 1996,
24). Nykyinen tiestö noudattaa maaston muotoja ja sulautuu hyvin maisemaan. Maisema-alueen
parhaimmat näkymät sijaitsevat Aholan, Suosärkän ja Kirkkolan tilojen muodostamalla yhtenäisellä
peltoalueella ja maisema-alueen pohjoispäässä Suholan tilan ympäristössä (kuvat 11 ja 12).

Kuva 11. Näkymä luoteeseen Rahkolalle ja Lampelaan.

Kuva 12. Suholan tilan peltomaisemaa etelään
Karhujoelle.

Peltokuvioita on jäänyt pois käytöstä maisema-alueen pohjoisosasta ja etenkin maisema-alueen keskiosasta. Pohjoisosassa suurimmat pois käytöstä jääneet peltokuviot ovat Kivisalmen ja Nevalan
tilojen läheisyydessä. Maisema-alueen keskiosassa pahimmat maiseman taantumiset sijaitsevat Saarelan alueella, josta suurehkot peltokuviot ovat kovaa vauhtia pusikoitumassa (kuva 13). Mikäli
peltoja ei enää aiota viljellä, peltojen metsittyminen aiheuttaa avoimien näkymien katkeamisen.
Juuri tällä alueella sijaitsee myös suojeltu hyvin vanha mänty (kuva 14), jonka maisemallinen arvo
putoaa, mikäli pellot metsittyvät sen pohjoispuolella.

Kuva 13. Saarelan umpeutuvaa peltoa.

Kuva 14. Pellon reunan suojeltu mänty. (Kuva:
Timo Laitinen)
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Harjualueen metsät ovat männiköitä, muutoin metsät ovat kuusivaltaisia kangasmetsiä ja vesistön
varsien lepikkoja ja koivikkoja. Rantakasvillisuus on rehevää ja puusto tiheää, josta johtuen joen ja
peltojen yhtymäkohtiin muodostuu näköesteitä. Valtimojoen itäpuolella, maisema-alueen ulkopuolella, on muutamia pienialaisia soita. Muutenkin ympäristön maaperä on hyvin karua. Maisemaalueella ei sijaitse arvokkaita luontokohteita, mutta alueen länsipuolella sijaitsee KalliojärvenSorsajärven lintuvesiensuojelualue. Maisema-alueella huomionarvoisia lajeja ovat muun muassa
kottarainen ja musta-apila (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 28, 31). Maisema-alueen pohjoispäässä
sijaitsee hiekkapohjainen Karhunpään urheilukenttä, jonne on säännöllisen hoidon myötä muodostunut merkittävä niittylajisto. Kentällä kasvaa muun muassa Pohjois-Karjalan suurimpiin lukeutuva
noidanlukkoesiintymä, jolta löytyy suikeanoidanlukkoa, ahonoidanlukkoa ja ketonoidanlukkoa.
(Vanhanen & Sieviläinen 2004, 34-35)

Maisema-alueelta on löydetty seitsemän kiinteää muinaisjäännöstä (liite 15). Syvälahti, Pitkäniemi,
Levälahti, Peltola, Ahola ja Tapiola ovat kivikautisia asuinpaikkoja ja Seppola on ajoittamaton työja valmistuspaikka (Museovirasto 2010). Myös maisema-alueen pohjois- ja länsipuolella on kiinteitä muinaisjäännöksiä. Vanhin kylän osa, länsipuoli, on syntynyt jo 1620-luvulla, kun taas maisemaalueen itäosiin asutus levittäytyi vasta 1700-luvun lopulla. Vuoden 1686 veroluettelossa Karhunpäähän oli merkittynä 14 taloa (Saloheimo 1971, 201). Maisema-alue edustaa jokivarsi/rantaasutuskylää, jonka nykyiset rakennukset ovat melko uutta, sotien jälkeen rakennettua rakennuskantaa (liite 17). Vain muutama perinteisiä pihapiirejä vanhoine rakennuksineen on säilynyt.

Karhunpään maisema-alueen vanhimmat rakennukset ovat Kirkkolan rakennukset, joilla on tärkeä
kulttuurihistoriallinen asema kyläkuvassa. Päärakennus on 1700-luvulta ja aitat, navetta ja talli
1700- ja 1800-lukujen vaihteesta. Pihapiirissä on ollut aiemmin enemmän rakennuksia, mutta tilan
lohkomisen seurauksena rakennuksia on kuljetettu muualle. Karhunpään maisema-alueen pohjoispäässä sijaitseva Nevalan talo, joka lienee rakennettu vuonna 1874, on tärkeä rakennus Karhunpään
kyläkuvassa (Siistonen 1994, 34, 36). Talo on komea pitkä maalaistalo, joka on nykyisin kunnostettu (kuva 15). Talo tarjoaa majoituspalveluita kauniissa kulttuurimaisemassa (kuva 16). Vuonna
1924 rakennettu Karhunpään maamiesseurantalo on hyväkuntoinen perinteikäs seurantalo, jonka
lähiympäristö on tosin jossain määrin pusikoitunutta (Siistonen 1994, 34). Vuonna 1952 valmistuneessa, keväällä 2002 lakkautetussa, Karhunpään koulussa toimii nykyisin Karhunpään kuntoutumiskoti. Kuntoutuspaikka sijaitsee luonnonkauniilla alueella Karhunpään kylässä olevan Siikalammen rannassa, paikallisesti tunnetun Neitivirran tuntumassa. (Karhunpään kyläsivut 2010.)
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Kuva 15. Nevalan talo.

Kuva 16. Nevalan talolta avautuu kaunis kulttuurimaisema.

Edelleen käytössä olevista rakennuksista 5 on rakennettu 1920-luvulla, vain 1 on rakennettu 1800luvun puolella (liite 18). Rakennuksista 12 on rakennettu vuosien 1921-1940 välisellä ajanjaksolla.
Vuosien 1941-1970 välillä on rakennettu 29 rakennusta. Vuosina 1971-1995 rakennuksia on rakennettu yhteensä 61, kun taas vuosina 1996-2008 on rakennettu 26 rakennusta. Uusia juuri rakennettuja taloja sijaitsee maisema-alueen pohjoisosassa Kuuttilassa. Uusi rakennuskanta sopii melko hyvin
vanhaan kylärakenteeseen. Muinaisjäännösten läheisyydessä on jonkin verran nykyistä asutusta.
Maisema-alueelta on inventoitu yhteensä 21 rakennuskannan paikallisen aineiston inventointikohdetta.

Karhunpään maisema-alueen kehityksen suunta

Siistosen (1994, 34) mukaan pusikoituneet rantamaisemat häiritsevät paikoin maiseman selkeyttä ja
näköaloja, joten rantanäkymiin tulisi kiinnittää huomiota. Pusikoituminen on vain lisääntynyt reilussa 15 vuodessa. Maisemallisesti rannat olisi hyvä pitää avoimena tai puoliavoimena jättämällä
joitakin pensas- ja puuryhmiä rannan läheisyyteen (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 28). Valitettavasti myös peltoja on jonkin verran metsittynyt ja uusia peltoja pusikoituu kovaa vauhtia maisemaalueen keskiosassa, joka johtaa lopulta yhtenäisen maiseman katkeamiseen, mikäli peltoja ei raivata. Maisema-alueella on myös erittäin kauniita kulttuurimaisemia edelleen, eikä pusikoituminen ja
metsittyminen uhkaa koko maisema-aluetta, vaan sen tiettyjä kohtia.

Perinteinen kylärakenne ja vanha rakennuskanta muodostavat tasapainoisen ja hienon kokonaisuuden. Karhunpään maisema-alueen kulttuurimaisemaa on pidetty Vaara-Karjalan kauneimpana, eikä
maisema-alueen kulttuurinen arvo ole tänä päivänäkään pudonnut merkittävästi. Karhunpään maisema-alueen vesireitti ja vanha maantie tuovat hienosti esiin maiseman ominaisluonnetta ja niitä
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tulisikin hyödyntää myös matkailullisesti (Siistonen 1994, 34). Nevalan talo varmasti hyötyy matkailualan yrityksenä maisema-alueella sijainnista.

Karhunpään maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Karhunpään rantakylän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
rajausta, koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Karhunpään maisemallisesti arvokkainta
aluetta kaikilta osin. Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia luontevia rajoja pitkin ja maisema-alueeseen selvästi kuuluva alue ehdotetaan lisättäväksi maisema-alueeseen. Uuden rajauksen mukainen maisema-alue on noin 1485 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin 1310 hehtaaria.

Karhunpään maisema-alueen kaakkoisosassa uusi rajaus poikkeaa vanhasta rajauksesta Juutilankankaan luoteisrinteessä (liite 19). Uusi rajaus kulkee vanhaa rajausta ylempänä harjudeltan länsiosan lakea pitkin kuitenkin niin, ettei maisema-alueeseen sisälly maa-aineksenottoaluetta. Juutilankankaan luoteisrinne on Valtimojoen vanhaa jokitörmää, joka kokonaisuutena kuuluu maisemaalueeseen.

Maisema-alueen luoteiskulmassa vanhassa rajauksessa Lahdenperän pohjoispuolella sijaitsevat pellot eivät kuulu maisema-alueeseen. Pellot kuuluvat kuitenkin peltoalueeseen, joka alkaa Nevalan
tilan kohdalta jatkuen länteen aina Pitkälahden tilalle saakka. Näkymä on yhtenäinen, eikä se katkea
missään vaiheessa. Maisema-alueen uudessa rajausehdotuksessa pellot kuuluvat maisemaalueeseen. Uusi raja kulkee Tornivaaran laelta Pitkälahden pohjoisosaan, josta rajaus jatkuu aina
Pitkälahden tilalle saakka. Pitkälahden tilalta raja kulkee Liuhanniementien länsipuolella sijaitsevan
peltokuvion pohjoispäähän saakka niin, että pelto kuuluu maisema-alueeseen. Rajaus tekee peltokuvion kohdalla piston luoteeseen päin. Piston jälkeen rajaus kulkee koilliseen Haapajärven eteläpäähän, kiertää Hirsikankaan itäpuolelle ja jatkuu kaakkoon noudattaen pääosin vanhaa maisemaalueen rajausta. Kunnanrajan kohdalla on pieni laajennus valtatien itäpuolen peltokuvioiden takaiselle kalliokukkuloiden rinteelle.

3.4. Kirvesvaaran ja Hakovaaran vaarakylät
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Kirvesvaara-Hakovaaran valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Ilomantsin kunnassa noin 15 kilometriä Ilomantsin kirkonkylästä länteen. Kokonaispinta-alaltaan 415
hehtaarin laajuinen maisema-alue kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. KirvesvaaraHakovaaran maisema-alue muodostuu Kirvesvaaran ja Hakovaaran vaarakylistä. Kylät ovat lähellä
toisiaan, ja niitä yhdistävät matalat, peräkkäiset vaarat, muutama pihapiiri ja maantie. Maisemaalueen vaarakylät edustavat maisema-aluetyöryhmän (1993 II, 128) mukaan maisemallisesti arvokasta perinteistä vaara-asutusmaisemaa.

Kirvesvaara-Hakovaaran maisema-alue on rajattu niin, että laajojen suoalueiden keskeltä kohoavat
vaaramuodostumat muodostavat maisema-alueen (liite 20). Etelässä maisema-alue alkaa Turulanvaaran laelta, josta alue jatkuu aina Pennalanvaaraan ja Palokankaan-Selkäkankaan kokonaisuuteen
kuuluvan Kurenharjun harjualueeseen saakka. Eteläisimmän ja pohjoisimman vaaran välillä ovat
muun muassa Matinvaara, Pienivaara ja Hakovaara. Pennalanvaaran länsipuolella harjujen ympäröimänä sijaitsee Hakolampi, joka on ainoa vesistö maisema-alueella.

Aina 200 metriin asti kohoavia vaaroja ympäröivät paikoin soistuvat kuusikot ja erämaiset laajat
avoimet suot. Maisema-alueelta löytyy runsaasti kulttuurikasvilajistoa. Hakovaarassa on useita perinnebiotooppeja ja Kirvesvaarassa sijaitsee maisemallisesti kaunis hakamaakoivikko ja edustavia
metsälaitumia sekä rinneniittyjä. Monet maisema-aluetta ympäröivät suot, kuten Kesonsuo, Korvinsuo ja Juurikkasuo, ovat soidensuojelualueita. Maisema-alueen pohjoispuolella sijaitsevat mittavat harjualueet kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. (Maisema-aluetyöryhmän
mietintö II 1993, 129.) Maisema-alueeseen kuuluu myös osittain Kurenharjun itäosan harjualue,
joka on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi harjualueeksi (Antikainen, Breilin & Lyytikäinen 2001,
24, 34).

Maisema-alueen kylät ovat tyypillisiä vaarakyliä, joissa asutus on sijoittunut pääasiassa vaarojen
lakialueille tai rinteille, mutta myös rinteiden juurella on asutusta jonkin verran (liite 21). Vanhoja
rakennuksia ei juuri ole, mutta uudempikin rakennuskanta sopii melko hyvin perinteiseen kulttuurimaisemaan ja kylärakenteeseen. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 129.)

Kirvesvaara-Hakovaaran maisema vuonna 1974
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Kirvesvaara-Hakovaaran maisema-alueen rajojen sisälle jäävä peltopinta-ala oli vuonna 1974 163
hehtaaria (taulukko 2). Vaarojen lakialueilta avautuvat avoimet näkymät viljely- ja laidunnuskäytössä olevien peltojen yli. Kirvesvaarassa pellot ovat keskittyneet päätien varrelle, mutta yksittäisiä
peltokuvioita sijaitsee myös metsien keskellä (liite 22). Vanhimmat peltokuviot sijaitsevat vaarojen
rinteillä ja lakialueilla, nuorimmat alavammilla alueilla. Hakovaaran laella ja ympärillä sijaitsevien
tilojen pellot muodostavat yhtenäisen peltoalueen, mikä tekee maisemasta avoimen ja vaikuttavan.
Vaara-alueet ovat pääsääntöisesti maatalouskäytössä lukuun ottamatta metsän peittämää Pennalanvaaraa.
Taulukko 2. Kirvesvaaran ja Hakovaaran maisema-alueen peltopinta-alan muutokset vuodesta 1974 vuoteen
2008.

vuosi

1974
2008

Kirvesvaara-Hakovaara
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi

163
88

100
54,0

Kirvesvaara-Hakovaaran maiseman nykytila

Vuonna 2008 Kirvesvaara-Hakovaaran maisema-alueella peltoja oli 88 hehtaaria (taulukko 2).
Yleensä vain tilojen läheisyydessä olevat pellot ovat käytössä, kauempana olevat peltokuviot ovat
metsitettyjä tai ovat metsittyneet (liite 22). Vuoden 1974 tilanteeseen verrattuna vain 54 % pelloista
on enää käytössä. Kirvesvaaran ja Hakovaaran kyliin johtaa vaarojen rinteitä pitkin kulkeva soratie,
jonka varsilla vuorottelevat metsät ja niityt vanhoine latoineen ja lehtipuurivistöineen. Sorapintainen tie sopii hyvin kyläkuvaan. Vaarojen laelta avautuu paikoin kauniita kulttuurimaisemia.

Kirvesvaarassa peltoja sijaitsee nykyisin tila-akselilla Välipiha, Rinteelä, Erolanmäki, Lehtola ja
Niemelä (kuva 17). Lukuun ottamatta maisema-alueen eteläosan tilojen peltoja kaikki Kirvesvaaran
pellot on metsitetty tai muuten poistuneet käytöstä. Esimerkiksi Pienivaaran alueella ei peltojen
metsittymisestä johtuen ole lainkaan avoimia maisemia. Kirvesvaaran kylässä lypsykarjatiloja oli
2000-luvun alussa jäljellä enää yksi, Nissisten tila (Peltola 2007, 137).
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Kuva 17. Näkymä pohjoiseen Kirvesvaaran pelloille.

Kuva 18. Jukolan tilan viereinen istutuskoivikko
Hakovaarassa.

Myös Hakovaaran kylässä peltoja on laajalti poistunut käytöstä. Lakialueen pellot ovat kuitenkin
pääosaksi käytössä, mutta peltokuvioiden väliin on istutettu metsää, mikä vähentää maiseman
avoimuutta. Esimerkiksi Jukolan ja Mattilan tilojen lähipellot on istutettu koivulle (kuva 18). Peltojen sijainti painottuu Hakovaaran itäosaan, minne on raivattu myös uutta peltoa. Pohjoisosassa paria
peltokuviota lukuun ottamatta pellot ovat poistuneet käytöstä. Kirvesvaaran tapaan Hakovaarassa
oli vain yksi lypsykarjatila jäljellä 2000-luvun alussa (Peltola 2007, 137).

Kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muita arkeologisia kohteita ei ole inventoitu KirvesvaaraHakovaaran maisema-alueelta. Vanhan ja uuden rakennuskannan sopivuusongelmia alueella ei juuri
muodostu, koska kovin vanhaa rakennuskantaa alueella ei ole. Suurin osa rakennuksista on peräisin
toisen maailmansodan jälkeiseltä rakennuskaudelta (liite 23). Toisaalta uusia rakennuksia on rakennettu vähän. Talot ovat näin ollen sopusoinnussa kulttuurimaiseman kanssa.

Hakovaarassa on Grönlundin (1998, 49, 54) mukaan kaksi inventoitua perinnemaisemakohdetta,
joista Hakovaaran haka on maakunnallisesti merkittävä ja Karreilan niitty paikallisesti merkittävä
kohde (liite 20). Hakovaaran haka on mäntyvaltainen hakamaa, jossa männyn lisäksi kasvaa hiukan
hieskoivua, harmaaleppää, pihlajaa, kuusta ja katajaa. Karreilan niityn arvot ovat hävinneet, koska
perinnebiotooppi on metsitetty (Keski-Karhu 2009, 33).

Kirvesvaara-Hakovaaran maisema-alueen kehityksen suunta

Kirvesvaaran ja Hakovaaran maisema-alueen peltopinta-ala on vähentynyt miltei puoleen reilussa
kolmessa vuosikymmenessä. Monet pienet tilat ovat luopuneet maatalouden harjoittamisesta, jolloin
peltoja on poistunut runsaasti käytöstä. Peltojen säilymistä on edesauttanut jonkin verran se, että
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peltoja on vuokrattu tai myyty viljelyskäyttöön tilan lopetettua toimintansa. Joitakin tilojen pihapiirejä on autioitunut (kuva 19), eikä pihoja tai peltoja ole enää hoidettu. Ennen avoimet näkymät ovat
paikoittain pahasti pusikoituneet ja taantuneet (kuva 20). Vaaroilta ei avaudu enää vaikuttavia,
avoimia näkymiä näköesteiden vuoksi. Tulevaisuudessa maisema-alueen kehitys ei nykyisen kaltaisella toiminnalla muutu ainakaan positiivisempaan suuntaan. Hakovaaran kahta perinnemaisemakohdetta kyllä hoidetaan, mutta muilta osin maisema-alueen kehitys on negatiivista.

Kuva 19. Erolanmäen käytöstä poistunut päärakennus.

Kuva 20. Erolanmäen pusikoitunutta vaaramaisemaa.

Kirvesvaara ja Hakovaaran vaarakylien maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme Kirvesvaaran ja Hakovaaran vaarakylien valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
rajausta muutettavaksi, koska maisema-arvot ovat alentuneet monilla alueilla, etenkin molempien
vaarojen länsipuolella, peltojen metsittämisen ja umpeenkasvun seurauksena. Rajaus ehdotetaan
muutettavaksi niin, että Kirvesvaara-Hakovaaran maisema-alueesta muodostuu kaksi lähes erillistä
aluetta, joita kapeahko maisemakäytävä yhdistää. Tällä ennen leveämpänä maisema-alueeseen kuuluneella alueella ei ole enää merkittäviä kulttuurimaisemallisia arvoja, joten välialue ehdotetaan
rajattavaksi huomattavasti aikaisempaa kapeampana. Kirvesvaaran osa-alue on noin 200 hehtaarin
kokoinen alue, joka käsittää pääpiirteisesti Kirvesvaaran vaaran. Uusi rajaus noudattelee alkuperäisen maisema-alueen rajoja. Maisema-alueen pohjoisreuna ulottuu Pienivaaran korkeimmalle kohdalle, johon kaukonäkymä Kirvesvaarasta päin luonnollisesti päättyy. Pienivaaralta raja jatkuu
kaakkoon aina Niemelän peltojen koillispuolelle asti. Rajaus jatkuu etelään Lehtolan peltojen eteläpuolelle ja Turulanvaaran korkeimmalle kohdalle saakka. Raja kulkee Turulanvaaralta länteen kiertäen Lamminsuon niin, ettei suo sisälly maisema-alueeseen. Maisema-alueen lounaisin alue on
Louhimonmutkan mäki, jonka päältä rajaus kulkee. Louhimonmutkalta Kirvesvaaraan päin katsottaessa saa selkeän kuvan Kirvesvaaran tyypillisestä vaara-asutuksesta. Louhimonmutkalta pohjoi35

seen raja noudattelee pääpiirteittäin suon ja vaarojen rajapintaa kääntyen Ruununsuon jälkeen koilliseen Pienivaaran laelle ja sieltä edelleen maantien länsipuolella Mattilan talon lounaispuolelle.
Hakovaaran osa-alue on noin 170 hehtaarin kokoinen alue, johon sisältyvät kaikki Hakovaaran kylän pellot ja perinnebiotoopit. Hakovaaran uusi aluerajaus noudattelee jonkin verran alkuperäistä
rajausta pohjoisessa ja idässä, mutta rajausta on tarkennettu kauttaaltaan. Pohjoisessa rajaus sijoittuu Hakolammen pohjoispuolelle Kurenharjun päälle. Näin sekä Hakolampi että osa paikallisesti
arvokkaasta harjualueesta sisältyy maisema-alueeseen. Hakolammen pohjoispuolelta rajaus jatkuu
kaakkoon Pennalanvaaran laelle, josta raja jatkuu etelään aina Korvensuon pelloille saakka. Etelärajan eteläpuolella alkaa Hallasuon suoalue, joka ei ole maisemallisesti arvokasta aluetta. Mattilan
tilalta pohjoiseen rajaus noudattaa Oinahonsuon suoalueen ja Hakovaaran vaaran rajapintaa ja Nyppyläsuon itäpuolella harjujen korkeinta kohtaa.

3.5. Kiteenlahden-Savikon kylämaisema
Kiteenlahden-Savikon valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Kiteen
kaupungissa vähän yli 5 kilometriä Kiteen keskustasta itään. Kiteenlahden kylä kuuluu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja Laatokan karjalan seutuun. Maisema-alueen kokonaispinta-ala
on 1937 hehtaaria. Kiteenlahti edustaa vanhaa Laatokan karjalan seudun kulttuurimaisemaa, jonka
arvot perustuvat Maisema-aluetyöryhmän (1993 II, 125) mukaan hienoon luonnonmaisemaan, perinteiseen kylärakenteeseen ja jäljellä olevaan vanhaan rakennuskantaan.

Vuonna 1992 voimaan tullut Kiteenlahden maisema-alue rajautuu luoteessa Kiteenjärveen ja idässä
paikallisesti arvokkaaseen lintuveteen Hyypiinjärveen (liite 25). Etelässä maisema-alue yltää aina
Pitkäjärveen ja Ylälampeen saakka. Kiteenjärvi laskee Hyypiinjärven, Pitkäjärven ja Lautakon kautta aina Kiteenjokeen saakka. Kiteenlahden kylä sijaitsee Maisema-aluetyöryhmän (1993 II, 125)
mukaan kannaksella, joka on osa Pajarinmäeltä Tervalamminmäelle ulottuvaa jäätikköjoen deltaa ja
syöttöharjuja. Harjuselänteet ja -kummut ovat jyrkkärinteisiä, jotka erottuvat maisemassa selvästi.
Harjumuodostumat ovat osin II Salpausselän muodostumia, ja osin I ja II Salpausselän välisiä erityyppisiä harjuja sekä osittain II Salpausselän sisäpuolisia harjujaksoja. Kiteenlahdella on maisemaalueen keskellä paikallisesti merkittävä Linnunmäen harjualue. Alueellisesti merkittäviä harjualueita ovat Pajarinmäki-Kurvihta lännessä, Hiidensaari pohjoisessa ja Villeikonsärkkä-PitkäsärkkäOllilansärkät maisema-alueen eteläreunalla (Ranta, Lyytikäinen & Hyvärinen 2005, 29, 43.) Maisemallisesti tärkeimpiä kohteita ovat Niemenpuolesta Kiteenlahden vesialueen yli näkyvät Hiidensaaren kuusimetsää kasvavat rinteet (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 125).
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Laatokan-Karjalan maisemaseudulla sijaitsevan Kiteenlahden maisema-alueen kasvillisuuteen tuo
erityispiirteitä Sortavalan lehtokeskuksen vaikutus. Pajarinmäellä on esimerkiksi kotkansiipilehtoja
ja Hiidensaaren lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan. Metsäkasvillisuus vaihtelee kuivahkoista mäntykankaista tuoreisiin mustikkatyypin kankaisiin. (Maisema-aluetyöryhmän
mietintö II 1993, 125.)

Kiteenlahden maisema vuonna 1975

Peltopinta-alaa Kiteenlahden maisema-alueella vuonna 1975 oli 415 hehtaaria (taulukko 3). Peltopinta-alan määrä suhteessa koko alueen 1300 hehtaarin pinta-alaan on suuri. Viljelyyn tai laidunnukseen hyvin soveltuva maa on pääsääntöisesti käytössä (liite 26). Kiteenlahden maisema-alueen
poikki kulkevan vanhan maantien pohjois- ja itäpuolella on hyvin yhtenäistä ja avointa peltomaisemaa. Pellot jatkuvat aina Kiteenjärven Kiteenlahden rannoille saakka. Etelässä pellot jatkuvat aina
harjualueille asti. Osa harjujen rinteistä ja lakialueista on myös viljelyskäytössä.
Taulukko 3. Kiteenlahden maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1975 vuoteen 2008.

vuosi

1975
1997
2008

Kiteenlahti
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi

415
398
421

100
95,8
101,5

Maisema-alueen koillisosassa on myös runsaasti peltokuvioita, joiden väliin jää yhtenäisiä metsäkuvioita, minkä vuoksi avoin peltomaisema ei jatku maisema-alueen koillisosaan saakka. Eteläosassa peltoja sijaitsee muun muassa Muholan, Piiromäen, Mattilan ja Koskelan tilojen ympärillä. Tilojen välillä kasvaa yhtenäistä havumetsää. Maisema-alueen lounaisosassa sijaitsee melko yhtenäinen
peltoviljelyalue. Esimerkiksi Hurskalanmäen deltan lakialue on peltoa.

Kiteenlahden maisema 1990-luvun alussa

Vuonna 1997 maisema-alueen peltopinta-ala oli 398 hehtaaria (taulukko 3). Peltopinta-alan määrä
vuoden 1975 tilanteesta oli pudonnut noin 15 hehtaaria, mutta pääsääntöisesti vuoden 1975 pellot
olivat edelleen käytössä. Pienimpiä peltokuvioita pihapiirien ympäristöistä tai metsien keskeltä on
poistettu käytöstä. Uutta peltoa vuoden 1975 jälkeen on raivattu Ronnunsuolle Muholan tilan ympä37

rille. Partasensaaren kotiseutumuseo tarjoaa monipuolista perinnemaisemaa vanhojen rakennuksien
ja hoidettujen laidunniittyjen muodossa. Sen lisäksi joillakin tiloilla on käytössä pieniä laidunaloja
(Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 125).
Kiteenlahden maisema-alueella talot sijaitsevat yleisesti maantien varrella ja mäkiasutustyypin mukaisesti ympäristöään korkeammalla (liite 27). Vanhaa rakennuskantaa edustavat Matikkalan ja
Vänninmäen päärakennukset sekä monien tilojen piharakennukset, aitat ja navetat. Maisemallisesti
arvokkain pihapiiri on Matikkalan tila, mutta muitakin kauniita pihapiirejä maisema-alueella on.
Valitettavasti maisemaan sopimattomia rakennuksia on rakennettu etenkin 1970- ja 1980-luvuilla,
jotka huonontavat kulttuurimaiseman arvoa. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 125.)

Kiteenlahden maiseman nykytila

Kiteen alueella korostuvat ihmistoiminnan aikaansaamat sekametsät, joita sijaitsee etenkin kulttuurivaikutteisten alueiden lähellä ja rantavyöhykkeillä (Rautiainen 2003, 10). Harjualueilla vallitseva
puulaji on mänty, mutta myös koivua ja leppää esiintyy etenkin harjujen rinteillä. Esimerkiksi Hiidensaaren pellot on metsitetty koivulla. Metsäalaa on melko vähän, suurimmat yhtenäiset metsät
kasvavat Hiidensuon ja Ronnunsuon soilla. Pienialaisia niittyjä ja laitumia maisema-alueella on
yleisesti alueen karjatalouden seurauksena. Laitumia löytyy monien tilojen, kuten Pekanmäen ja
Matikkalan, läheisyydestä (kuva 21). Niityistä Partasensaaren niityt ovat kaikkein edustavimpia,
vaikka Partasensaaren kotiseutumuseon toiminta on lakannut. Maisema-alueella sijaitsee kaksi yksityisten maalla olevaa luonnonsuojelualuetta, Hiidensaaren ja Tölkinsaaren luonnonsuojelualueet.
Hiidensaaren lehto on yksi valtakunnallisen lehtojensuojelu-ohjelman kohteista.

Kuva 21. Rinkon tilan laidunkarjaa.

Kuva 22. Seppälän tilan uusi navetta.

Vuoden 2008 peltopinta-ala on peltolohkorekisterin mukaan 421 hehtaaria (taulukko 3), eli enemmän kuin vuosina 1975 ja 1997. Peltoalan määrää nostaa Hyypiijärven Löykänlahden ja Tupalah38

den rantojen erityistukisopimusalaisten nurmien laskeminen peltoalaksi (liite 26). Vuosien 1975 ja
1997 peltoalojen laskennoissa kyseisiä alueita ei laskettu pelloiksi, vaikka muutamia pienialaisia
niittyjä alueella on sijainnut koko tarkastelujakson ajan. Toisaalta Anttilan ja Koskelan tilojen peltojen metsittäminen laskee kokonaispeltopinta-alan määrää. Kokonaisuudessaan pellot ovat yleisesti
käytössä ja puoliavoimet, kauniit maisemat on turvattu niin kauan, kuin maataloutta harjoitetaan.
Maisemakuvaa häiritsee Kiteenlahdentien linjauksen muuttaminen etenkin Niemenpuolen alueella.
Asfaltoitu tie on melko hallitseva elementti avoimessa ja kumpuilevassa viljelymaisemassa. Myös
huonosti suunnitellut sähkölinjojen linjaukset häiritsevät paikoin avointa kulttuurimaisemaa.

Kiteenlahden maisema-alueella Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on inventoinut vanhoja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia. Nämä ovat Partalan, Seppälän, Järvelän, Matikkalan, Suopirtin ja Notkolan rakennusinventointikohteet (liite 25). Nykyinen asutus suhteessa vanhaan rakennuskantaan ei ole maisemallisesti joka paikassa sopusoinnussa. Mitään maisemaa varsinaisesti pilaavaa uudisrakentamisesta ei kuitenkaan esiinny. Esimerkiksi uusi ja suuri Seppälän tilan navetta
sopii melko hyvin kulttuurimaisemaan (kuva 22). Monille tiloille on rakennettu uusi päärakennus
vanhan viereen, jolloin vanhaa päärakennusta ei ole tarvinnut purkaa uuden tieltä (liite 28).

Myös muinaisjäännökset ovat pääsääntöisesti nykyisen asutuksen läheisyydessä. Entisaikaan on
asuttu samoilla paikoilla kuin nykyisinkin. Kiteenlahti on syntynyt mahdollisesti jo keskiaikana
Hyypiinjärven koillisrannalla, mutta viimeistään 1500-luvulla (Saloheimo 1971, 117). Kiteenlahden
maisema-alueelta on löydetty ja inventoitu usean eri aikakauden muinaisjäännöksiä (liite 25). Huuhtilasta on löydetty historiallinen irtolöydös. Historiallisia muinaisjäännöksiä maisema-alueella on
viisi kappaletta, joista kolme on määritetty asuinpaikoiksi. Asuinpaikat ovat Jussilassa, Vaaranmäellä ja Pajarinmäellä. Ukonmäellä on muinaisjäännösryhmä ja Kalmistolassa ortodoksikalmisto.
Turusenniemessä on kivi- tai pronssikautinen asuinpaikka. Ollilansärkillä ja Heikkilässä ovat kivikautiset asuinpaikat ja Vaaranmäellä on rautakautinen ja/tai keskiaikainen asuinpaikka. (Museovirasto 2009).

Kiteenlahden maisema-alueella on inventoitu 16 perinnemaisemakuviota, joista 10 on erillisiä kokonaisuuksia (liite 25). Valtakunnallisesti merkittävä perinnemaisema on Kalmistolan haka, josta
löytyy muun muassa kaskikivikoita ja kiviaitaa. Alueella on ollut myös ortodoksinen kalmisto
1700-luvulla. Maakunnallisesti arvokkaita kohteita ovat Pekanmäen laitumet, Partasensaaren niityt
ja Jussilan haka ja -rinneniitty. Näistä kohteista Partasensaari on Kiteenlahden maisema-alueen
edustavimpia perinnebiotooppeja kasvilajistonsa ja perhoslajistonsa ansiosta. Partasensaaren niityt
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koostuvat tuoreesta niitystä, rinnekedosta, hakamaisista puusaarekkeista ja yhtenäisistä hakamaista.
Paikallisesti merkittäviä perinnemaisemia ovat Lampelan, Rieskakiven, Ukonmäen ja Näköalan
haat ja Matikkalan ja Vaaranmäen laitumet. (Grönlund et al. 1998, 80-93.) Matikkalan laidun on
osin menettänyt arvonsa rakentamisen vuoksi (Keski-Karhu 2009, 33).

Kiteenlahden maisema-alueen kehityksen suunta

Kiteenlahden maisema-alue on kokonaisuudessaan hyvin edustavaa, puoliavointa kulttuurimaisemaa (kuva 23). Kumpuilevista pelloista ja pienialaisista niitty- ja laidunmaista koostuvan kylämaiseman rakenne on säilynyt hyvin (Rautiainen 2003, 32). Peltoja ei ole juurikaan metsitetty. Peltojen
säilymistä edesauttaa erityisesti se, että maisema-alueen pellot ovat erityisen hyvää viljelysmaata.
Pusikoituminen tai muut maisemaa huonontavat tekijät eivät yleisesti uhkaa maiseman tilaa. Poikkeuksena voidaan pitää maisema-alueen kaakkoisosassa sijaitsevia Koskelan tilan peltoja, jotka
metsittyvät ja pusikoituvat ennen pitkää, koska peltoja ei enää hoideta. Myös Partasensaaren arvokkaita laidunniittyjä uhkaa osittainen taantuminen, mikäli alkavia pusikoita ei raivata pois (kuva 24).
Pelkkä laiduntaminen ei estä metsää valtaamasta niityiltä pinta-alaa.

Kuva 23. Huuhtilasta Hyypiijärvelle päin avautuvaa kulttuurimaisemaa.

Kuva 24. Partasensaaren niityn pusikoitunutta
reunaa.

Kiteelle on laadittu kulttuuriympäristöohjelma Kiteen osallistuttua Rakennusperintö kunniaan Pohjois-Karjalassa –hankkeeseen. Ohjelman tarkoituksena on antaa tilannekatsaus Kiteen kulttuuriympäristöstä. Ohjelma on tarkoitettu perustaksi Kiteen kulttuuriympäristön suunnitelman luomiseksi.
Ohjelman luominen toivottavasti edesauttaa arvokkaiden luonnon- ja kulttuuriarvojen säilymistä
Kiteenlahdella ja Kiteellä.

Kiteenlahden-Savikon kylämaiseman rajausehdotus
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Ehdotamme Kiteenlahden-Savikon valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta muutettavaksi, koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Kiteenlahden maisemallisesti arvokkainta
aluetta kaikilta osin. Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia luontevia rajoja pitkin, merkittävästi taantuneita alueita ehdotetaan poistettavaksi ja
maisema-alueeseen selvästi kuuluvia, maisemaltaan edustavia alueita ehdotetaan lisättäväksi alueeseen. Uuden rajauksen mukainen maisema-alue on noin 1937 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin 1270 hehtaaria.

Maisema-alueen pohjoisosassa Hiidensaari kuuluu uudessa rajauksessa kokonaan maisemaalueeseen. Vanha rajaus sijaitsee Hiidensaaren korkeimmalla kohdalla. Uusi raja kulkee Hiidensaaren pohjoispuolitse ja koillispuolella noudattelee Hiidenjokea, jolloin Hiidensaaren arvokas kokonaisuus sisältyy maisema-alueeseen kokonaan. Uusi rajaus kulkee maisema-alueen pohjoisosassa
niin, että raja kulkee Kehnonkallion ja Rinnemäen lakien kautta. Näin maisema-alue rajautuu paremmin näkyvän maiseman kanssa maisema-aluetta etelästä pohjoiseen päin havainnoitaessa. Itäosassa uusi rajaus kulkee niin, että Joentauksen tila ja pellot kuuluvat maisema-alueen sisäpuolelle
(kuva 1). Kaakkoisosassa Koskelan tilan pellot eivät ole enää viljelyskäytössä ja harjuun on avattu
sorakuoppa, minkä seurauksena maisema-alue rajautui pienemmäksi. Näin maisemallisesti vähemmän arvokas alue ei kuulu enää maisema-alueeseen.

Kiteenlahden maisema-alueen lounaispuolella on Suontauksen alue, joka ei kuulu vanhan rajauksen
mukaiseen maisema-alueeseen. Alue on kuitenkin selvästi maisema-alueen kokonaisuuteen kuuluva
kulttuurimaisema-alue. Alueen pellot ovat käytössä, talot asuttuja ja maisema samankaltaista kuin
Kiteenlahden maisema-alueella. Alueen kulttuurimaisemalliset arvot ovat valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen tasoisia. Maisema-alueen uusi rajausehdotus kulkee Kompsunjoen lounaispuolella pitkin, jolloin Suontauksen alue Pitkäjärvenlietteen järvenlaskumaisema sisältyvät maisema-alueeseen. Hyypiijärven kohdalla uusi rajaus menee Hovilahdesta kylänrajaa luoteeseen, Kauraniemen kohdalta länteen ja nousee Savikon mäelle, kiertää Savikon kulttuurimaiseman Koikkalanmäen ja Pellonmäen arvokkaine perinnebiotooppeineen mukaan rajaukseen. Museona nykyisin
toimiva Savikon vanha maakauppa ympäristöineen tulee näin myös rajauksen sisään. Savikon pohjoispuolella rajaus ottaa mukaan harjuselänteen maisemallisesti merkittävän itäpään ja laskeutuu
Selkuen tasanne- ja rinnepeltojen länsipuolella Kiteenjärven etelärantaan. Selkuen pellolla on historiallista kulttuurimaisemaa, kaksi historiallisen ajan kiinteää muinaisjäännöstä, asuinpaikkoja.
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3.6. Kolin maisemanähtävyys
Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Kontiolahden kunnan ja
Lieksan ja Joensuun kaupunkien alueilla. Kolin 19 605 hehtaarin kokoinen maisema-alue kuuluu
Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Lähes puolet kokonaispinta-alasta muodostuu Pielisestä ja
Herajärvestä sekä muista pienemmistä järvistä ja lammista, joten maapinta-alan osuus jää suhteessa
melko pieneksi verrattuna vesistöihin. Kolin vaarat ja niiltä aukeava Pielisen vesimaisema on Suomen tunnetuimpia, tai jopa tunnetuin, luonnonnähtävyys (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993,
132). (kuvat 25 ja 26).

Kuva 25. Kolin vaarajakso Räsävaaran näkötornilta kuvattuna.

Kuva 26. Näkymä Ryläyksen vaaralle Herajärven
yli.

Kolin maisema-alueen raja yltää pohjoisessa Käränkävaaran laelle saakka. Idässä raja kulkee Romonsaaren ja Kelvänsaarien läpi aina Pielisen Purjeselän itäpuolelle saakka. Etelässä raja kulkee
Herajärven eteläpuolelta lukuun ottamatta Herajärven eteläisimpiä osia. Lännessä raja kulkee Räsävaaran länsipuolelta (liitteet 30 ja 31). Kolin läheisyydessä sijaitsevat vesialueet kuuluvat Vuoksen
vesistön alueeseen. Kolin vaarajakson lounaispuolella sijaitseva Jero laskee luode-kaakko suuntaisen Herajärven ja Herajoen kautta Pieliseen. Pielinen laskee Pielisjoen kautta Pyhäselkään. Pielisen
rannoilla voi havaita vanhoja rantatasanteita ja –kivikoita. Maankohoamisen vuoksi lasku-uomien
paikat ovat vaihtuneet, minkä johdosta vanhin rantaviiva on kolmisenkymmentä metriä nykyistä
Pielisen pintaa korkeammalla. (Lyytikäinen 1991, 24-25.) Herajärven pintaa on laskettu noin 10
metriä 1700-luvulla, joten Herajärven rannoilta on löydettävissä vanhaa rantaviivaa.

Kolin maisema-alue sijoittuu kahden eri-ikäisen kallioperän alueelle. Kolin vaarajakson itäosat ovat
noin 3 miljardia vuotta vanhaa graniittigneissikallioperää, kun taas lounaisosat ovat 2,45 miljardin
vuoden ikäistä proterotsooista kallioperää. (Lyytikäinen 1991, 15.) Vaarajaksoa pidetään kansainvä42

lisesti arvokkaana kallioperämuodostumana. Herajärvi ja Jero sijaitsevat mannerjään kuluttamassa
ruhje- ja siirroslaaksossa. Maisema-alueelta löytyy pirunpeltoja, luolia ja aallonmerkkikallioita sekä
viimeisen jääkauden aikaisia kulutusmuotoja, silokallioita ja näiden pinnan kouruja, murroksia,
kaarteita ja uurteita. (Lyytikäinen 1991, 15.) Kolin vaarojen alueilla olevia kallioalueita pidetään
erittäin arvokkaina tai lähes ainutlaatuisina. Maisema-alueen itäosassa sijaitseva harjusaarten jono
kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan. Kolin harjusaaret ovat valtakunnallisesti arvokkaita harjualueita. (Antikainen, Breilin & Lyytikäinen 2001, 28, 43.) Samaan harjujaksoon kuuluu myös yksi maakunnallisesti arvokas ja kaksi paikallisesti arvokasta harjualuetta (Antikainen,
Lyytikäinen & Pihlaja 2002, 27, 48).

Vaara-Karjala kuuluu keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen, mutta Pielisen vaikutuksesta
eteläboreaalinen vyöhyke ulottuu pohjoisemmaksi, jolloin Kolin alueesta muotoutuu vaihettumisvyöhyke. Alavat ja länsilounaaseen viettävät kasvupaikat sekä Pielisen rannat ovat eteläboreaalista
vyöhykettä. Karut saaret ja korkeat maat kuuluvat keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö II 1993, 132.)

Kolin maisema vuonna 1939
Vuonna 1939 Kolin maisema-alueen pohjoisosassa peltopinta-alan määrä oli noin 450 hehtaaria
(taulukko 4). Eteläosasta ei ole karttaa vastaavalta ajalta. Pellot ovat sijoittuneet teiden läheisyyteen,
ja sijaitsevat yleisesti vaarojen välisillä alavammilla alueilla (liite 32). Lahnalammen ja Lahnajoen
ympäristön viljavilla mailla sijaitsevat alueen laajimmat peltoalueet. Toinen merkittävä maatalousalue on Räsävaaran ja Autiovaaran välisestä laaksosta Kolin kylän kautta Jeronjärveen saakka jatkuva alue. Myös Sutkanvaaran ja Pielisen välissä on jonkin verran peltoalueita.
Taulukko 4. Kolin maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuoden 1939 kartan alueella vuodesta
1939 vuoteen 2008.

vuosi

1939
1976
1994
2008

Kolin vuoden 1939 kartan alue
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi

450
409
303
183

100
90,9
67,4
40,6

Kolin maisema vuonna 1976

43

Kolin koko maisema-alueen peltopinta-ala vuonna 1976 oli reilut 650 hehtaaria (taulukko 5). Maisema-alueen pohjoisosassa Lahnalammen ja Lahnajoen ympärillä oleva alava maa on miltei kokonaisuudessaan peltoina (liite 33). Kolin vaaralta aina Merilänrantaan saakka on melko suuria peltokuvioita Loma-Kolille vievän tien varrella. Myös Kolin kylän länsipuolella, Purnuvaaran ympärillä
ja Jeron tien varrella on yleisesti peltokuvioita. Vuonna 1976 Kolin vuoden 1939 kartan käsittävän
alueen peltopinta-ala oli laskenut noin 450 hehtaarista 410 hehtaariin (taulukko 4), joten kovin merkittäviä muutoksia alueella ei ole tapahtunut. Maisema-alueen keskiosissa peltoja on vähän lähinnä
vain Herajärven pohjoispään ympärillä (liite 34). Kolin vaarajaksolla on vain muutama peltokuvio.
Maisema-alueen eteläosassa peltoja on vain lähinnä Herajärven rannoilla ja Herajoen läheisyydessä.

Taulukko 5. Kolin maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1976 vuoteen 2008.

vuosi

1976
1994
2008

Koli
pinta-ala(ha)

pinta-alaindeksi

656
444
225

100
67,6
34,3

Kolin maisema 1990-luvun alussa

Kolin maisema-alueen peltopinta-ala vuonna 1994 oli reilut 440 hehtaaria (taulukko 5). Vuoden
1976 tilanteesta peltopinta-ala on pudonnut yli 30 prosenttia. Maisema-alueen pohjoisosassa Lahnalammen-Lahnajoen alueella ja Loma-Kolille vievän tien alueella peltoja ei ole oleellisesti poistunut
käytöstä. Vuonna 1994 Kolin vuoden 1939 kartan käsittävän alueen peltopinta-ala oli enää 300 hehtaaria (taulukko 4). Erityisesti pienien tilojen maataloudesta luopuminen vähentää peltopinta-alan
määrää. Eniten peltopinta-ala on laskenut maisema-alueen keski- ja eteläosissa. Herajärven pohjoispään pellot ovat vähentyneet radikaalisti vuoden 1976 tilanteesta, vain muutama pelto on enää käytössä. Muutenkin Herajärven rantojen läheisyydessä sijainneita peltoja on jäänyt yleisesti pois käytöstä, jäljelle on peltoa jäänyt Heraniemen, Kiviniemen ja Herajoen läheisyydessä.

Vanhimmat talonpaikat Kolin maisema-alueella ovat 1600-luvulta. Kolin seudun asutus on tiivistymässä kyläkeskuksiin, jolloin syrjäiset talot ja mökit autioituvat. Matkailutoiminta on näkyvä osa
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Kolin rakennettua ympäristöä. Perinteisen maatilatalouden harjoittaminen muun muassa Kolin kylän, Jeron ja Herajoen sekä Vesivaaran alueilla säilyttäisi kulttuurimaiseman monimuotoisuutta.
(Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 133.)

Kolin maiseman nykytila
Kolin maisema-alueen vaarojen metsät ovat kuusivaltaisia. Etenkin itärinteiden kuusikot ovat synkkiä. Sekametsää esiintyy melko runsaasti, mutta valtapuuna on yleensä kuusi. Kasketut metsät ovat
koivuvaltaisia. Myös mäntymetsää löytyy länsirinteiltä ja muutamien vaarojen laelta. Kolin maisema-alueella Natura-alueita ovat Kolin kansallispuiston, Iso-Veteläisen, Verkkovaaran ja Huurunlampi-Sammakkolampi-Huurunniemen alueet (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2005; liitteet 30
ja 31). Luonnonsuojeluohjelma-alueita ovat Pielisen Purjeselän rantojensuojeluohjelman alue, soidensuojeluohjelmaan kuuluvat Iso-Veteläinen, Paimenlampi ja Huurunlampi-Sammakkolampi, lehtojensuojeluohjelmaan kuuluvat Verkkovaaran lehto, Murhivaaran rinnelehto ja Käkikallion kotkansiipilehto, vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvat Verkkovaara ja Huurunrinne ja harjujensuojeluohjelmaan kuuluvat Kolin harjusaaret (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus 2006).

Kolin maisema-alueen peltopinta-ala vuonna 2008 oli enää 225 hehtaaria (taulukko 5). Laajaa peltoviljelyä harjoitetaan enää Lahnalammen-Lahnajoen alueella, Loma-Kolille menevän tien varrella
ja Kolin kylän eteläpuolella (liite 33). Vuoden 1939 kartan käsittävän alueen peltopinta-ala vuonna
2008 oli noin 180 hehtaaria (taulukko 4; liite 32). Maisema-alueen keski- ja eteläosien pellot ovat
pääsääntöisesti poistuneet käytöstä (liite 34). Vain Heraniemessä ja Herajoen ympäristössä on vielä
mainittavia laajempia peltoalueita. Kiviniemen tilan niityt ovat pahasti pusikoitumassa ja metsittymässä, mikäli niitä ei hoideta pikaisesti (kuva 27). Paimenenvaaran eteläpuolella sijaitsevan Selkolan hevostilan pellot ja haat ovat edelleen käytössä (kuva 28). Tila edustaa hienoa kulttuurimaisemaa muutoin taantuneessa ympäristössä.
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Kuva 27. Kiviniemen matkailutilan umpeutuvat
pellot.

Kuva 28. Selkolan hevostilan hevoshaka.

Kolin maisema-alueella on edustettuna useampaa asutustyyppiä. Maataloudessa välttämättömät
viljelysmaat ovat Kolin alueella pääsääntöisesti järvien ja jokien läheisyydessä, joten ranta-asutusta
on alueella runsaasti (liitteet 35 ja 36). Rinne- ja vaara-asutusta on myös syrjäisinä yksittäistiloina.
Virkistyskäyttöön tarkoitetut kesämökit ovat vallanneet ennen viljelyskäytössä olleita maita. Taloja
on paljon autioitunut, ja ympärivuotinen asumismuoto vähentynyt. Kolin kyläasutus, joka alkoi
muodostua jo 1700-luvulla, poikkeaa muista maisema-alueen asutustyypeistä. Kaikki Kolin maisema-alueen paikallisen aineiston 22 rakennusinventointikohdetta sijaitsevat Kolin kylällä lukuun
ottamatta yhtä Heraniemessä sijaitsevaa rakennusta.

Suurin osa alueen muinaisjäännöksistä sijaitsee Herajoen ympäristössä, jossa asutusta on vähän
(liitteet 30 ja 31). Muinaisjäännösten välittömässä läheisyydessä ei nykyistä asutusta juuri ole. Kivikautisia irtolöydöksiä Kolin maisema-alueella on viisi kappaletta, joiden löytöpaikat ovat Likolampi, Halkoniemen mökki, Haapasalmi, Kolinkylän Jokela ja Lamminpää. Alueelta on löydetty
myös yhteensä 14 muinaisjäännöstä, joista kolme on esihistoriallisia, kaksi historiallista, kahdeksan
kivikautista ja yksi ajoittamaton. Esihistorialliset muinaisjäännökset ovat Rykiniemen, Lähtevänsärkän ja Rekilammin pyyntikuopat. Historiallisia työ- ja valmistuspaikkojen muinaisjäännöksiä
ovat Lätäkön hiilimiilu ja Valkealammen tervahauta. Kivikautisia muinaisjäännöksiä ovat Koiralampien kaksi, Putrakon, Luan, Halkoniemen kaksi ja Jokisuun kolme asuinpaikkaa. Kolin uhrihalkeaman kultti- ja tarinapaikkaa ei ole ajoitettu. (Museovirasto 2009.) Akka-Kolin näköalapaikan
läheisyydessä sijaitsee kirkkonakin käytetty luonnon temppeli, jossa nykyisin vihitään pariskuntia.
Kolin maisema-alueella on Kolin kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman (2005, 21) mukaan
kaksi historiallista suojelukohdetta, myyttiperintökohdetta, jotka ovat Kolin uhrihalkeama ja Pirunkirkon lohkareluola.
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Kolin alueen perinnemaisemat ovat luonto- ja maisema-arvoiltaan ainutlaatuisia Suomessa (Hakalisto & Lohilahti 2002, 57). Valtakunnallisesti ja paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia Kolin
maisema-alueelta löytyy yhteensä 33 eri kuviota (liitteet 30 ja 31). Valtakunnallisesti arvokkaat
kohteet ovat Ikolanahon, Mustaniittyjen, Mäkräahon ja Havukka-ahon niityt ja ketomaat sekä Purolanahon niitty. Paikallisesti arvokkaita perinnemaisemia ovat Lakkasenahon, Ylä-Murhin ahon ja
Turusenahon kaskimetsät, niityt, haat ja muut perinnemaisemat. (Grönlund et al. 1998, 99-100, 107109.)

Kolin maisema-alueen kehityksen suunta
Kolin maisema-alueen kulttuuriset piirteet ovat monin paikoin taantumassa. Etenkin maatilojen
lopettamisen seurauksena metsittyneet pellot ja autioituneet tilat ovat heikentäneet kulttuurista maisema-arvoa oleellisesti. Avoimet peltomaisemat pusikoituvat ja metsittyvät. Jo 1990-luvun alussa
Maisema-aluetyöryhmän (1993 II, 133) mukaan karjatalouden muovaamien perinnebiotooppien
umpeenkasvu on yksi keskeisiä ongelmia Kolin maisema-alueen arvojen säilyttämisessä. Ensimmäisen inventoinnin jälkeen tilanne on vain huonontunut. Peltopinta-ala on kauttaaltaan vähentynyt
1970-luvulta noin puoleen ja trendi on edelleen jatkuva. Vanhaa rakennuskantaa on vielä jäljellä
etenkin Kolin kylän alueella (liitteet 37 ja 38). Matkailu laajenee Kolin maisema-alueella. Lomakolille on rakennettu ja rakennetaan runsaasti uusia vuokramökkejä. Ranta-asutus on muuttunut
pääasiassa vapaa-ajan rakennuksiksi, maataloudesta ollaan luopumassa.

Kolin kansallispuiston ja Kolin maisema-alueen alueille on laadittu erilaisia hoitosuunnitelmia, jotta
Kolin alueen maisemalliset ja luonnonsuojelulliset arvot eivät alentuisi. Esimerkiksi Kolin kansallispuiston Hoito- ja käyttösuunnitelma 2003-2010 esittelee erilaisia kehittämistavoitteita sekä luonnon ja perinneympäristöjen suojelua ja hoitoa. Perinnemaisemia esimerkiksi kasketaan, niitetään tai
laidunnetaan ja historiallisille ja esihistoriallisille kohteille laaditaan suojelu- ja käyttösuunnitelma
(Loven 2005, 21-22).

Kolin alueella kulttuuriset tekijät, kuten perinteinen maankäyttö ja vanha rakennuskanta, ovat vähentyneet voimakkaasti. Kolin maisema-aluetta ei voi tällöin pitää valtakunnallisesti arvokkaana
maaseudun kulttuurimaisemana. Nykyään Kolin valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on ennen
kaikkea maisemanähtävyys. Kolin vaarat ja niiltä aukeava Pielisen vesimaisema onkin yksi Suomen
tunnetuimmista luonnonnähtävyyksistä. Kolin alue tarjoaa monia virkistyskäyttömahdollisuuksia,
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kuten patikointia vaarajaksolla ja veneilyä Pielisellä, joihin liittyy oleellisesti jylhien kaukomaisemien ja monipuolisten lähimaisemien kokeminen.

Kolin maisemanähtävyyden rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Kolin valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Kolin maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta osin. Rajaa
ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia luontevia rajoja
pitkin ja maisema-alueeseen selvästi kuuluvia alueita ehdotetaan lisättäväksi alueeseen. Uuden rajauksen mukainen maisema-alue on noin 19 605 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen
hehtaarimäärä on noin 14 900 hehtaaria.

Kolin maisema-alueen pohjoispuolella on Rintasenvaara, joka ei kuulu vanhassa rajauksessa maisema-alueeseen (liite 39). Rintasenvaara on Kolin vaarajakson pohjoisin vaara, joka fyysisesti vaarajakson osana ja näkymässä selvästi erottuvana kuuluu vaarajaksomaisemaan. Uusi rajaus kulkee
Rintasenvaaran pohjoispuolelta, jolloin Rintasenvaara ja sitä itäpuolella kiertävä harjujakson osa
sisältyvät maisema-alueeseen. Rintasenvaaran pohjoispuolelta uusi rajaus kulkee lounaaseen vaarojen ja mäkien korkeimpia kohtia noudattaen aina Räsävaaraan saakka. Rintasenvaaran itäpuolella
uusi raja kulkee Häkinniemien, Romonsaarten ja Kelvänsaaren itäpuolelta. Saarissa on kansallispuistoon kuuluvia palstoja sekä toteutettuja rantojensuojelualueita. Kelvänsaaressa on viisi maatilaa, joista kahdella vielä viljeltyjä peltoja.

Maisema-alueelta kaakkoon sijaitsee kansallispuistoon kuuluva Pullosaari, joka ei kuulu vanhan
rajauksen mukaiseen maisema-alueeseen. Pullosaaren tulee kuulua Kolin maisema-alueeseen etenkin maiseman kaksisuuntaisuuden ja maisemakuvallisen merkityksensä vuoksi. Maisemaa ei katsota
vain Kolilta päin, vaan myös Kolille. Suosittu näköalapaikka sijaitsee Saarenpään levähdyspaikalla,
joka on Kolilta kaakkoon. Levähdyspaikalta päin Kolin kaukomaisemaa katsottaessa Pullosaari on
keskeisessä osassa Kolin vaarojen edustalla. Uusi rajaus kulkee Pullosaaren itäpuolitse. Myös Kolin
vaarajakso näkyy levähdyspaikalta kokonaisuudessaan.
3.7. Onkamon Kannaksenkylän kylämaisema
Tohmajärven kunnassa sijaitseva Onkamon Kannaksen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue
kuuluu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakuntaan ja Pohjois-Karjalan järviseutuun. Onkamon kan48

naksella sijaitseva maisema-alue on 435 hehtaarin kokoinen. Onkamon maisema-alue edustaa Pohjois-Karjalan järviseudun rantakylää. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö ΙΙ 1993, 126)

Onkamon maisema-alue sijaitsee Salpausselkien reunamuodostuma-alueen harjuvyöhykkeellä. Särkijärven ja Suuri-Onkamon välissä sijaitseva kannas on pituudeltaan noin 5 kilometriä pitkä, ja sen
kapein kohta on alle kilometrin levyinen (liite 40). Kannas on pääosin moreenin peittämää kalliomäkien ja harjujen muodostamaa mäkimaastoa (Maisema-aluetyöryhmän mietintö ΙΙ 1993, 126).
Maisema-alueen rajaus noudattelee järvien rantoja. Pohjoisessa rajaus kulkee kohtisuoraan harjualueen poikki luode-kaakko suunnassa. Maisema-alueen itäpuolella sijaitsee Särkijärvi ja länsipuolella Suuri-Onkamo. Onkamon maisema-alue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen.
Alueella esiintyy mäntypuuvaltaista havupuumetsää, kaskikoivikkoa ja sekametsää. Onkamon kankaan tienpientareilla esiintyy ketolajistoa ja kulttuurikasvillisuutta.

Onkamon kylän kehitys

Onkamon kylä on perustettu 1500-luvun loppupuolella. Onkamon alue käsitti Saloheimon (1971,
86–87) mukaan kaiken kaikkiaan 16 tilaa, joista yhdeksän sijaitsi nykyisellä Onkamon kannaksella.
Talot sijaitsivat pääasiassa rinteellä muodostaen parvikyliä. Onkamon asukkaista suurin osa oli ortodokseja 1600-luvun alkupuolella, mutta 1600-luvun loppuun mennessä väestö koostui yksinomaan luterilaisista. Isojaon aikainen rakennusten sijainti kannaksen keskivaiheilla on nähtävissä
vielä tämän päivän maisemakuvassa.

Onkamon maiseman nykytila

Onkamon maisema-alueella maatalouskäytössä olevien peltoalueiden määrä on vähäinen verrattuna
alueiden metsiköiden kokonaismäärään. Peltopinta-ala on vähentynyt voimakkaimmin maisemaalueen koillis- ja lounaisosissa 1970-luvun ja 1990-luvun välisenä aikana. Vanhinta peltoaluetta on
vielä käytössä Hukkalan ja Nousialan alueella (liite 41). Myös rakennettujen alueiden osuus maisema-alueen kokonaispinta-alasta on vähäinen.

Onkamon maisema-alueen arvot ovat pohjautuneet hyvin säilyneeseen, kulttuuriperinteitä heijastavaan rakennuskantaan ja mahtaviin lähi- ja kaukomaisemanäkymiin. Alueen edustavimmat kaukomaisemat avautuvat Harjulan tilalta kaakkoon Rantalan peltojen ylitse Suuri-Onkamolle päin ja
Kannaksentieltä Nousialan tilan kohdalta Nousialan pelloille päin (kuva 29). Arvokkaimmat lähi49

maisemat muodostuivat aikaisemmin kaskikoivikoista ja avoimesta peltomaisemasta. Tämän päivän
merkittävimmät lähimaisemakohteet koostuvat hyvin säilyneistä rakennuksista ja niiden pihapiireistä sekä yksittäisistä rakennelmista, maisemapuista ja teitä reunustavista puurivistöistä (kuva 30).
Maisema-alueen keskeisin lähinäkymä ja maiseman solmukohta löytyy Rantalan ja Harjulan väliseltä alueelta.

Kuva 29. Nousialan puoliavoin peltomaisema.

Kuva 30. Lievolan tilan riihi. (Kuva: Timo Laitinen)

Maisema-alueella esiintyy mäntypuuvaltaisia havupuumetsiä ja kaskikoivikoita sekä sekametsiä.
Onkamon kankaan tienpientareilla esiintyy ketolajistoa ja kulttuurikasvillisuutta. Kannaksen pihapiireistä ja tievieruksilta löytyy paljon vanhaa puustoa. Onkamon maisema-alueella sijaitsee yksi
perinnemaisema-alue, Nousialan kaskimetsä (Grönlund et al. 1998, 154). Onkamon kannaksen itäpuolella sijaitseva Särkijärvi on yksi Natura 2000 -verkostoon kuuluvista kohteista. Kannaksen länsipuolella sijaitseva Suuri-Onkamo kuuluu tärkeisiin lintualueisiin (BirdLife Suomi). SuuriOnkamo ja Särkijärvi ovat melko matalia ja sulkeutuneita vesistöjä. Molemmat vesistöt ovat kalaisia ja kirkasvetisiä, minkä lisäksi niissä elää monipuolinen lintulajisto.

Maisema-alueen arvokkainta rakennuskantaa edustavat Tyvelän, Kauppilan, Matikkalan, Harjulan,
Nousialan ja Vannilan rakennukset ja pihapiirit. Kyseiset tilat ovat rakennusperinnön ja asutushistorian merkityksen kannalta hyvin säilyneitä kohteita. Nousialan, Matikkalan, Vannilan ja Kauppilan
päärakennukset ovat rakennettu 1800-luvulla. Kauppilan rakennusten julkisivuissa on pystyverhous,
joka on käsitelty punamullalla. Harjulan tilan, kuten muiden tilojen pihapiirit muodostuvat pääasiassa 1800-luvulla tai 1900-luvun alkupuolella rakennetuista navetoista, aitoista ja muista rakennelmista, jotka edustavat perinteisiä rakennustekniikoita. (Airas-Luotonen 2004, 83-84.) Maisemaalueelta on inventoitu yhteensä 4 rakennuskannan paikallisen aineiston inventointikohdetta.
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Kannaksen läpi kulkevan Karjalan valtatien linjaus noudattelee pääosin isojaon aikaista linjausta
lukuun ottamatta tien oikaisua Nousialan ja Kauppilan välisellä alueella. Perinteisen maatalouden
harjoittamisesta muistuttavat maisemassa näkyvissä olevat maatalouden rakennelmat ja osin sammaloituneet kiviaidat (kuva 31). Tyvelän ja Nousialan välillä sijaitsee välirauhan aikainen Salpalinja ja sotien aikaisia juoksuhautoja.

Kuva 31. Kokkomäen kiviaita.

Onkamon maisema-alue on muuttumassa hyvää vauhtia vapaa-ajan vieton ja -asutuksen kohteeksi,
sillä suurin osa viime vuosikymmeninä rakennetuista kohteista ovat olleet vapaa-ajan rakennuksia
tai niiden yhteyteen rakennettuja pienempiä rakennelmia (liite 42). Vain murto-osa on tarkoitettu
vakituiseen asumiseen. Onkamon kannaksen uudisrakentaminen on keskittynyt Särkijärven ja Suuri-Onkamon ranta-alueille. Maisema-alueen nykyisestä rakennuskannasta 3 rakennusta on rakennettu vuosien 1800 ja 1920 välillä, joista kaikki ovat rakennettu vuonna 1920 (liite 43). Vuosien 1921
ja 1940 rakennettuja rakennuksia on maisema-alueella 5, kun taas vuosien 1941 ja 1970 välillä rakennettuja on 12 rakennusta. Uudisrakentamisen vilkkainta aikaa Tohmajärven kannaksella on ollut
vuosien 1971 ja 1995 välillä. Tällöin rakennettiin maisema-alueen nykyisestä rakennuskannasta
yhteensä 31 rakennusta. Vuosien 1996 ja 2008 välillä on rakennettu 19 rakennusta.

Onkamon maisema-alueen kehityksen suunta

Maisemallisesti Onkamon maisema-alue on voimakkaasti umpeutumassa olevaa aluetta. Perinteisen
maatalouden, kuten peltoviljelyn ja karjatalouden, harjoittaminen on vähentynyt huomattavasti Onkamon kannaksella. Maisema-alueella teiden ja peltojen varret ovat pusikoitumassa, minkä takia
keskeisiä lähi- ja kaukonäkymiä on kasvamassa umpeen tai jo kokonaan umpeutunut. Maiseman
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avoimuutta vähentää huomattavasti myös se, että aikaisemmin maatalouskäytössä ollutta peltoa on
istutettu koivulle (kuva 32). Onkamon maisema-alueen merkittävimmät maisemalliset arvot ovat
liittyneet alueella sijaitsevaan valtakunnallisesti arvokkaaseen perinnemaisemaan, Nousialan kaskikoivikkoon. Nousialan kaskikoivikko on menettänyt merkityksensä, koska se on kaadettu (kuva
33).

Kuva 32. Koivulle istutettua peltoa.

Kuva 33. Nousialan entinen kaskikoivikko.

Uusi rakentaminen on sijoittunut rannoille. Perinteisille rakennuspaikoille ei ole rakennettu uusia
rakennuksia tai korjattu vanhaa rakennuskantaa, mikä vähentää maisema-alueen rakennusperintöön
liittyviä kulttuuriarvoja. Osa maisema-alueen rakennuksista on lisäksi autioitunut, minkä takia tilojen yhteyteen kuuluvia rakennelmia, kuten latoja, maakellareita ja maisemaa rajaavia kiviaitoja on
jäänyt kasvillisuuden peittoon.

Onkamon maisema-alue ei täytä enää tänä päivänä valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
kriteereitä. Alueella ei sijaitse enää arvokkaita, avoimia näkymiä, joka johtuu maatalouden harjoittamisen rajusta vähenemisestä maisema-alueella. Vanhat pellot, muutamien tilojen peltoja lukuun
ottamatta, ovat metsitetty tai pahasti pusikoituneet. Ennen avoimien näkymien maisema-alue on
sulkeutunut, eikä se tarjoa enää mahtavia lähi- ja kaukomaisemia. Rakennuskanta ei ole vielä niin
huonossa kunnossa kuin maisemalliset kulttuuripiirteet, mutta yksistään vanha ja paikoittain hieno
rakennuskanta metsän keskellä ei pidä yllä riittäviä kulttuurimaisemallisia arvoja. Valtakunnallisesti
arvokkaan perinnemaiseman Nousialan kaskikoivikon hakkaaminen on vähentänyt koko maisemaalueen arvokkuutta.

Ehdotus Onkamon maisema-alueen arvoluokan muutoksesta
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Ehdotamme muutettavaksi Onkamon valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen arvoluokkaa
niin, ettei Onkamon maisema-alue ole enää jatkossa valtakunnallisesti arvokas, vaan maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Maisemallisesti Onkamon maisema-alue on voimakkaasti taantuvaa ja
umpeutumassa olevaa aluetta. Perinteisen maatalouden, kuten peltoviljelyn ja karjatalouden, harjoittaminen on vähentynyt huomattavasti Onkamon kannaksella.

Maisema-alueella teiden ja peltojen varret ovat pusikoitumassa, minkä takia keskeisiä lähi- ja kaukonäkymiä on kasvamassa umpeen tai jo kokonaan umpeutunut. Maiseman avoimuutta vähentää
huomattavasti myös se, että aikaisemmin maatalouskäytössä ollutta peltoa on istutettu koivulle.
Onkamon maisema-alueen merkittävimmät maisemalliset arvot ovat liittyneet alueella sijaitsevaan
valtakunnallisesti arvokkaaseen perinnemaisemaan, Nousialan kaskikoivikkoon. Nousialan kaskikoivikko on menettänyt merkityksensä, koska kaskikoivikko on kaadettu. Uusi rakentaminen on
sijoittunut rannoille. Perinteisille rakennuspaikoille ei ole rakennettu uusia rakennuksia tai korjattu
vanhaa rakennuskantaa, mikä vähentää maisema-alueen rakennusperintöön liittyviä kulttuuriarvoja.
Osa maisema-alueen rakennuksista on lisäksi autioitunut, minkä takia tilojen yhteyteen kuuluvia
rakennelmia, kuten latoja, maakellareita ja maisemaa rajaavia kiviaitoja on jäänyt kasvillisuuden
peittoon.

3.8. Rasimäen jokilaaksokylä
Rasimäen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Valtimon kunnassa, runsaan kymmenen
kilometrin päässä Valtimon keskustasta luoteeseen. Rasimäen 960 hehtaarin kokoinen maisemaalue kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Rasimäki on edustava sotien jälkeen rakennettu
pika-asutusmaisema ja jokivarteen keskittynyt nauhakylä (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II
1993, 131).

Rasimäen maisema-alue sijaitsee kahden luode-kaakko -suuntaisen vaarajonon välissä laajassa
laaksomuodostumassa. Maisema-alue rajautuu pohjoisessa niin, että Rumonlampi ja alueen peltokuviot jäävät maisema-alueen sisäpuolelle (liite 44). Idässä Rajaus kulkee Rumonvaarasta alkavan
ja aina Rumonniemeen jatkuvan vaarajonon länsipuolelta. Etelässä maisema-alue sisältää Rasimäentien eteläpuolella sijaitsevan Anttilan tilan peltoaukean. Lännessä raja kulkee vaarajonon itäpuolella tai vaarojen itärinteillä. Vuoksen päävesistöalueeseen kuuluvan Rasimäen kylän joki alkaa
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Tappojokena maisema-alueelta luoteessa sijaitsevalta suurelta suoalueelta. Maisema-alueen läpi
joki virtaa luode-kaakko suuntaan Rumonjokena, joka laskee kaakkoon Puukarinjärveen. Puukarinjärvi laskee lopulta Pieliseen. Maisema-alueen pohjoisosassa sijaitsee Rumonlampi, joka on vesilinnustolle tärkeä lampi (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 14).

Rasimäen maisema-alueen laaksomuodostuman pohjalla kulkevan Rumojoen molemmin puolin
sijaitsee laajoja rantasavikoita. Joen rannasta ylöspäin siirryttäessä savikot muuttuvat moreeniksi.
Avointa kyläaluetta rajaavat kuusimetsät ja viljelyksiä reunustavat lehtipuumetsiköt. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö II 1993, 131.) Rumonjoki virtaa lähes kauttaaltaan lehtipuuvesakon suojassa. Alue kuuluu keskiboreaalisen ja eteläboreaalisen ilmastovyöhykkeen vaihettumisvyöhykkeeseen. Eteläboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ulottuu seudulla pohjoisemmaksi Pielisen vaikutuksesta. Ilmasto on melko mantereinen, lämmin kesä muuttuu nopeasti kylmäksi talveksi.

Rasimäen maisema vuonna 1976

Vuonna 1976 Rasimäen maisema-alueen peltopinta-alan määrä oli 560 hehtaaria (taulukko 6). Kahden vaarajonon välissä sijaitseva laaksomuodostuma on raivattu pelloksi lähes kauttaaltaan (liitteet
45 ja 46). Lähes koko maisema-alue on yhtä pitkää peltokuvioista koostuvaa maatalousaluetta,
avoimet maisemat katkeavat vain muutamissa paikoin. Rumonjoen rannoilla kasvaa monin paikoin
lehtipuustoa, joka rajoittaa avointen näkymien syntymistä. Maisema-aluetta rajaavien vaarojen rinteillä kasvaa kuusikkoa.

Taulukko 6. Rasimäen maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1976 vuoteen 2008.

vuosi
1976
1998
2008

Rasimäki
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi
560
100
480
85,7
423
75,5

Rasimäen maisema 1990-luvulla

Rasimäen maisema alueen peltopinta-alan määrä vuonna 1998 oli 480 hehtaaria, joka on noin 85
prosenttia vuoden 1976 peltopinta-alan määrästä (taulukko 6). Muutamia uusia pieniä alueita on
raivattu pelloiksi, mutta pääsääntöisesti peltokuvioita on jäänyt pois käytöstä. Suurimmat peltokuvioiden vähenemiset ovat tapahtuneet maisema-alueen pohjoisosassa. Pohjoisimpana Repokankaan
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tilan pellot ovat jääneet pois käytöstä. Heinäselän, Törmälän, Kivelän ja Koivulehdon tilojen pelloista suurin osa on jäänyt käytöstä pois, joka aiheuttaa sen, että avoimet näkymät katkeavat kokonaan tässä kohtaa maisema-aluetta. Myös maisema-alueen eteläosassa Mämmilän ja Mäkelän tilojen peltokuvioita on jäänyt pois käytöstä, mutta nämä poistumat eivät aiheuta maisemien katkeamista kokonaan.

Jokivarsi viljavine rinteineen on mahdollistanut perinteisen tyyppisen nauhamaisen kylän syntymisen, jossa rakennusten sijoittelu on onnistunutta ja tasapainoista. Elinvoimaisen maatalouden ansiosta alueella on säilynyt monipuolinen kulttuurimaisema, josta ovat esimerkkinä Lähdeahon rinteessä sijaitsevat laidunniityt ja Harjulan pihapiiri sekä tilan lammaslaitumet. Joen itäpuolella on
myös runsaasti laidunnurmia. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 131-132.) Raitin varressa
sijaitseva Lehtolan talon pihapiiri liittyy luontevasti peltoihin ja raittiin (Siistonen 1994, 33). Maisema-alueen kaikki asuinrakennukset ovat puolitoistakerroksisia tyyppitaloja, jotka ovat peruskorjattuja ja hyväkuntoisia. Kylän kaikki rakennukset muutamaa suurta talousrakennusta lukuun ottamatta sopivat kyläkuvaan. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 131-132.)

Rasimäen maiseman nykytila

Vuonna 2008 Rasimäen maisema-alueen peltopinta-alan määrä oli 423 hehtaaria (taulukko 6). Vuodesta 1976 vuoteen 2008 peltopinta-alan määrä oli vähentynyt 137 hehtaaria, joka vastaa noin yhden neljäsosan peltoalan käytöstä poistumista. Vuoden 1998 tilanteesta uusia peltokuvioita ei ole
tullut käyttöön lainkaan, mutta vanhoja peltoja on jäänyt pois käytöstä (liitteet 45 ja 46). Suurimmat
peltopinta-alojen vähentymiset ovat tapahtuneet maisema-alueen pohjois- ja eteläosissa. Maisemaalueen eteläosassa Tiensuun kohdalla suuri yksittäinen peltokuvio ei ole peltolohkorekisterin mukaan enää käytössä. Pohjoisosassa Mattilan ja Luhtalan tilojen pellot eivät ole enää käytössä, mikä
vahvistaa ennestään maisema-alueen näkymien katkeamista lähellä maisema-alueen pohjoispäätä.
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Kuva 34. Rumonjoki virtaa tiheän puuston keskellä.

Rasimäen puoliavointa kyläaluetta rajaavat vaarojen rinteillä kasvavat kuusimetsät. Monia viljelyksiä reunustavat lehtipuumetsiköt. Laaksomuodostuman syvimmässä kohdassa mutkitteleva noin 10
metriä leveä Rumonjoki virtaa lähes kauttaaltaan lehtipuuvesakon suojassa, jolloin jokea ei näe
maisema-alueella kuin paikoitellen (kuva 34). Joki myös katkoo omalta osaltaan avoimia näkymiä,
koska joen varsilla kasvaa paikoittain korkeaa lehtipuustoa. Hiekkapintainen kylätie istuu maisemakuvaan hyvin. Tie ei ole hallitseva elementti kulttuurimaisemassa, vaikka se kulkee lähes viivasuoraan maisema-alueen halki. Rasimäen kauneimmat kulttuurimaisemat sijaitsevat maisemaalueen keskellä Tuulimäen ja Kuopparinteen tilojen paikkeilla (kuva 35). Erityisen hienot näkymät
avautuvat Rasimäentieltä lounaaseen Rumonjoen yli Harjulan hevoslaitumille (kuva 36), jotka ennen toimivat lammaslaitumina. Peltolaitumen yhteyteen on aidattu koivuvaltainen hakamainen metsälaidunkaistale, jota hevoset myös laiduntavat (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 15). Myös Leppirinteen pihan ja lounaaseen viettävien peltojen muodostama kokonaisuus Rumonjoen koillispuolella
on hieno raitilta päin katsottuna (Siistonen 1994, 33). Maisema-alueella huomionarvoisia lajeja on
muun muassa Kyrönkosken kosteikolla tavattava ruisrääkkä (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 15).

Kuva 35. Avoin näkymä Rasimäentieltä lounaaseen.

Kuva 36. Näkymä Rumonjoen yli Harjulan hevoslaitumille.
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Rasimäen kylä on syntynyt pääasiassa sotien jälkeisen pika-asutustoiminnan tuloksena, jolloin Suojärveltä muuttaneet siirtokarjalaiset raivasivat pellot laakson rinteille. Rakenteeltaan tyypillisen Rasimäen pika-asutuskylän tilat ovat sijoitettu nauhamaisesti joen varteen kylän halki kulkevan tien
molemmin puolin (liite 47). Vuosien 1921 ja 1940 välillä on rakennettu vain kaksi rakennusta nykyisestä rakennuskannasta, kun taas aikavälillä 1941-1970 on rakennettu 31 rakennusta (liite 48).
Vuosien 1971 ja 1995 välillä on rakennettu 12 rakennusta ja 4 aikavälillä 1996-2008.

Lähes kaikki maisema-alueen asuinrakennukset ovat puolitoistakerroksisia tyyppitaloja, joista suurin osa on vielä hyväkuntoisia. Tyyppitalomaisemaan tekee poikkeuksen vuonna 1950 rakennettu
Rasimäen koulu, joka on komea rapattu rakennus luonnonkivisine sokkeleineen (Siistonen 1994,
33). Koulu, joka sijaitsee kauniilla paikalla kylän keskellä, rapistui käytön puuttuessa, mutta nykyisin koulu toimii kokoontumispaikkana, tilojen vuokraajana ja majoituspalveluiden tarjoajana. Moni
Rasimäen tyyppitalopihoista on nykyään autioitumassa tai jo autioitunut. Autioituneilla tiloilla päärakennusten kunto huononee nopeasti. Vanhat maatalouden rakennukset, kuten ladot, ovat paikoin
huonossa kunnossa (kuva 37). Ympärivuotinen asuminen maisema-alueella on vähentynyt, monet
vanhoista tiloista ovat enää vapaa-ajan käytössä. Uutta rakennuskantaa maisema-alueelle ei ole enää
juurikaan rakennettu. Ne uudet rakennukset, mitä on rakennettu, sopivat kyläkuvaan, lukuun ottamatta muutamia suuria maatalousrakennuksia. Yleisesti rakennuksia ympäröi melko runsas pihapuusto, joten rakennukset eivät erotu kaukomaisemassa selvästi. Kiinteitä muinaisjäännöksiä ei sijaitse maisema-alueella, mutta jo 200 metriä maisema-alueelta koilliseen sijaitsee Laatikaisenkankaan kivikautinen asuinpaikka. Samoin 400 metrin ja yhden kilometrin päässä koillisessa sijaitsevat
Kortepuron ja Rumonkosken kivikautiset asuinpaikat. (Museovirasto 2010.)

Kuva 37. Hylätty lato.
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Maisema-alueelta on rakennuskantaa inventoitu 4 kohdetta, jotka ovat paikallista aineistoa (liite
44). Kohteet ovat Koivulehto, Pellonpää, Peltoniemi ja Rasimäen koulu. Kylän pohjoisosassa on
vuonna 1961 rakennettu ortodoksinen rukoushuone. Rukoushuoneen pihalla on kylän raivaajille
omistettu muistokivi. Rasimäen vanhan koulun viereiselle tontille on suunnitteilla rakentaa tulipaikka, Tulehmo. Tulehmo on karjalaista taloa muistuttava tulipaikka. Hanke on vielä kesken.

Rasimäen maisema-alueen kehityksen suunta

Siistosen (1994, 30) mukaan Rasimäki on Suomen kaunein asutuskylä, jonka ainutlaatuisuus piilee
yhtenäisen rakentamistavan ja maiseman keskinäisessä suhteessa. Rumonjokeen viettävät rinnepellot, pitkulainen avoin maisema ja sitä halkova raitti muodostavat tilasarjan, joka on hämmästyttävän
erilainen vuorokaudenajasta, säästä ja kulkusuunnasta riippuen. Sen kauneus piilee jatkuvuudessa:
näkymät eivät katkea kokonaan missään vaiheessa.

Valitettavasti reilussa 15 vuodessa maisema-alueella on tapahtunut monia negatiivisia muutoksia,
jotka rikkovat maisema-alueen jatkuvuutta pahasti. Metsittymisen ja pusikoitumisen vuoksi näkymät katkeavat kokonaan useasta kohtaa pitkulaista maisema-aluetta. Jo vuonna 1994 Siistonen
(1994, 30) mainitsee, että pahiten maiseman jatkuvuutta uhkaa pusikoituminen ja metsitys. Jos metsittäminen katsotaan välttämättömäksi, sen tulisi tapahtua pitkittäin, eli metsänreunan suuntaisesti
ylärinteellä jättäen alarinteet avoimeksi. Näin ei ole kuitenkaan valitettavasti käynyt, vaan metsittäminen on tapahtunut paikoitellen aivan maisema-alueen keskellä. Monet tilat ja talot ovat autioituneet sekä rakennukset ränsistyneet tai kovaa vauhtia ränsistymässä.

Siistosen (1994, 30) mukaan Rasimäen saavutettavuutta kulttuurimaisemakohteena tulee korostaa,
koska maisema-alueelle on helppo poiketa Kajaanintieltä, kunhan opastus järjestetään. Valitettavasti maisema-alueelle ei ole tehty mitään opasteita, eikä Rasimäen kuulumista valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi mainosteta. Rasimäestä löytyy runsaasti käyttämättömiä matkailun ja
asumisen edellytyksiä (Oksa 1996, 251-252). Hyvä esimerkki pitkään käyttämättä olleesta rakennuksesta, jota nykyisin hyödynnetään, on Rasimäen vanha kyläkoulu, jossa on pienimuotoista majoituspalvelua, tilanvuokrausta ja mahdollisuus kokoontua.
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Rasimäen jokilaaksokylän maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Rasimäen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska
vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Rasimäen maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta
osin. Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia
luontevia rajoja pitkin, merkittävästi taantuneita alueita ehdotetaan poistettavaksi ja maisemaalueeseen selvästi kuuluvia alueita ehdotetaan lisättäväksi maisema-alueeseen. Uuden rajauksen
mukainen maisema-alue on noin 1220 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin 960 hehtaaria.

Maisema-alueen pohjoisosan läntisimmässä osassa maisema-alueeseen kuuluu alueita, joilla ei ole
enää maisemallisia arvoja. Alueet kuuluvat vanhaan rajaukseen, koska alueet ovat aiemmin viljelykäytössä olleita peltokuvioita. Nykyisin alueet ovat metsittyneitä. Uusi rajaus kulkee Kivelän, Heinäselän ja Mattilan peltojen aivan länsipuolelta ja Repokankaan talon itäpuolelta niin, etteivät metsittyneet peltoalueet kuulu maisema-alueen rajauksen sisälle. Lähdeahon peltojen pohjoispuolella
uusi rajaus noudattaa peltokuvioiden reunoja vanhaa rajausta paremmin. Kaksi peltokuviota ei osittain kuulu vanhan rajauksen mukaan maisema-alueeseen, koska pellot ovat otettu käyttöön rajauksen vedon jälkeen. Uudessa rajauksessa peltokuviot sisältyvät kokonaisuudessaan maisemaalueeseen. Lehtolan ja Mäkelän kohdalla suuri peltoalue kylätien ja Rumojoen välissä on jäänyt
pois käytöstä. Vanha rajaus sisältää nämä alueet, jotka sijaitsevat Lehtolan tilan ympärillä. Nykyisin
Lehtolan tilan ympärillä olevalla alueella ei ole merkittäviä kulttuurimaisemallisia arvoja, mutta
rajaukseen esitetään tässä vain vähäinen muutos.

Alueen länsireunassa Viettolan kaakkoispuolelta lähtien maisema-alueeseen ehdotetaan laajennusta,
joka sisältää Viettolan pihapiirin peltoineen ja laitumineen, Haapalanmäen Kalliolan talon sekä
Nälkäkukkulan Tanssikallion kallioalueen ja Rasimäenkallion. Tanssikallion kallioalue on maisemallisesti ja kulttuuriperinnön kannalta merkittävä. Kaakkoisosan laajennus on suurempi: Rasimäen
nykyinen maisema-alue päättyy etelässä Tihilän tilan kohdalla. Tihilän tilalta kaakkoon sijaitsee
yhtenäinen peltoalue, joka jatkuu aina Tornion tilalle saakka. Vuoden 1976 peruskartassa alueella ei
sijaitse yhtenäisiä peltoalueita, joten on mahdollista, että alueelle on raivattu peltoja vasta 1990luvun alkuvuosien jälkeen. Alue on nykyisin hyvää kulttuurimaisema-aluetta, joten uudessa rajauksessa alue kuuluu maisema-alueeseen. Alue on avointa viljelymaisemaa, jossa rakennuskanta muodostuu vanhoista tiloista. Uusi rajaus kulkee Tihilän peltojen pohjoispuolella Rumonjoen pohjoispuolella, josta rajaus jatkuu kaakkoon Metsolan mäen korkeimmalle kohdalle. Mäeltä rajaus jatkuu
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edelleen kaakkoon kulkien Selkolan tilalta pohjoiseen sijaitsevien mäkien päällä. Rajaus kulkee
etelään Tornion tilan itäpuolelta, jossa kohdin sijaitsee avoimen näkymän ulkoraja Röplöväntieltä
kaakkoon katsottaessa. Tornion ja Kuuselan tilojen eteläpuolelta rajaus jatkuu länteen aina Hoikanahosta Hirvelään kulkevan tien varrella sijaitsevan puukujanteen eteläpuolelle saakka. Rajaus
jatkuu länsiluoteeseen metsänreunoja seuraten Hoikanahon ja Hirvelän tilan eteläpuolelta kohti
vanhaa rajausta.

3.9. Saarion kylämaisema
Tohmajärven kunnassa sijaitseva Saarion valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kuuluu Itäisen
Järvi-Suomen maisemamaakuntaan. Saarion maisema-alue on noin 600 hehtaarin kokoinen. Saarion
maisema-alue on geologisesti, maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta aluetta, joka
edustaa Laatokan-Karjalan seudun vaaranrinne- ja ranta-asutusta (Maisema-aluetyöryhmän mietintö
ΙΙ 1993, 125).

Saarion maisema-alueen maaperä on muodoltaan alavaa ja loivasti kumpuilevaa maastoa, jossa pellot ja lammet vuorottelevat (liite 50). Maisema-alueen itäosassa pohjois-eteläsuuntaisesti virtaa Jänisjoki. Muita Saarion maisema-alueeseen kuuluvia vesialueita ovat Pitkälampi, Mustalampi, Levälampi, Särkkälampi ja Pienilampi sekä Hämälänlampi. Jänisjoen kylien maisemanhoitosuunnitelman mukaan Saarion vaaran rinteessä on luolia ja jyrkänteitä ja sen alaosassa kulkee terassi- eli
maisematie. Saarion ympäristöstä löytyy myös juoksuhautoja sekä hiilen- ja tervanpolttopaikkoja.
Saarionvaaran rinteessä sijaitsee geologisesti arvokas glasifluviaalinen terassi, joka on erityisesti
Suomessa harvinainen kamesterassin alkio (Ahonen 2004, 87). Ilmastoltaan ja maaperältään ympäristöään suotuisammalla alueella sijaitseva Saarion maisema-alue sijaitsee Itäisen Järvi-Suomen ja
Vaara-Karjalan vaihettumisvyöhykkeellä (Maisema-aluetyöryhmän mietintö ΙΙ 1993, 125).

Saarion kehitys

Saarion kulttuurilliset piirteet ovat muovautuneet useiden vuosisatojen aikana. Saariosta Pitkälammen ja Pyörölammen idänpuoleiselta peltoalueelta on löydetty merkkejä rautakautisesta ja keskiaikaisesta asutuksesta. Ensimmäiset pysyvät asukkaat tulivat Saarioon 1500-luvun puolen välin jälkeen. 1640-luvulla ortodoksiväestö oli muodostanut Saarioon neljä taloa käsittävän rinneparvikylän
(Saloheimo 1971, 85). Noin sata vuotta myöhemmin Saario oli kasvanut kuusitilaiseksi, kaksitorp60

paiseksi. Saariossa sijaitsi myös kaksi myllärin asumusta. Airas-Luotosen (2004, 90–93) mukaan
Saarioon muutti vuonna 1729 Lauri Haaranen, jonka suvulla on ollut suuri merkitys Saarion historiassa.

Saarion maiseman nykytila

Saarion maisema-alueen peltopinta-ala kasvoi voimakkaasti 1900-luvun alussa, jolloin Saarion ympärillä sijaitsevia suoalueita otettiin maa- ja metsätalouden käyttöön. Peltopinta-ala on kasvanut
viime vuosikymmeninä Rasivaaran ja Jänisjoen suunnalla ja Saarion tien varrella Ollilan ja Hovilan
välisellä alueella (liite 51). Ollilan tilan läheisyydessä on ollut maa-ainesten ottoalue, jonka toiminta
on loppunut vuonna 1995. Kyseisellä alueella kasvaa nykyisin havupuustoa.

Saarion kylämaiseman maamerkki ja korkein kohta sijaitsee Saarionvaaran huipulla, joka kohoaa
noin 85 metriä Pitkälammen yläpuolelle. Saarionvaaran rinteet ovat puustoltaan vanhaa havu- ja
lehtometsää. Saarionvaaran rinteiltä ja maisematieltä pystyy näkemään Saarion maisema-alueen
keskeisimmän maiseman ja kaikki ne maisemaelementit, mistä maisema-alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset arvot muodostuvat. Saarion kylätien varrella sijaitsevalta levähdysalueelta
avautuvat hyvät näkymät Saarionvaaralle ja Pitkälammelle päin (kuva 38). Saarion maisema-alueen
solmukohta sijaitsee Saarionvaaran rinteillä, josta erottuvat hyvin Saarionvaaran metsäiset rinteet ja
hyvin säilyneet rinnetalot.

Kuva 38. Näkymä maantie levähdysalueen kohdalta Saarionvaaralle.

Kuva 39. Saarionvaaran rinneasutusta. (Kuva:
Timo Laitinen)

Maisema-alueen itäosassa pohjois-eteläsuuntaisesti virtaa Jänisjoki, jonka merkitys on ollut todella
suuri Saarion kylän kehityksen kannalta. Jänisjoki on toiminut tärkeänä vesireittinä kylän asukkaille
ennen teiden kehittymistä. Jäniskosken varrella on toiminut myös useita myllyjä 1760–190061

lukujen välisenä aikana. Tänä päivänä Jänisjoen merkitys muodostuu maisemallisten, virkistyksellisten ja matkailullisten arvojen kautta. Saarion maisema-alueella on useita perinnebiotooppikohteita ja suojavyöhykealueita (Mikkonen, Mutanen & Ohtonen 2007, 24). Perinnebiotoopit sijaitsevat
Pitkälammen rannalla, Saarionvaaran rinteellä ja Jänisjoen varrella. Perinnebiotoopit ovat nykyisiä
tai entisiä laidunalueita, joissa esiintyy huomionarvoista niittylajistoa, kuten ketoneilikkaa, nurmikohokkia ja peurankelloa.

Saarion maisema-alueella on jäljellä edustava kokonaisuus vanhaa rakennuskantaa. Saarion näyttävimmät ja vanhimmat rakennukset ovat vielä asuinkäytössä ja ne sijaitsevat keskeisellä maisemanäkymällä Saarionvaaran eteläpuoleisella rinteellä (kuva 39). Isojaon aikainen asutusrakenne on
vielä nähtävissä vanhimman asutuksen sijainnissa, minkä lisäksi teiden linjaukset sulautuvat hyvin
maisemakuvaan (liite 52). Maisema-alueella sijaitsee myös yksi kiinteä muinaisjäännös, joka on
Pitkälammen historiallinen asuinpaikka (Museovirasto 2010).

Saarion maisema-alueen merkittävimpiin rakennuksiin kuuluvat muun muassa Vanhatupa, Alakoulu, Suur-Haarala, Alapiha ja Yläpiha sekä Aurala. Vanhatupa on Haarasen suvun kantatila, jonka
päärakennus on rakennettu 1700-luvun alkupuolella. Päärakennuksessa toimi vuosina 1912–1973
Saarion kansakoulu. Tällä hetkellä Vanhatupa on vakituisessa asuinkäytössä. Vuonna 1834 kantatila
jaettiin ja siitä muodostettiin Mikkilä, Yläpiha ja Alapiha. Mikkilän pihapiiri koostuu 1800-luvulta
peräisin olevasta päärakennuksesta, aitasta ja navetasta. Rakennukset ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä muodossaan. Yläpihan päärakennus on valmistunut samana vuonna kun kantatila jaettiin.
Päärakennuksen lisäksi pihapiiristä löytyy luhtiaitta ja navetta. Päärakennuksessa on toiminut 1950luvulla kauppa ja Saarion kansakoulu. Yläpihan tilakokonaisuus ja päärakennus muodostavat ulkomuodoltaan Saarion maisema-alueen edustavimman tilakokonaisuuden. Aurala eli maamiesseuran talo on rakennettu vuonna 1949. Maamiesseuran talo on toiminut rakentamisvuodesta lähtien
kyläläisten kokoontumispaikkana. (Airas-Luotonen 2004, 90–92.) Maisema-alueelta on inventoitu
yhteensä 11 rakennuskannan paikallisen aineiston inventointikohdetta (liite 50).

Maisema-alueen nykyisestä rakennuskannasta 9 on rakennettu vuosien 1800 ja 1920 välillä, joista
yksi on rakennettu 1800-luvun puolella vuonna 1899 (liite 53). Vuosien 1921 ja 1940 rakennettuja
rakennuksia ei ole maisema-alueella lainkaan, kun taas vuosien 1941 ja 1970 välillä on rakennettu
18 rakennusta. Vilkkainta rakentamisen aikaa Saarion maisema-alueella on ollut vuosien 1971–
1995 välisellä ajanjaksolla, jolloin nykyisen rakennuskannan rakennuksista on rakennettu 33 rakennusta. Vuosien 1996 ja 2008 välillä on rakennettu 9 rakennusta. Suurin osa rakennetuista kohteista
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on ollut vakinaiseen asumiseen tarkoitettuja rakennuksia ja vapaa-ajanrakennuksia, joiden rakentaminen on keskittynyt kokonaisuudessaan Pitkälammen, Ylä- ja Alapihan, Lamminpään, Hakkaralan
ja Ollilan muodostamalle alueelle. Maisema-alueella on rakennettu paljon asuin-, vapaa-ajan- ja
maatalousrakennuksien yhteyteen liittyviä rakennelmia.

Vuonna 1908 valmistunut Saarion voimalaitos kuuluu Saarion maisema-alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin (kuva 40). Voimalaitos sijaitsee Jänisjoen rannalla vanhan myllyn paikalla. Voimalaitoksesta löytyy Suomen vanhin alkuperäinen koneisto. Voimalaitosrakennus edustaa
keskieurooppalaista uusgotiikan värittämää teollisuuden arkkitehtuuria. Voimalaitos on kunnostettu
vuonna 1992 voimalaitosmuseoksi (Jänisjoen kylien maisemanhoitosuunnitelma 2004).

Kuva 40. Saarion vanhaa ja uutta voimalaitosta.

Saarion kyläyhdistys on osallistunut aktiivisesti Saarion maisemanhoitotöihin. Saarion kylämaisemaa on parannettu muun muassa kunnostamalla kylätien varrella sijaitseva levähdysalue. Kylän
maisemakuvaa on piristetty tekemällä taloon johtavien teiden sivustoille taustoiltaan samanlaisia
telineitä, joihin on kiinnitetty asukkaiden postilaatikoita. Teiden pientareita on siistitty, jotta hyvät
maisemanäkymät eivät jäisi pusikoiden ja rantapensaikoiden varjoon. Voimalaitokselle johtavan
tien varrelta, Jänisjoen rannalla, on harvennettu ja raivattu pusikoita sekä muuta kasvillisuutta, mikä
on parantanut näkymiä Jänisjoen suuntaan. Saarion kyläyhdistys on kunnostanut myös voimalaitosmuseoon kuuluvan voimalaitoshoitajien asunnon. Saarion kyläyhdistyksen lisäksi Saariossa aktiivisesti toimivia seuroja ovat Saarion maamiesseura, Saarion Martat ry ja kalastuskunta.

Saarion maisema-alueella sijaitsee useita virkistyskäyttöön tarkoitettuja luontopolkuja. Saarionvaaran kauniiseen kylämaisemaan voi tutustua Mikonpolun reitiltä, joka on pituudeltaan noin kilomet63

rin mittainen. Mikonpolulta pääsee myös 38 kilometrin pituiselle Jänispolun-reitille, joka kulkee
Tohmajärven Vatalasta aina Värtsilään saakka. Saarion ja Jänisjoen maisemiin voi tutustua lisäksi
Jänisjoen melonta- ja vaellusreittien kautta. (Tohmajärven kunta 2010.)

Saarion maisema-alueen kehityksen suunta

Saarion maisema-alueella on melko vähän maisemaa uhkaavia tekijöitä. Suurin kulttuurimaisemaa
huonontava tekijä ovat uudisrakennukset, jotka erottuvat selkeästi vanhemmasta rakennuskannasta.
Uudisrakennuksien sijainti ja niiden pihapiirit eivät noudata perinteisen rakennuskannan tyyliä.
Alueen lampia, etenkin Pitkälampea, uhkaa tulevaisuudessa rehevöityminen, koska ne sijaitsevat
maatalouskäytössä olevien peltoalueiden läheisyydessä (kuva 41). Maisema-alueen pohjoispuolella
maisema-alueen ulkopuolella Koirisärkällä sijaitsee maa-ainestenottoalue, joka tulee tulevaisuudessa laajenemaan. Maa-ainestenottoalue ei kuitenkaan maisema-alueelta katsottaessa näy, joten alue ei
vaikuta maisema-alueen luonnonarvoihin. Saarion perinteistä maisemakuvaa rikkovat Saariontien
varrella lännestä itään päin kulkeva sähkölinja ja Saarion lävitse kulkeva päällystetty maantie, joka
sopii kuitenkin linjaukseltaan hyvin Saarion maisemakuvaan.

Kuva 41. Näkymä Pitkälammen yli Huvilan tilalle.

Saario on edelleen maisemallisesti ehjä ja yhtenäinen alue, joka on säilynyt kokonaisuutena hyvin.
Maisemakokonaisuutta on hoidettu hyvin. Alueella on toteutettu aktiivisen kylätoiminnan ansiosta
erilaisia maisematyöhankkeita. Maatalouden harjoittaminen näkyy maisemakuvassa keskeisesti,
sillä peltoalueet ovat edelleen käytössä ja maisemassa on vähän umpeutumisen merkkejä. Aktiivinen maataloustoiminta pitää edelleen yllä Saarioon liittyviä maisemallisia ja kulttuurihistoriallisia
arvoja.
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Saarion maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Saarion valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska
vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Saarion maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta osin.
Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia luontevia
rajoja pitkin, merkittävästi taantuneita alueita ehdotetaan poistettavaksi ja maisema-alueeseen selvästi kuuluvia alueita ehdotetaan lisättäväksi maisema-alueeseen. Uuden rajauksen mukainen maisema-alue on noin 566 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin
600 hehtaaria.

Saarion maisema-alueen aivan eteläisimmässä osassa ei ole enää viljelyspeltoja, joten rajaus siirretään kulkemaan nykyisten peltokuvioiden mukaisesti (liite 54). Myös aiemmin maisema-alueeseen
sisältynyt osa ojitettua Kirkkosuota rajataan pois maisema-alueesta. Maisema-alueen länsiosassa
rajaa siirretään itään päin niin, että nykyisin suota ja metsää olevat alueet rajautuvat pois. Maisemaalueen pohjoisosassa Vaaranalussuon kohdalla rajausta siirretään suon eteläpuolelle niin, ettei suon
eteläisin osa enää kuulu maisema-alueeseen.

Maisema-alueen pohjoisosassa Saarionvaaran ja Palovaaran välinen peltoalue on vanhassa rajauksessa leikkautunut osittain pois. Peltoalue on kuitenkin yhtenäinen ja edelleen viljelyskäytössä, joten peltoalueen tulee kuulua kokonaan maisema-alueeseen. Rajausta muutetaan niin, että peltoalueen länsipuolella raja noudattelee pellon reunaa, peltoalueen pohjoispuolella raja kulkee Palovaaran
korkeimmalta kohdalta ja peltoalueen itäpuolella raja kulkee Rasivaaran korkeimmalta kohdalta.
Maisema-alueen itäosassa Jänisjoen laaksossa rajaus muutetaan noudattelemaan paremmin Jänisjokea niin, että raja kulkee noin 100 metriä Jänisjoen itäpuolella.

3.10. Sonkajan vaarakylä
Sonkajan valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Ilomantsin kunnassa,
noin 10 kilometriä Ilomantsin keskustasta länteen. Sonkaja kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Sonkajan maisema-alueen kokonaispinta-ala on 630 hehtaaria. Maisema-alueen arvo perustuu perinteiseen vaarakylätyyppiin, suoraan Sonkajajärvestä nouseviin viljelyskäytössä oleviin
vaaroihin ja avariin vaaroilta avautuviin näkymiin.
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Sonkajan maisema-alueeseen kuuluu Sonkajanjärvi kokonaisuudessaan ja Rominvaara sekä Sonkajanjärven itäpuolella sijaitseva vaara (liite 55). Pohjoisessa maisema-alueen raja kulkee suurin piirtein uuden maantien mukaan, mutta myös maantien pohjoispuolella sijaitsevat Heittosuon ja Metsäpellon tilat kuuluvat maisema-alueeseen. Idässä maisema-alueen raja kulkee niin, että kaikki Sonkajanjärven itäpuolella sijaitsevat vaarapellot sisältyvät alueeseen. Etelässä raja kulkee Uusitilan ja
Rasin tilan pohjoispuolitse ja lännessä Rominvaaran länsipuolitse niin, että Rominvaara peltoineen
kuuluu kokonaisuudessaan maisema-alueeseen. Vuoksen vesistön alueella sijaitseva Sonkajanjärvi
laskee Sonkajanjoen kautta Sonkajanrannanjärveen, josta eri järvien ja jokien kautta vedet yhtyvät
lopulta Jänisjokeen.
Sonkajanjärven molemmin puolin kohoavat vaarat ovat tärkeimmät luonnonmaisemalliset kiinnekohdat maisema-alueella. Rominvaara kohoaa jopa 50 metriä järven pintaa korkeammalle, eikä
Sonkajanjärven itäpuolinen vaara jää Rominvaaraa paljoa matalammaksi. Sonkajan vaarakylän maisemarakenne on monimuotoinen: avoin vaaraviljelymaisema vaihtelee sulkeutuneen metsämaiseman kanssa. Sonkajan maisema-alueen metsät ovat reheviä, tuoreita kuusikoita tai sekametsiä. Joitakin laidunniittyjä on vielä jäljellä, joista on löydettävissä runsaasti kulttuurivaikutteisia kasveja.
(Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 128.)

Sonkajan maisema vuonna 1975
Vuonna 1974 Sonkajan maisema-alueen peltopinta-alan määrä oli 189 hehtaaria (taulukko 7). Sonkajan vaara Sonkajanjärven itäpuolella on maatalouskäytössä järven rannasta aina vaaran laelle
saakka (liite 56). Maisema-alueen länsi- ja luoteisosassa sijaitsevalla Rominvaaralla sijaitsee myös
runsaasti peltoja, joskaan peltokuviot eivät ole kovin yhtenäisiä. Peltojen väliin jää selkeitä metsäalueita. Yhtenäisimmän avoimen peltoalueen muodostavat Korholan, Lehtoniemen ja Tuhkalan
tilat. Maisema-alueen eteläosassa peltoja on vähemmän verrattuna muuhun osaan maisema-aluetta.
Alueella sijaitsee yksittäisiä tiloja, joiden ympärillä on peltoja. Sonkajanjärven kaakkoisrannalla
sijaitsevien Koivuniemen ja Uusitilan pellot lisäävät Sonkajan maisema-alueen visuaalista arvoa.

Taulukko 7. Sonkajan maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1974 vuoteen 2008.

vuosi

1974
1996
2008

Sonkaja
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi

189
152
109

100
80,8
58,0
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Sonkajan 1990-luvun alun tila
Sonkajan maisema-alueen peltopinta-ala vuonna 1996 oli 152 hehtaaria (taulukko 7). Vuoden 1974
tilanteesta noin 80 prosenttia pelloista oli käytössä, järven koillisrannat ovat lähes kokonaan viljeltyjä (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 128). Rominvaaran peltojen tilanne vuodesta 1974
vuoteen 1996 mennessä ei ole muuttunut kovin merkittävästi, sillä lähes kaikki pellot ovat käytössä.
Poikkeuksen tekevät Lappalan tilan peltojen poistuminen käytöstä ja muutamien peltokuvioiden
pinta-alojen pienentyminen. Peltopinta-alojen osalta suurimmat muutokset ovat tapahtuneet maisema-alueen eteläosassa. Koivuniemen, Järvirannan, Kähkölän ja Heinäkorven tilojen pellot ovat
poistuneet käytöstä, vain Uusitilan ja Rasin tilojen pellot ovat enää käytössä.

Pohjois-Karjalan vanhimpiin kyliin kuuluvan Sonkajan asutus on levittäytynyt Sonkajanjärven ympäröivien vaarojen lakialueille ja rinteille (liite 57). Rakennukset ovat pääasiallisesti sotien jälkeen
rakennettuja, mutta myös huonosti kulttuurimaisemaan sopivia 1970- ja 1980-luvulla rakennettuja
tiilitaloja sijaitsee maisema-alueella (liite 58). (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 128.)

Sonkajan maiseman nykytila
Vuonna 2008 Sonkajan maisema-alueen peltopinta-ala oli 109 hehtaaria (taulukko 7). Vuodesta
1974 vuoteen 2008 peltopinta-alan määrä on vähentynyt 42 prosenttia. Maisema-alueen koillisosan
Uusitilan ja Koivuniemen ja eteläosan Järvirannan ja Kähkölän tilojen peltojen metsittäminen on
erityisesti vähentänyt peltopinta-alaa (liite 56). Maisema-alueen eteläosassa ei ole enää peltoja. Rasin autioituneen tilan pellot maisema-alueen lounaisosassa ovat eteläisimmät käytössä olevat pellot.
Maatiloja on muutettu marjanviljelytiloiksi. Peltolan (2007, 132) mukaan marjanviljely on alkanut
Sonkajan alueella jo vuonna 1975, minkä jälkeen se on laajentunut vähitellen nykyiseen mittaansa.
Lypsykarjaa oli Sonkajan kylässä 2000-luvun alussa kahdella tilalla (Peltola 2007, 137). Peltokuvioiden pinta-alat ovat pudonneet aiempiin vuosikymmeniin verrattuina.

Sonkaja kuuluu Ilomantsin neljän vanhimman kylän joukkoon, jonka historia yltää ainakin 1500luvulle asti (Saloheimo 1971, 36). Ilomantsista Tokrajärvelle ja Uimaharjuun vievä maantie on kulkenut Sonkajan kylän läpi jo 1600-luvulla (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 128). Nykyinen päällystetty Enontie on katkonut vanhan maantien pieniksi pätkiksi Sonkajan maisema-alueen
pohjoisosassa. Vaarojen päältä kulkevat Hömötintie ja Issakantie noudattelevat vanhaa kylätietä.
Tiet ovat mutkaisia ja mittasuhteiltaan ja linjaukseltaan kylämaisemaan sopivia.
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Rakennuskannan inventointikohteita on yhteensä 12 kappaletta (liite 55). Näistä merkittävimpiä
ovat Sonkajan torppa ja koulu sekä Tuomarilan, Korholan ja Lehtoniemen tilojen päärakennukset.
Sonkajan vaarakylämaisema on aiemmin ollut Museoviraston (1993, 233) määrittämä rakennetun
kulttuuriympäristön alue, mutta Museoviraston uudessa listauksessa vain Sonkajan maisema-alueen
itäosan panssarieste kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
(Museovirasto 2010). Maisema-alueen arvokkuus perustuu vaarojen lakialueille, rinteille ja järvenrantaan sijoittuneiden rakennusten ja vaarojen yhteisvaikutuksen synnyttämään vaarakylämaisemaan (kuva 42). Maisema-alueella on yksi muinaisjäännös, joka sijaitsee Autiossa nykyisen asutuksen läheisyydessä Loikaanlahden rannalla. Muinaisjäännös on historiallinen ortodoksikalmisto.

Sonkajan koulu on lakkautettu kunnan päätöksestä EU:hun liittymisen jälkeen. Myös viimeinen
kauppa ja posti on lakkautettu koulun kanssa samaan aikaan kauppiaan jäätyä eläkkeelle. Ilomantsin
kunta on lahjoittanut Sonkajan koulurakennuksen Sonkajan kyläyhdistykselle vuonna 1998. (Peltola
2007, 138, 144.) Sonkajan kylätalo on nykyisin tärkeä kokoontumispaikka muiden palveluiden
puuttuessa kylältä (kuva 43).

Kuva 42. Näkymä Rominvaaralta Sonkajanjärven
itäpuoliselle vaaralle.

Kuva 43. Sonkajan kylätalona toimiva lakkautettu
koulu.

Sonkajan maisema-alueen kehityksen suunta

Sonkajan maisema-alueen kauniita kulttuurimaisemia uhkaa maataloustoiminnan vähentyminen.
Peltoja on kyllä vielä melko paljon käytössä, mutta peltokuvioiden väliin on syntynyt pusikoita ja
hoitamattomia alueita, jotka estävät avoimet näkymät vaarojen rinteiltä ja lakialueilta (kuva 44).
Pellot ovat siirtyneet muutamien tilojen omistukseen tai vuokraukseen monien pienten tilojen luo68

vuttua maataloudesta. Jos tilojen määrä vielä vähenee, vaaroilla sijaitsevat pellot ovat vaarassa jäädä metsittymään.

Kuva 44. Umpeutunutta maisemaa Rouvisenmutkassa.

Kuva 45. Sonkajan tsasouna.

Sonkajan kylätoimikunta on rakentanut Sonkajan maisema-alueelle uudelleen tsasounan vuonna
1998 (kuva 45), jollainen on alun perin ollut Sonkajassa vuosina 1535-1740 (Ortodoksinen seurakuntaviesti 2008, 5). Ekumeeninen Tsasouna lahjoitettiin Ilomantsin ortodoksiselle seurakunnalle
vuonna 1999 (Peltola 2007, 193).

Sonkajan maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Sonkajan valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska
vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Sonkajan maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta
osin. Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia
luontevia rajoja pitkin ja merkittävästi taantuneita alueita poistetaan. Uuden rajauksen mukainen
maisema-alue on noin 650 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on
noin 630 hehtaaria.

Maisema-alueen pohjoisosassa Heittosuon ja Metsäpellon tilojen pellot ovat poistuneet maatalouskäytöstä, jotka vanhassa rajauksessa kuuluvat maisema-alueeseen. Uusi rajaus kulkee niin, etteivät
metsittyneet ja pusikoituneet pellot kuulu maisema-alueen rajauksen sisäpuolelle (liite 59). Koillisosassa uusi rajaus käsittää koko Herralan ja Lemmetin vaaraselänteen yhtenäisine lakipeltoineen.
Maisema-alueen kaakkois- ja eteläosissa uusi rajaus kulkee niin, että maisemallisia arvoja sisältämättömät metsä- ja suoalueet eivät sisälly maisema-alueeseen. Lounaisosassa uusi rajaus kulkee
Rasin autioituneen tilan viljelyksessä olevien peltojen rajoja noudattaen. Muilta osin uusi rajaus
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noudattelee vanhaa rajausta, vaikkakin Rominvaaran alueella on havaittavissa taantumisen merkkejä. Alue on kuitenkin vielä pelastettavissa, mikäli peltoja ei metsitetä ja pusikoituminen estetään.

3.11. Totkunniemen kylämaisema
Kesälahden kunnassa sijaitseva Totkunniemen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kuuluu Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnan ja Laatokan-Karjalan seutuun. Totkunniemen maisema-alue
on noin 404 hehtaarin kokoinen. Maisema-alueen ainutlaatuisuus pohjautuu kulttuuriperinnön kannalta arvokkaaseen talonpoikaisaikaiseen rakennusperintöön ja maiseman omaleimaisuuteen.

Totkunniemen maisema-alue rajoittuu pohjoisosastaan Pyhäjärven Taipaleenselkään ja etelässä
Lentteenselkään (liite 60). Maisema-alueeseen kuuluvia pieniä vesistöjä ovat Vempsanlampi ja
Karstalampi. Totkunniemen maisema-alueen pohjoisosassa sijaitsee kohtalaisen arvokas Kurjenkallion kallioalue (Ranta, Lyytikäinen & Hyvärinen 2005, 26, 45). Pyhäjärven ranta-alueilla esiintyy
paikoin myös kalliopaljastumia. Maisema-alueen eteläosa kuuluu Kampura-Sittosärkän paikallisesti
arvokkaaseen harjualueeseen (Ranta, Lyytikäinen & Hyvärinen 2005, 26, 42). Totkunniemi kuuluu
Järvi-Suomen eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja Keski-Karjalan lehtokeskuksen alueeseen. Ilmastollisesti maisema-alue sijoittuu Pohjois-Karjalan leudoimmalle alueelle. Maisemaalueen metsiköt ovat lehtipuuvaltaisia.

Totkunniemen kylän kehitys

Totkunniemi on Kesälahden vanhimpia kyliä, ja sieltä on löydetty merkkejä rautakauden aikaisesta
asutuksesta. Totkunniemen pysyvän asutuksen historia juontaa juurensa 1500-luvulle, jolloin Saloheimon (1971, 101–105) mukaan Totkunniemen kylässä sijaitsi kaksi taloa. Talojen lukumäärä
nousi yhdeksään 1600-luvulla ja ne muodostivat pieniä rivi- ja parvikyliä. 1600-luvun alkupuolella
suurin osa väestöstä oli ortodokseja, mutta 1600-luvun lopulla väestö koostui ainoastaan luterilaisista. Vesireitit ovat olleet Totkunniemen alueen tärkeimpiä kulkureittejä aina 1700-luvulle saakka,
jolloin alkoi kyläteiden kehittyminen.
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Totkunniemen maiseman nykytila

Totkunniemen maisema-alueen peltopinta-ala on ollut suurimmillaan 1970-luvulla. Suurimmat peltopinta-alojen vähennykset ovat tapahtuneet maisema-alueen eteläpuolisessa osassa (liite 61). Mäkelän tilan pellot ovat jo metsittyneet ja Pennalan tilaa ympäröivät peltokuviot ovat kovaa vauhtia
pusikoitumassa ja umpeutumassa (kuva 46). Maisema-alueen aivan eteläisimmässä osassa vain
Penkereen hevostilan pellot ovat enää käytössä. Ruokosuon tilan pellot ovat jo osittain pusikoituneet ja umpeutuvat nopeasti (kuva 47). Nykyisin monilla pelloilla viljellään perinteisen maanviljelyksen puutarhalajistoa, kuten mansikkaa. Karjatalouden harjoittaminen on melko vähäistä.

Kuva 46. Pennalan tilan umpeutuvaa peltomaisemaa. (Kuva: Timo Laitinen)

Kuva 47. Ruokosuon tilan umpeutuva pelto.

Maisema-alueen metsiköt ovat lehtipuuvaltaisia, mutta perinteisen maanviljelyn vähentyessä havupuulajit ovat yleistymässä maisemakuvassa. Alueella esiintyy Pohjois-Karjalan muihin kuntiin verrattuna paljon tikkojen pesimäalueiksi soveltuvia lehtomaisia metsiä ja lehtoja. Totkunniemen maisema-alue rajoittuu pohjois- ja itäosastaan Pyhäjärven vesistöalueeseen, joka on luontodirektiivin
mukainen suojelualue ja se kuuluu Natura 2000-verkostoon (Kukkonen, Kiiski, Luotonen & Niinioja 2003, 7). Totkunniemen maisema-alueelta löytyy muutamia perinnebiotooppeja, jotka sijaitsevat hakamailla ja niityillä. Edustavimmat niittyalueet sijaitsevat vanhan koulun läheisyydessä ja
Muukkolassa sekä Aholassa. Koulun läheisyydessä esiintyy vanhaa mänty- ja pihlajametsää, joista
on tehty ensimmäinen harmaapäätikan pesintähavainto vuonna 2004. Vanhoilla rakennuspaikoilla ja
maatalousmailla esiintyy runsaasti humalakasvustoja (kuva 48). Totkunniemen vanha koulu ja sen
piha-alueet muodostavat kulttuuriarvoiltaan ja eläin- ja kasvilajistoltaan omalaatuisen kokonaisuuden tuoreine niittyineen ja kallioketoineen. Vanhan koulun ympäriltä voi löytää harvinaisia kasvilajeja, kuten kenttätyräkkiä ja ukonputkea. Alueella yleisesti esiintyviä kasveja ovat päivänkakkara,
kissankello, ruusuruoho, isolaukku, ketoneilikka ja lehtomaitikka.
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Kuva 48. Metsän reunassa kasvavaa humalakasvustoa.

Maisema-alueelta on löydetty kaksi kiinteää muinaisjäännöstä (liite 60), joista toinen on Totkunniemi Hovinmäen historiallinen asuinpaikka ja toinen Pajamäen historiallinen asuinpaikka (Museovirasto 2010). Totkunniemen arvokkainta rakennuskantaa edustavat Hovinmäki, Mäki-Tervola,
Muukkola ja Ahola. Hovinmäki on Totkunniemen vanhin asuinpaikka ja se on edelleen asuinkäytössä. Sen pihapiirissä on hyväkuntoinen 1800-luvulla rakennettu viljankuivaus- ja puintiriihi, minkä lisäksi sieltä on löydetty ortodoksitsasounan paikka ja munkkien kaivo. Totkunniemen yksi edustavimmista rakennuskokonaisuuksista, Muukkolan tila, sijaitsee Piiloniementien varrella. Tilan empiretyylinen päärakennus koostuu vanhasta ja uudemmasta osasta. Muita tilakeskukseen kuuluvia
rakennuksia ovat kivinavetta, riihi, paja ja maakellari. Mäki-Tervolan tilakeskus sijaitsee Totkunniementien keskeisimmällä maisemapaikalla. Tilakeskus koostuu 1780-luvulta peräisin olevasta
päärakennuksesta, aittarakennuksesta ja kivinavetasta. Pennalan tilakeskus sijaitsee Totkunniementien varrella ja sen pihapiiriin kulkevaa tietä reunustaa koivukuja tien molemmin puolin. Tilan päärakennus on rakennettu vaiheittain, jonka vanha osa on peräisin 1800-luvulta ja uudemmat osat
1950-luvun molemmin puolin. Pihapiiristä löytyy arvokkaita aittoja. Muita alueen merkittäviä kohteita ovat Aholan tila ja Kankkulan tila, jonka päärakennus on rakennettu 1760-luvulla. (Lusa 2004,
53–56.)

Nykyisestä rakennuskannasta 8 rakennusta on rakennettu vuoteen 1920 mennessä (liite 62). Vuosien 1921 ja 1940 välillä maisema-alueen rakennuksista on rakennettu 6, kun taas vuosien 1941 ja
1970 välillä maisema-alueelle on rakennettu peräti 43 rakennusta. Rakentamisen vilkkainta aikaa oli
heti sotien loputtua. Rakentaminen jatkui runsaana 1970- luvulle saakka, minkä jälkeen rakentaminen on vähitellen hiipunut. Vuosien 1971 ja 1995 välillä alueelle rakennettiin 25 nykyisen rakennuskannan rakennuksista ja vuosien 1996 ja 2008 välillä vain 4 rakennusta.
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Maisema-alueen pohjoisosan vanhimmat rakennukset ovat vakinaiseen asumiseen tarkoitettuja rakennuksia ja perinteiseen maatalouden harjoittamiseen liittyviä rakennelmia (liite 63). Rakennukset
ovat edelleen käytössä, minkä takia rakennusten kulttuuriperintö on säilynyt hyvin. Suurin osa viimeaikaisesta rakentamisesta on ollut vakituiseen asumiseen tähtäävää rakentamista, joka on keskittynyt lähinnä Totkunniemen maisema-alueen pohjoisosaan Taipaleenselän rannalle. Asuin- ja vapaa-ajanrakennuksiin liittyvä lisärakentaminen on ollut myös melko vilkasta. Totkunniemen maisema-alueen luoteisosassa on kaksi maa-ainestenotto aluetta, joiden toiminta on lakannut vuosina
1999 ja 2003. Totkunniemen valtakunnallisesti arvokas maisema-alue on myös valtakunnallisesti
merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön alue (Museovirasto 2009). Maisema-alueelta on inventoitu yhteensä 10 rakennuskannan paikallisen aineiston inventointikohdetta.

Väestömäärän vähenemisestä huolimatta Totkunniemellä on vapaa-ajan toimintaa. Totkunniemessä
toimii Totkunniemen-Marjoniemen kylätoimikunta, joka on osallistunut muun muassa Totkunniemen näköalatornin rakentamiseen. Torni sijaitsee Hovimäen korkeimmalla kohdalla, josta on hyvät
näkymät Pyhäjärvelle ja lähimaisemaan (kuvat 49 ja 50). Vanhan kansakoulun tiloissa toimii nykyään leluverstas ja taidekahvila-myymälä. Koulun viereisellä niityllä kulkee lähiluontopolku, minkä
lisäksi Totkunniemen maisema-alueella kulkee hevosvaellusreitti.

Kuva 49. Hovinmäen näkötorni. (Kuva: Timo
Laitinen)

Kuva 50. Näkymä Hovinmäen näkötornista kaakkoon.

Totkunniemen maisema-alueen kehityksen suunta

Totkunniemen maisema-alueen eteläisin osa on maiseman kannalta sulkeutuneinta ja taantumassa
olevaa aluetta. Osa pelloista on jo siinä tilassa, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä, mikäli mai73

seman avoimuus halutaan säilyttää. Vain Penkereen hevostilan pellot ovat enää käytössä. Eteläosassa on myös muutamia taantuvia tilakeskuksia, joiden rakennukset ja pihapiirit ovat huonokuntoisia.
Totkunniemen maisema-alueen lävitse kulkevaa tietä reunustaa sähkölinja, joka on myös maisemakuvaa häiritsevä tekijä. Koko maisema-alueen maisema- ja luontoarvoja vähentävät Totkunniemen
luoteisosan maa-ainestenottoalueet, umpeutuvat pelto-alueet ja hoitamattomat pihapiirit.

Kokonaisuudessaan Totkunniemen maisema-alue on kaunis ja melko hyvin säilynyt kokonaisuus.
Maisemallisesti parhaiten säilynyttä aluetta on Totkunniemen pohjoisosa, jossa perinteinen rakennuskanta on nähtävissä maisemakuvassa, ja jossa rakennusten sijainti noudattelee hyvin isojaon
aikaista talojen sijaintia. Maiseman solmukohdat löytyvät Hovimäen ja Mäki-Tervolan ympäristöstä, koska ne heijastavat parhaiten Totkunniemen maisema-alueen kulttuuriperintö- ja maisemaarvoja. Totkunniemen vanhan maantien linjaus maisema-alueen pohjoispäässä on melko sama kuin
isojaon aikaan. Maisemaa elävöittävät kylätien varrella olevat vanhat kuusiaidat ja taloon johtavia
pihateitä reunustavat vanhat puukujanteet sekä peltojen ja pihojen yksittäiset maisemapuut. Totkunniemellä on myös runsaasti luonnontilaiseen metsään verrattavissa olevia monimuotoisia lehtomaisia metsiä, joista on nähtävissä kaskiviljelyn merkkejä. Metsät ovat reheviä ja niissä on paljon kasvillisuutta ja lahopuuta.

Totkunniemen maisema-alueen rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Totkunniemen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta,
koska vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Totkunniemen maisemallisesti arvokkainta aluetta
kaikilta osin. Merkittävästi taantuneita alueita ja siihen sopimattomia alueita ehdotetaan poistettavaksi maisema-alueen rajauksesta. Uuden rajauksen mukaan maisema-alueen koko on noin 340
hehtaaria, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin 490 hehtaaria.

Totkunniemen maisema-alueen eteläisin osa on maiseman kannalta sulkeutunutta ja taantumassa
olevaa aluetta. Alue sijoittuu Vempsanlammesta alkavan Koskutjoen eteläpuolelle. Osa pelloista on
jo siinä tilassa, että ne vaativat välittömiä toimenpiteitä, mikäli maiseman avoimuus halutaan säilyttää. Eteläisimmässä osassa ainoastaan Penkereen hevostilan pellot ovat käytössä. Ruokosuon tilan
pellot ovat jo osittain pusikoituneet ja umpeutuvat nopeasti. Alue ei sisällä enää sellaisia maisemallisia tai kulttuurisia arvoja, jotta se tulisi sisällyttää maisema-alueeseen. Maisema-alueen uusi rajaus
kulkee Pennalan, Mäkelän ja Harjulan peltojen eteläpuolitse niin, että maisema-alueen eteläisin osa
ei enää kuulu maisema-alueeseen (liite 64).
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Maisema-alueen länsiosassa Portinnotkon alue ei ole enää viljelykäytössä, jonka seurauksena alue
on vahvasti metsittynyt, joten rajaus muutetaan kulkemaan Portinnotkon itäpuolitse. Maisemaalueen luoteiskulmassa sijaitsee maisema-alueen rajojen sisällä maa-aineksenottoalue. Rajausta
muutetaan niin, että maa-aineksenottoalue jää rajauksen ulkopuolelle. Maisema-alueen pohjois-,
koillis- ja itäosassa rajausta muutetaan niin, että maisema-alueen raja kulkee Taipaleenselän eteläosassa Piiloniemen ympäri Pärttylinlahteen ja sieltä Pennalan-Myllymäen kaakkoispuolelle valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön rajan mukaisesti.

3.12. Ylikylän kylämaisema
Ylikylän valtakunnallisesti arvokas maisema-alue sijaitsee Pohjois-Karjalassa Nurmeksen kaupungissa kaupungin keskustasta noin 10 kilometriä pohjoiseen. Kokonaispinta-alaltaan 1402 hehtaarin
kokoinen maisema-alue kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Ylikylä on Maisemaaluetyöryhmän (1993 II, 129) mukaan poikkeuksellisen hyvin säilynyt, kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti arvokas Vaara-Karjalan rantakylä.

Ylikylän maisema-alue rajautuu pohjoisessa Joutenvaaraan ja Sulkujärveen niin, että Sulkujärvi
kuuluu maisema-alueeseen miltei kokonaan (liite 65). Idässä ja etelässä rajaus noudattelee vaarojen
lakialueita, kuten Riihivaaraa, Käpälysvaaraa ja Suholanvaaraa. Lännessä rajaus kulkee Kurkivaaran ja Kanasenvaaran lakien päältä. Maisema-alueen maisemarakenne muodostuu järvialtaista, altaita yhdistävistä joista ja järvialtaita ja laaksoja reunustavista vaaroista. Vuoksen vesistöön kuuluvan maisema-alueen vesialue koostuu kolmesta järvestä, Ylikylänjärvestä, Roukkajanjärvestä, Sulkujärvestä ja Lehmilammesta sekä useista joista. Maisema-alueen pohjoisosassa sijaitseva Sulkujärvi laskee Roukkajanjärveen, mutta suurin osa Roukkajanjärveen tulevista vesistä tulee koillisesta
Saramojokea pitkin. Roukkajanjärvi laskee Ylikylänjärveen, joka taas laskee Ylikylänjokea pitkin
etelään päin Lautiaiseen ja aina Pieliseen saakka.

Ylikylän maisema-alue kuuluu keskiboreaalisen ja eteläboreaalisen ilmastovyöhykkeen vaihettumisvyöhykkeeseen. Eteläboreaalinen kasvillisuusvyöhyke siirtyy pohjoisemmaksi Pielisen vaikutuksesta. Ilmasto on melko mantereinen, lämmin kesä muuttuu nopeasti kylmäksi talveksi. Laaksoalueen lehti- ja sekametsät vaihtuvat vaaroille noustessa kuivahkoiksi mäntykankaiksi ja reheviksi
kuusikoiksi (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 129). Maisema-alueella ei sijaitse soita,
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mutta heti maisema-alueen ulkopuolella idässä on Suursuon suoalue. Maisema-alueen eteläosat ovat
moreenimaata, kun taas vesistöjen alavat pohjoisrannat ovat savikoita. Vaaroilla on hyvin runsaasti
kalliopaljastumia (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 129).

Ylikylän maisema vuonna 1976

Ylikylän maisema-alueen peltopinta-alan määrä oli vuonna 1976 yhteensä 457 hehtaaria (taulukko
8). Maisemat ovat enimmäkseen avoimia tai puoliavoimia, joka johtuu yhtenäisistä peltoviljelmistä
(liite 66). Peltokuvioiden välillä ei ole kaukonäkymiä estäviä pusikoita. Pellot eivät jatku aivan rantaan saakka. Rannoilla sijaitsee luhtaniittyjä ja saraikkoja, jotka eivät muodosta näköesteitä, mutta
rannoilla kasvaa myös jonkin verran lehtipuustoa. Parhaimmat kulttuurimaisemat sijaitsevat Ylikylän maisema-alueen keskellä Ylikylän koulun ympäristössä ja maisema-alueen lounaispuolella Ylikylänjärven ja Roukkajanjärven länsipuolella. Myös Lehmilammen ympäristö on maisemallisesti
hyvin huomattava Lehmilammen rantoja vuorottelevien jyrkkien avokallioiden ja viljeltyjen peltojen ansiosta. Maisema-alueen itäinen alue, Roukkajan seutu, on melko pirstaleinen. Suhteellisen
pienet peltokuviot ja metsäsaarekkeet eivät muodosta avoimia näkymiä.

Taulukko 8. Ylikylän maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1976 vuoteen 2008.

vuosi
1976
1999
2008

Ylikylä
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi
457
100
431
94,3
351
76,8

Ylikylän maisema vuonna 1984

Ylikylän peltopinta-alan määrä, koko ja muoto eivät ole muuttuneet juurikaan vuoden 1976 tilanteesta. Samat peltokuviot ovat edelleen viljelyksessä tai laidunnuksessa. Karttalehti maisema-alueen
pohjoisosasta puuttuu vuoden 1984 vertailusta, mutta vuosien 1976 ja 1999 välillä ei ole tapahtunut
muutoksia aivan pieniä peltokuvioiden muotojen muutoksia lukuun ottamatta. Roukkajan alueella
peltopinta-alan määrä lisääntyi hieman. Maisema-alueen eteläosassa ei ole tapahtunut lainkaan
muutoksia vuoden 1976 tilanteesta.
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Ylikylän maisema 1990-luvulla

Vuonna 1999 maisema-alueen peltopinta-alan määrä on 431 hehtaaria, mikä on vain noin 5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 1976 (taulukko 8). Suurin kulttuurimaiseman arvon huononeminen
vuodesta 1984 on tapahtunut Lehmilammen alueella, jossa suurin osa ennen viljellyistä pelloista on
jäänyt pois käytöstä. Maisema-alueen kaakkoisosassa yksi suurehko peltokuvio on jäänyt pois käytöstä Mäkiharjun tilan itäpuolella.

Perinteinen tilajaotus on säilynyt Ylikylän maisema-alueella poikkeuksellisen hyvin. Kyläkeskuksen tiloista lähes kaikki ovat vanhoja kantatiloja. Asutus on ryhmittynyt vesistöjen molemmin puolin muodostaen kaksi tiheämpää nauhamaista ryhmittymää kylätien varteen (liite 67). Vanhimmat
tilat sijaitsevat näkyvimmillä paikoilla korkeimpien kumpareiden päällä, mutta uudemmat tilat sijaitsevat kylän pohjoisosassa ja Ylikylänjärven pohjoispuolella. Vanhojen kantatilojen perinteiset
päärakennukset ovat hyvin hoidettuja, ja uudehko rakennuskanta sopii melko hyvin perinteiseen
kulttuurimaisemaan.

Poikkeuksena

ovat

muutamat

suuret

talousrakennukset.

(Maisema-

aluetyöryhmän mietintö II 1993, 129.)

Ylikylän maiseman nykytila

Vuonna 2008 Ylikylän maisema-alueen peltopinta-alan määrä oli laskenut 351 hehtaariin, joka on
noin 77 prosenttia vuoden 1976 peltopinta-alan määrästä (taulukko 8). Peltopinta-alan määrän putoaminen selittyy pääsääntöisesti pienten peltokuvioiden poistumisella viljelyskäytöstä (liite 66).
Mitään suuria peltokuvioita ei ole poistunut käytöstä, eikä maisemia ole sulkeutunut oleellisesti.
Poikkeuksen tekevät Lampisuon pellon maisema-alueen keskiosissa ja Vanhamäen pellon maisemaalueen kaakkoisosassa jääminen pois käytöstä. Maisema-alueen tiestö noudattelee maaston muotoja
ja sopii maisemaan. Peltoaukeiden ja metsien vuorottelu sekä tien mutkittelu, lukuisat risteykset ja
kapeus tekevät tiemiljööstä kauniin (Nuutinen 1996, 7). Ylikyläntie on päällystetty, muutoin tiestö
on hiekkapintaista. Ylikylän maisema-alueen edustavimmat näkymät avautuvat maisema-alueen
keskellä Ylikylän koulun ympäristössä ja maisema-alueen lounaispuolella Ylikylänjärven ja Roukkajanjärven länsipuolella (kuvat 51 ja 52).
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Kuva 51. Näkymä Mustolan tilalta luoteeseen
Ylikylänjärvelle.

Kuva 52. Näkymä Niemen tilalta etelään.

Kylän alueella metsät ovat lehti- ja sekametsiä. Vaaroja peittävät kuivahkot mäntykankaat tai rehevät kuusikot. Männiköitä on etenkin Joutenvaaralla maisema-alueen pohjoisosassa ja Suholanvaaralla maisema-alueen lounaisosassa. Kuusikoita kasvaa maisema-alueella etenkin idässä Lamminvaaran ja Roukkajan vaaroilla. Rannoilla ja peltojen laidoilla on monin paikoin nuorehkoja lepikoita
ja koivikoita. (Nuutinen 1996, 6.) Alueella on myös muutama hakamaa. Ylikylän- ja Roukkajanjärvien rantoja reunustavat monin paikoin vaihtelevat ja monimuotoiset laitumet (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 25). Maisema-alueella kasvaa Talvilahdessa ja Matokalliossa näsiää, sekä Talviniemestä on löydetty tuoksuvinokasta. Huomionarvoisia lajeja ovat muun muassa pensastasku ja
kottarainen (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 26).

Kiinteitä muinaisjäännöksiä on löydetty Ylikylän maisema-alueelta kaksi kappaletta. Pekkala on
kivikautinen asuinpaikka ja Viitaniemi II on pronssi- ja/tai rautakautinen asuinpaikka (liite 65).
Vain hiukan maisema-alueen ulkopuolelle jää pohjoisessa Sulkujärven urheilukentän kivikautinen
asuinpaikka ja koillisessa Viitaniemi I:n pronssi ja/tai rautakautinen asuinpaikka. (Museovirasto
2010.) Ylikylänjärveen pistävässä niemessä sijaitseva Ylikylän keskus on syntynyt jo 1600-luvulla.
Vuoteen 1686 mennessä Ylikylässä oli jo 9 taloa. (Saloheimo 1971, 193.) Ylikylän keskuksen tiloista lähes kaikki ovat vanhoja kantatiloja, joten vanhaa rakennuskantaa on jäljellä melko runsaasti
(liite 68). Nykyään käytössä olevia, vuosien 1800 ja 1920 välillä rakennettuja rakennuksia on maisema-alueella 11. Kyseisen ajanjakson rakennukset on tehty 1900-luvun molemmin puolin. Vuosien
1921 ja 1940 välillä rakennettuja rakennuksia on 10 kappaletta. Rakennuksista 12 on rakennettu
vuosien 1941-1970 välillä. Vuosien 1971-1995 on rakennettu 27 rakennusta, kun vuosien 19962008 välillä rakennuksia tehtiin 14.
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Asutus on sijoittunut niin, että vesistöjen molemmin puolin muodostuu nauhamaiset ryhmittymät
kylätien varteen (liite 67). Asutusta sijaitsee myös hajallaan ranta-alueilla. Vanhimmat tilat sijaitsevat näkyvimmillä paikoilla korkeimpien kumpareiden päällä. Maisema-alueen rakennuskannassa on
hyvin säilynyttä vanhaa rakennuskantaa, mutta uudempi rakennuskanta alkaa vähitellen hallita maisemakuvaa. Tilojen pihapiireistä hyvin yleisesti erottuvat ensimmäisenä suuret maatalousrakennukset, jotka estävät tai häivyttävät vanhojen rakennusten näkymisen kulttuurimaisemasta (kuva 53).
Uudemmat asuinrakennukset sopivat perinteiseen kulttuurimaisemaan pääasiassa hyvin. Muinaisjäännösten läheisyydessä sijaitsee nykyistä rakennuskantaa.

Kuva 53. Ylikylän koululta etelään avautuvaa
näkymää hallitsee Mustolan tilan suuri maatalousrakennus. (Kuva: Timo Laitinen)

Kuva 54. Ylikylän vanhan koulun pihapiiri.

Maisema-alueelta on rakennuskantaa inventoitu 24 kohdetta, jotka ovat paikallista aineistoa (liite
65). Ylikylän rantakylä on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, jonka rajaus
noudattelee suurin piirtein Ylikylän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta (Museovirasto 2009). Ylikylään vuonna 1904 rakennettu vanha koulurakennus on kylän merkittävämpiä ja
kauneimpia rakennuksia (kuva 54). Ennen sotia rakennettu seurojentalo on huomioitava rakennus,
jota on ulkopuolelta kunnostettu. Seurojentalo on aiemmin ollut kylän tärkein kokoontumisrakennus. Vanhustentalo on Ylikylän paras esimerkki vanhaan ympäristöön sopivasta uudesta rakennuksesta. (Nuutinen 1996, 16-17.)

Ylikylän maisema-alueen kehityksen suunta

Ylikylänjärven länsirannan rantakaista on tiheään pensoittunutta, joka estää järvinäköalan avautumista kylätieltä (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 24). Rantakaistan ja tienvarren pusikot raivaamalla
näkymät avautuisivat Riihivaarantieltä itään ja koilliseen (kuva 55). Myös muualla maisema-alueen
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järvien ja jokien rantakaistoilla kasvaa pusikoita, joita raivaamalla maisemat paranisivat ennestään.
Näin on tehty muun muassa Ylikylänjärven kaakkoisosassa Pylkkälänlahden rannalla (kuva 56).

Kuva 55. Umpeutunut näkymä Riihivaarantieltä
koilliseen. (Kuva: Timo Laitinen)

Kuva 56. Pylkkälänlahden raivattua rantaa.

Maisema-alueella on hyvin säilynyttä vanhaa rakennuskantaa, mutta valitettavasti monin paikoin
kulttuurimaisemaa hallitsevat suuret maatalouden talousrakennukset. Maatalousrakennukset ovat
sijoitettu vanhojen, vanhaa rakennuskantaa sisältävien, tilojen yhteyteen, jolloin vanhat rakennukset
eivät enää erotu maisemakuvassa. Vanhat kantatilat sijaitsevat maisema-alueella näkyvillä paikoilla
korkeimpien kumpareiden päällä avointen peltojen ympäröiminä, jolloin jo muutama suuri maatalousrakennus vaikuttaa koko maisema-alueen rakennuskannan ilmeeseen. Maisema-alueella tulisi
jatkossa pyrkiä siihen, etteivät mahdolliset uudet talousrakennukset sijaitsisi maisemallisesti niin
keskeisillä paikoilla.

Ylikylän maisema-alueen uusi rajausehdotus

Ehdotamme muutettavaksi Ylikylän valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajausta, koska
vanha rajaus ei enää edusta tämän päivän Ylikylän maisemallisesti arvokkainta aluetta kaikilta osin.
Rajaa ehdotetaan siirrettäväksi kulkemaan paremmin maisemarakenteen näkyvissä olevia luontevia
rajoja pitkin, merkittävästi taantuneita alueita ehdotetaan poistettavaksi ja maisema-alueeseen selvästi kuuluvia alueita ehdotetaan lisättäväksi maisema-alueeseen. Uuden rajauksen mukainen maisema-alue on noin 1400 hehtaarin kokoinen, kun vanhan rajauksen mukainen hehtaarimäärä on noin
1220 hehtaaria.

Maisema-alueen rajauksen ulkopuolella luoteessa sijaitsee Peräjärvi, joka laskee Peräjoen kautta
maisema-alueella sijaitsevaan Sulkujärveen. Peräjärven ja Peräjoen rannoilta nousevat rinteet ovat
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lähes kauttaaltaan viljelyskäytössä. Rakennuskanta Peräjärven ympäristössä muodostuu vanhoista
tiloista ja uudemmista asuinrakennuksista. Vanha tilajaotus on vielä havaittavissa maisemarakenteessa. Ajettaessa maisema-alueelta Kuvajansärkän harjua Havukantietä aina Peräjärven pohjoispuolelle saakka maisemat säilyvät avoimina, eikä avoin näkymä katkea missään vaiheessa. Peräjärven ja Peräjoen ympäristö on kulttuurimaisemallisesti niin arvokasta, että alueen tulee sisältyä Ylikylän maisema-alueeseen. Alue ei ole yksittäinen, oma kokonaisuus, vaan se selkeästi kuuluu maisema-alueeseen.

Maisema-alueen uusi rajaus poikkeaa luoteeseen Kanasenvaaran ja Joutenvaaran kohdalta (liite 69).
Kanasenvaaran huipulta rajaus kulkee luoteeseen päin Ritolantien lounaispuolelta niin, että Jussilan
ja Siirtolan tilojen pellot sisältyvät maisema-alueeseen. Peräjärven kohdalla rajaus kulkee Peräjärvestä alkavien peltojen luoteis- ja pohjoispuolelta niin, että yhtenäiset peltoalueet sisältyvät maisema-alueeseen. Myös Korpelan, Mäntylän ja Välikummun tilat jäävät rajauksen sisälle. Pohjoisimpana rajaus kulkee Mäntylän mäen korkeimmalta kohdalta ja Välikummun niityn pohjoispuolelta
niin, että niitty kuuluu maisema-alueeseen. Välikummun tilan pohjoispuolelta rajaus jatkuu kaakkoon Sulkuvaaran laelle saakka. Sulkuvaara toimii luonnollisena maisema-alueen rajana, koska
näkymät päättyvät Sulkuvaaran metsäisiin rinteisiin. Sulkuvaaran itäpuolelta rajaus jatkuu kaakkoon aina Joutensuolle saakka.

Joutensuolta rajaus kulkee itään aina Viitamäen tilan pohjoispuolelle saakka metsäisten kukkuloiden pohjoispuolelta. Maisema-alueen koilliskulmassa uusi rajaus sisältää Viitamäen tilan peltoja,
koska yhtenäisen viljelyalueen vuoksi näkymät jatkuvat maisema-alueelta päin katsottaessa aina
Viitamäen tilalle saakka. Vanhassa rajauksessa raja kulki yhtenäisen peltoalueen poikki niin, ettei
koko alue kuulunut rajaukseen. Uusi rajaus kulkee Viitamäen tilan itäpuolelta, josta rajaus jatkuu
Viitajoen eteläpuolelle Roukkajaan.

Maisema-alueen kaakkoisosassa ennen Lehmilammen rannoilla viljellyt pellot ovat nykyisin metsitettyjä. Lehmilammen ympäristön kulttuurimaisemalliset arvot ovat vähentyneet, mutta Riihivaara,
Lehmivaara ja Karkuvaara muodostavat maisema-alueelle kaakossa luonnonmaisemakehyksen.
Ylikylän maisema-alueen eteläosassa vanha rajaus kulkee Käpälysvaaran eteläpuolelta. Myös uusi
rajaus kiertää Käpälysvaaran ja Suholanvaaran lounaispuolelta, koska nämä vaarat ovat merkittäviä
kohokohtia Lautiaisen pohjoispään näkymässä Ylikylää lähestyttäessä. Maisema-alueen uusi rajaus
on näiltä osin hiukan laajempi kuin vanha rajaus tai RKY-alueen rajaus.
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3.13. Ylä-Valtimon kylämaisema
Valtimon keskustasta noin 3 kilometriä koilliseen sijaitseva Ylä-Valtimon valtakunnallisesti arvokas maisema-alue kuuluu Vaara-Karjalan maisemamaakuntaan. Valtimon kuntaan kuuluva maisema-alue on kokonaispinta-alaltaan 1204 hehtaaria. Ylä-Valtimo on edustava laajojen viljelyaukeiden ja vesistön luonnehtima Vaara-Karjalan rantakylämaisema (Maisema-aluetyöryhmän mietintö
II 1993, 131).

Ylä-Valtimon maisema-alueen raja noudattelee pohjoisessa tasangolta nousevien vaarojen lakia ja
rinteitä (liite 70). Idässä rajaus kulkee Karkuvaaran länsipuolelta jatkuen etelään Vattuvaaran ja
Porttivaaran lakien päälle. Lännessä rajaus kulkee Koninvaaran ja Konttivaaran itäpuolitse. Vuoksen päävesistöalueeseen kuuluvat Ylä-Valtimojärvi ja Kalliojärvi muodostavat Ylä-Valtimon maisema-alueen vesialueet. Maisema-alueen lounaispuolella sijaitseva Pahakalanjärvi laskee Pertunjoen kautta Ylä-Valtimojärveen, mutta pääosa Ylä-Valtimojärven vesistä tulee koillisesta Sivakkajokea pitkin. Ylä-Valtimojärvi laskee Kalliojärven kautta lounaaseen Valtimojärveen, jonka vedet
laskevat lopulta Pieliseen.

Maisema-alueen pohjoispuolella sijaitseva Konttivaara ja länsipuolella sijaitseva Pertunvaara ovat
jyrkkärinteisiä kallio- ja moreenimuodostumia. Ylä-Valtimojärveen työntyvät niemet ovat ylimmillään 20 metriä järven pintaa korkeammalle yltäviä harjumaisia muodostumia. (Maisemaaluetyöryhmän mietintö II 1993, 131.) Alue kuuluu keskiboreaalisen ja eteläboreaalisen ilmastovyöhykkeen vaihettumisvyöhykkeeseen. Eteläboreaalinen kasvillisuusvyöhyke ulottuu Lieksan ja
Nurmeksen välille Pielisen vaikutuksesta. Ylä-Valtimo on keskiboreaalisella vyöhykkeellä. Ilmasto
on melko mantereinen, lämmin kesä muuttuu nopeasti kylmäksi talveksi. Vaarojen rinteet ovat tuoreiden kuusikoiden peitossa. Peltojen ympärillä on sekapuustoisia saarekkeita. Ranta-alueet ovat
kylvöperäistä laidunnurmea ja rantaniittyjä. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 131.)

Ylä-Valtimon maisema vuonna 1976

Vuonna 1976 Ylä-Valtimon maisema-alueen peltopinta-ala oli 402 hehtaaria (taulukko 9). Maisema-alueen viljelyyn soveltuva maa on lähes kokonaan viljelykäytössä (liite 71). Pellot alkavat aluetta reunustavien vaarojen juurilta ja jatkuvat aina vesirajaan saakka. Ylä-Valtimojärven ja Kalliojärven rannoilla esiintyy nurmia ja niittyjä. Erityisesti Kalliojärven ja Kalliojärveen laskevan joen ran82

noilla ei ole näkymää rajoittavia pusikoita tai puustoa, jolloin kulttuurimaisemasta muotoutuu erityisen kaunis. Tervaniemestä avautuukin maisema-alueen kauneimmat kulttuurimaisemat. Yksittäiset metsäsaarekkeet eivät estä maisema-alueella avoimien maisemien syntymistä.

Taulukko 9. Ylä-Valtimon maisema-alueen kokonaispeltopinta-alan muutokset vuodesta 1976 vuoteen
2008.

vuosi
1976
1984
1999
2008

Ylä-Valtimo
pinta-ala(ha)
pinta-alaindeksi
402
100
398
99,0
392
97,5
351
87,3

Ylä-Valtimon maisema vuonna 1984

Vuonna 1984 Ylä-Valtimon maisema-alueen peltopinta-ala oli 398 hehtaaria, joka on vain 4 hehtaaria vähemmän kuin vuonna 1976 (taulukko 9). Vain yksittäisiä pieniä peltokuvioita on jäänyt pois
käytöstä. Myös muutamia pieniä peltokuvioita on tullut lisää. Suurin lisäys on tapahtunut maisemaalueen koillisosassa Syvälahden rannalla. Pääsääntöisesti maisema-alueen peltoalassa ei ole tapahtunut muutoksia niin määrässä kuin muodossa vuoden 1976 tasosta.

Ylä-Valtimon maisema 1990-luvulla

Peltopinta-alan määrä vuonna 1999 Ylä-Valtimon maisema-alueella oli 392 hehtaaria (taulukko 9).
Muutamia pieniä peltokuvioita on poistunut käytöstä maisema-alueen luoteisosassa aivan maisemaalueen rajan tuntumassa. Myös maisema-alueen kaakkoisosan Pitkäniemestä on poistunut käytöstä
useita peltokuvioita. Lounaisosan Pajuniemi on myös poistunut maatalouskäytöstä niemen eteläosaa
lukuun ottamatta. Muutamia pieniä peltokuvioita on otettu viljelykäyttöön vuoden 1984 jälkeen.
Muun muassa maisema-alueen koillisosassa Syvälahden rannalle on raivattu lisää peltoa.

Tervaniemessä pienten koivikoiden ja peltoaukeiden vaihtelu vesialueita ja vaaroja vasten luo huomattavan kauniita näkymiä. Avoimilta rannoilta avautuu näkymiä vesistöön. Ylä-Valtimojärven
rannoille laskeutuvia avoimia viljelyksiä erottaa vedestä lehtipuuvyö. Vaarojen rinteitä peittävät
tuoreet kuusikot, ja pelloilta löytyy sieltä täältä sekapuustoisia metsäsaarekkeita. Ylä-Valtimojärven
Kanervasaari on laidunnettu, ja muutoinkin näkymiä elävöittävät rantalaitumet ja niillä käyskente83

levät lehmät. Asutus on sijoittunut harvakseltaan alueen halki kulkevan Ylä-Valtimontien läheisyyteen ja siltä erkanevien pikkuteiden varteen. Vanhimmat rakennukset sijaitsevat kumpareiden lakiosilla. (Maisema-aluetyöryhmän mietintö II 1993, 131.)

Ylä-Valtimon maiseman nykytila

Vuonna 2008 Ylä-Valtimon maisema-alueen peltopinta-ala oli 351 hehtaaria, mikä on noin 77 prosenttia vuoden 1976 tilanteesta (taulukko 9). Peltopinta-ala on pudonnut tasaisesti reilun 30 vuoden
ajan, mutta mitään merkittävää taantumaa ei maisema-alueella ole tapahtunut. Uusia peltokuvioita
vuodesta 1999 ei maisema-alueelle ole tullut. Ylä-Valtimojärven Kanervasaaren laidun on pusikoitunut, joten saarta ei ole laidunnettu muutamaan vuoteen. Joitakin suurehkoja peltokuvioita ei kuulu
vuoden 2008 peltolohkorekisterin mukaan käytössä oleviksi pelloiksi (liite 71). Alueet sijaitsevat
maisema-alueen pohjoisosassa Pertunjoen molemmin puolin, koillisosassa Syvälahden alueella ja
länsiosassa Juuan tilan ympärillä. Pellot näyttävät kuitenkin aivan viljelykelpoisilta, joten jos peltojen käyttöä tulevaisuudessa jatketaan, peltopinta-alan määrä pysynee vuoden 1999 tasossa reilussa
390 hehtaarissa. Maisema-alueen poikki kulkeva Ylä-Valtimontie on leveäpientareinen ja ympäristöstään kohoava pinnoitettu maantie, mutta mutkaisena ja mäkisenä luontuu maisemaan kohtuullisesti.

Vaarojen rinteet ovat tuoreiden kuusikoiden peitossa ja peltojen ympärillä on sekapuustoisia saarekkeita. Maisema-alueen koillisosan ranta-alueilla sijaitsee useita kylvöperäisiä laidunnurmia ja
rantaniittyjä. Erityisesti Teeriniemen uloimman kärkialueen pitkä ja kapea laidunalue on maisemallisesti tärkeällä paikalla (kuva 57). Laidunalue on kostean rantaniityn ja metsälaitumen muodostama
kokonaisuus, jossa esiintyy edustavaa perinnebiotooppien kasvillisuutta ja linnustoa (Vanhanen &
Sieviläinen 2004, 23). Laidunmaita ja hevoshakoja sijaitsee eri puolilla maisema-aluetta monen
tilan alueella. Pellot ja laidunnurmet jatkuvat aina järvien ja jokien rannoille saakka, jolloin kulttuurimaisemasta muotoutuu vaikuttava. Rantoja kiertävät paikoitellen lehtipuuvyöt. Kalliojärveen laskevan joen ja Kalliojärven rantamaisemat ovat erityisen hienot, koska pellot ulottuvat aivan avoimille rannoille saakka (kuva 58). Tervaniemessä sijaitsevalta Herrasen tilalta avautuvat ehkäpä koko maisema-alueen kauneimmat avoimet maisemat (kuva 59). Tilan pihapiiri nostaa maisemaalueen kulttuuriarvoja. Herrasen tilan hyvässä kunnossa oleva päärakennus on rakennettu vuonna
1927 ja varasto ja aitta vuosien 1910 ja 1920 välillä (kuva 60). Talo on toiminut aikanaan uitto- ja
savottamiesten muonituspaikkana. (Siistonen 1994, 29-30.) Maisema-alueella huomionarvoisia lajeja ovat muun muassa naurulokki ja kottarainen (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 21-22).
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Kuva 57. Teeriniemen rantalaitumia.

Kuva 58. Avoin jokimaisema koilliseen Eskeliläntien sillalta. (Kuva: Timo Laitinen)

Kuva 59. Näkymä Tervaniemestä Pohjoiseen.

Kuva 60. Herrasen tilan päärakennus. (Kuva: Timo Laitinen)

Ylä-Valtimon maisema-alueen asutustyyppi on hyvin edustava ranta-asutustyyppi. Asutus on sijoittunut harvakseltaan maisema-alueen halki kulkevan maantien läheisyyteen, tai maantieltä erkanevien pikkuteiden varteen (liite 72). Asutuksen sijoittuminen on tyypillistä Vaara-Karjalan maisemamaakunnalle; asutus on harvaa ja rakennukset ovat säännöttömästi ryhmiteltyjä (Maisemaaluetyöryhmän mietintö I 1993, 30).

Maisema-alueelta on löydetty kolme kiinteää muinaisjäännöstä, jotka ovat Herranen, Tuliniemi ja
Pursiala (liite 70). Kaikki kolme muinaisjäännöstä ovat kivikautisia asuinpaikkoja (Museovirasto
2010). Maisema-alueen vanhimmat, jo 1700-luvun lopulla asutetut alueet, sijaitsevat maisemaaluetta halkovan Ylä-Valtimontien eteläpuolella. Maisema-alueella tien pohjoispuolinen osa on asutettu pääasiassa sotien jälkeen. Pääosa nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu sotien jälkeen
(liite 73). Nykyisestä rakennuskannasta on rakennettu ajanjaksolla 1800-1920 yhteensä 5 rakennus-
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ta, joista kaikki on rakennettu 1900-luvun puolella. Vuosien 1921 ja 1940 välillä on rakennettu vain
yksi rakennus, kun taas ajanjaksolla 1941-1970 on rakennettu jo 52 rakennusta. Vuosien 1971 ja
1995 välillä on rakennettu 46 rakennusta, ja 1996-2008 18 rakennusta. Alueelle rakentamista tapahtuu edelleen, ja valitettavasti uudet rakennukset eivät paikoittain sovi perinteiseen maisemakuvaan.
Pääasiassa rakennukset istuvat kuitenkin hyvin perinteiseen kulttuurimaisemaan, eivätkä uudet rakennukset hallitse rakennuskantaa. Muinaisjäännösten välittömässä läheisyydessä sijaitsee nykyistä
asutusta. Maisema-alueelta on rakennuskantaa inventoitu 18 kohdetta, jotka ovat paikallista aineistoa.

Ylä-Valtimon maisema-alueen kehityksen suunta

Ylä-Valtimon maisema-alueella sijaitsevalle kauniille karjatalous- ja viljelykylälle ovat luonteenomaista avoimet rannat laitumineen ja kylää reunustavat metsäiset vaarat. Laidunnus on parasta
maisemanhoitoa Ylä-Valtimolla. (Siistonen 1994, 28.) Kanervasaaren laidun on pusikoitunut laidunnuksen loputtua saarella. Aiemmin saarta ovat laiduntaneet lehmät ja myöhemmin lampaat.
Hoidon avulla saari pystyttäisiin pitämään arvokkaana alueena myös linnustollisesti, sillä saaressa
pesii suuri naurulokkiyhdyskunta. (Vanhanen & Sieviläinen 2004, 21.)

Laidunnuksen ja viljelyn puuttuessa rannat kasvavat umpeen ja maisema tukkeutuu. Rantojen
avoimen pysymiseen sopisivat esimerkiksi kylätoimikuntien risusavotat. (Siistonen 1994, 28.) Erityisesti Pertunlahden pohjoispuolella kulkevalta Ylä-Valtimontieltä avautuisi hieno kulttuurimaisema, jos tienvarren ja rantaviivan väliset pusikot raivattaisiin. Jo pelkkä tien pientareen raivaus avaisi
näkymiä huomattavasti. Maisema-alueen keskiosassa avautuu erittäin kauniita kulttuurivaikutteisia
kaukomaisemia.

Kylän rannat ovat poikkeuksellisen herkkiä ja rakentamisen sijoitus ja mittakaava tulisi harkita huolella. Mikäli uusia rakennuksia tehdään, parhaita sijoituspaikkoja niille olisivat jo olemassa olevat
pihapiirit. (Siistonen 1994, 28.) Maisema-alueelle rakennetaan edelleen, ja valitettavasti uusi rakennuskanta ei paikoittain sovi perinteiseen maisemakuvaan. Rantarakentamista on myös jonkin verran
tapahtunut. Yleisesti rakennuskanta sopii kuitenkin perinteiseen kulttuurimaisemaan.

Ylä-Valtimon kylämaiseman uusi rajausehdotus
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Rajaukseen esitetään kulttuurimaisemaa kehystäviä metsäisiä vaaranrinteitä ja lakialueiden reunoja
hiukan laajemmin kuin alkuperäisessä rajauksessa on. Suurimmat muutokset ovat maisema-alueen
länsi- ja luoteisreunalla Koninvaaran ja Konttivaaran kohdalla, missä raja nousisi vaaranlakien kylän puoleiselle reunalle. Samoin esitetään maisema-alueen vastakkaisella puolella rajan kaakkoiskulma Karkuvaaran laelle. Konttivaaran ja Karkuvaaran rinteet ovat maisemallisesti merkittäviä.
Konttivaaran kaakkoispuolella rajaukseen tulisi myös kaksi tilakeskusta, Rajala ja Vaarapelto, pienine peltoineen ja niittyineen. Uuden rajauksen pinta-ala on noin 1204 ha, kun vanha rajaus on 1020
ha.

4. Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kehityssuuntia
Inventointien kohteina olleiden Pohjois-Karjalan 13:n valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen
nykytila vaihtelee alueiden välillä melko paljon. Kaikki maisema-alueet eivät ole kehittyneet edellisistä inventoinneista samaan suuntaan. Joidenkin maisema-alueiden kulttuurimaisemalliset arvot
ovat pysyneet ensimmäisten inventointien 1990-luvun tasolla, mutta jotkin maisema-alueet ovat
kärsineet maisemallisten arvojen heikkenemisistä. Yhden maisema-alueen osalla jopa niin paljon,
että arvoluokan pudottaminen on ajankohtaista.

4.1. Maisemien umpeutuminen uhkaa
Monilla Pohjois-Karjalan valtakunnallisesti arvokkailla maisema-alueilla on tapahtunut avoimien
viljelymaisemien taantumista, joka johtuu avoimien peltoaukeiden, niittyjen, laidunten ja pihapiirien vähentymisestä, peltojen metsittämisestä sekä luonnontilaisen kasvillisuuden lisääntymisestä.
Viljelymaisemien taantumiset vaikuttavat maisema-alueiden elinvoimaisuuteen huonontavasti, sillä
avoin viljelymaisema on maaseudun kulttuuriympäristössä yhteinen taustatekijä. Jos avoin viljelymaisema häviää tai taantuu, jäävät kulttuuriympäristön osatekijät irrallisiksi katkelmiksi ilman elävää suhdetta kokonaismaisemaan. (Siistonen 1994, 8.) Erityisesti karjanpidon vähentyessä perinteisen maankäytön luomat perinnemaisemat, kuten ahot ja niityt, vähentyvät nopeasti (PohjoisKarjalan ympäristökeskus 2000, 13). Monilla maisema-alueilla karjatalouden ja peltopinta-alojen
kehitys 1970-luvun puolivälistä nykypäivään on ollut negatiivista. Peltopinta-alojen kokonaismäärät
ovat pudonneet pahimmin taantuneilla alueilla jopa kymmeniä prosentteja. Suurimmat peltopintaalojen muutokset ovat tapahtuneet 1990-luvun lopun ja nykypäivän välillä, joten peltopinta-alojen
vähenemisen trendi näyttää olevan kiihtyvä.
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Syitä peltopinta-alojen vähentymiselle on varmasti monia, mutta eniten kehitykseen vaikuttaa maatalouden harjoittamisen vähentyminen kohdealueilla. Maatalouden vähentyminen ja peltojen metsittäminen johtuvat maatalouden rakenteellisesta muutoksesta. Pienet tilat luopuvat toiminnasta erityisesti syrjäisemmillä seuduilla. Tutkimusalueilla pienten tilojen toiminnan loppuminen on ollut erityisen yleistä. Pienet tilat lopettavat toimintansa kannattamattomuuden tai esimerkiksi tilan jatkajan
puuttumisen vuoksi. Maatalouden rakenteen kehittäminen on johtanut siihen, että tuotantoyksiköt
ovat kasvaneet ja peltoalueet yhtenäistyneet (Olin & Hietala-Koivu 1996, 64). Nykyisin melko suuri
osa tutkimusalueiden pelloista on muutamien suurempien tilallisten vuokraamia tai omistamia. Hyvä puoli suurien tilojen olemassaolosta on se, että pellot ovat maatalouskäytössä. Toisaalta, jos ison
tilan toiminta loppuu, laajat peltopinta-alat poistuvat kerralla käytöstä. Myös luonnon monimuotoisuus vähenee tuotannon tehostumisen, erikoistumisen ja torjunta-aineiden käytön vuoksi (PohjoisKarjalan ympäristökeskus 2000, 13).

4.2. Rakennuskanta yhä enemmän vapaa-aikakäytössä
Maisema-alueiden rakennuskannassa ei ole tapahtunut ensimmäisen inventoinnin ja nykypäivän
välillä suuria muutoksia. Uudet rakennukset eivät ole korvanneet tai muuten huonontaneet kulttuurimaisemia oleellisesti. Suurimmaksi osaksi uusi rakennuskanta sopii perinteisen kulttuurimaiseman
kanssa yhteen. Parhaimmillaan rakennettu ympäristö soluttautuu tasapainoisena osana kulttuurimaisemaan ja ympäröivään luontoon, jolloin vastakohta ei merkitse ristiriitaa. Onnistunut vastakohtaisuus merkitsee usein sitä, että rakentamisen muoto, mittakaava ja sijainti ovat löytäneet paikkansa
maisemassa. (Siistonen 1994, 8.) Monilla maisema-alueilla suuret talousrakennukset ovat suurimpia
yksittäisiä kulttuurimaiseman häiriötekijöitä. Eniten rakennuskannassa on tapahtunut muutoksia
vapaa-ajan asuntojen myötä. Erityisesti järvien rannoilla vapaa-ajan asunnot ovat lisääntyneet.
Yleinen kehityssuunta on ollut myös se, että ennen ympärivuotisessa käytössä olleita rakennuksia
on muutettu vapaa-ajan käyttöön.

4.3. Toimenpiteitä
Jotta valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden, ja pohjoiskarjalaisten kylien tila, ei huonontuisi nykyisestään, olisi tärkeää turvata asumisen jatkuvuus kyseisillä alueilla. Vain alueilla asuvat
ihmiset voivat pitää jokapäiväisellä toiminnallaan elinvoimaisuutta ja kulttuuriarvoja yllä. Esimer88

kiksi valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat niin laajoja, ettei niitä ole mahdollista ylläpitää pelkästään ulkopuolisella työvoimalla ja avustuksilla. Perinteisen maankäytön muovaamaa kulttuurimaisemaa ei ole olemassa ilman maisemaa muokkaavaa ihmistä. Paikalliset ihmiset ja maatalouden harjoittaminen kohdealueilla on ainut vaihtoehto kulttuurimaisemien turvaamiseksi. Näin
ollen on erityisen tärkeää erilaisten ympäristöohjelmien, tukien ja neuvonnan kautta tukea maisemaalueilla asuvia ihmisiä.

Pohjois-Karjalan ympäristökeskus on yhdessä Pohjois-Karjalan maakunnan kuntien, keskeisten
hallintoviranomaisten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien ja asiantuntijoiden kanssa laatinut Pohjois-Karjalan ympäristöohjelman vuoteen 2010 saakka. Polkuja tulevaisuuteen -ohjelmassa on listattu rakennetun ympäristön ja maiseman säilyttäviä toimenpiteitä ja pyrkimyksiä. Ohjelman mukaan muun muassa suoritetaan kulttuuri- ja perinneympäristöjen ja -kohteiden inventointeja, hankitaan kohteille rahoitusta, edistetään ympäristön- ja maisemanhoitoa viljelystä luopuneilla tiloilla ja
laaditaan ja toteutetaan erilaisia hoito- ja kunnostussuunnitelmia. Ohjelman mukaan pyritään muun
muassa turvaamaan perinne- ja kulttuuriympäristöjen hoidon ja ylläpidon jatkuvuus. Kaavoituksessa, rakentamisessa ja muussa maankäytössä arvokkaat kulttuuriympäristöt ja arvorakennukset otetaan nykyistä paremmin huomioon. Perinne- ja kulttuuriympäristöjä koskeva hallinnon, yritysten ja
kansalaisjärjestöjen yhteistyön tulee olla nykyistä laajempaa ja tiedonsaannin helpompaa. (PohjoisKarjalan ympäristökeskus 2000, 45.) Ohjelma onkin osaltaan auttanut maisema-alueiden säilymistä.

Maisema-alueiden tukemiseen sopii erityisen hyvin maatalouden ympäristötuki, joka on osa maaseudun kehittämisohjelmaa 2007–2013. Ympäristötuki jakautuu perustoimenpiteisiin, lisätoimenpiteisiin ja erityistukisopimuksiin. Maatalouden ympäristötuen tavoitteena on maataloustuotannon
harjoittaminen kestävällä tavalla niin, että tuotanto kuormittaa ympäristöä nykyistä vähemmän,
maatalouden luonnon monimuotoisuuden ja kulttuurimaisemien säilyminen turvataan ja tuotannon
harjoittamisen edellytykset säilyvät hyvinä myös pitkällä aikavälillä. Tukien yhtenä tavoitteena on
maaseutumaiseman pitäminen monipuolisena ja viihtyisänä. Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksista sopimukset luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä ja perinnebiotoopin hoidosta ovat omiaan edesauttamaan maisema-alueiden elinvoimaisuuden säilymistä.
Vuodesta 2008 alkaen on voinut hakea investointitukea monivaikutteisen kosteikon perustamiseen
ja arvokkaan perinnebiotoopin alkuraivaukseen ja aitaamiseen. Myös paikalliset rekisteröidyt yhdistykset ovat voineet hakea erityisympäristötukea vuodesta 2007 alkaen perinnebiotooppien ja monivaikutteisten kosteikkojen hoitoon. (Lounais-Suomen ympäristökeskus 2009.)
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Nykyinen yhteiskunnallinen kehitys suosii taajama- ja kaupunkiasutusta, ja pienten kylien ja hajaasutusalueiden asutus taantuu. Jos maisema-alue sijaitsee etäällä keskuksista tai se on muuten sijainniltaan epäedullisessa asemassa, on hyvin todennäköistä, että alue kärsii muuttotappioista. Mikäli maisema-alueen pellot eivät ole kovin viljavia, on todennäköistä, että niiden käytöstä luovutaan
jossakin vaiheessa. Tätä kehitystä on vaikea estää tai hidastaa, mutta jollakin tapaa niillä maisemaalueilla, jotka kärsivät taantumisista, asumista tulisi tehdä houkuttelevammaksi.

Lieksa, näkymä Ukko-Kolilta pohjoiseen, kesäkuu 2005.
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