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1   Johdanto

Maaseudun kulttuuriympäristö koostuu monesta osasesta. Siihen kuuluvat maatalouden 
muovaamat maisemat, rakennukset ja rakenteet, muinaismuistot sekä perinnemaisemat. Vanha-
kantaisen maatalouden muovaamat perinnemaisemien luontotyypit – kedot, niityt, hakamaat 
ja metsälaitumet – ovat monimuotoisimpia luonnonympäristöjämme. Näiden perinnebiotoop-
pien lajirikkaus perustuu jatkuvaan hoitoon, laidunnukseen tai niittoon. Laidunnus säilyttää 
maisemat avoimina, ja on hyödyksi monenlaisille luontotyypeille. 

Mahdollisuutena maisema – MAMA -hanke – on ylimaakunnallinen ja sen tavoitteena on sekä 
turvata että edistää maaseutumaiseman ominaispiirteiden ja maatalousalueiden luonnon biolo-
gisen monimuotoisuuden säilymistä Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Hankkeen hallinnoijana 
toimii ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaiset ja osatoteuttajina ProAgria Keski-Suomi/ 
Maa- ja kotitalousnaiset sekä Etelä-Savon ja Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukset (ELY-keskukset). Toteuttamisaika on 1.2.2013–31.12.2014.

MAMA -hankkeella halutaan lisätä maaseutumaiseman arvostusta sekä innostaa maanomis-
tajia, viljelijöitä, yhdistyksiä, yrityksiä ja muita toimijoita hoitamaan maisemaa ja luonnon moni-
muotoisuutta maaseudulla. Yhtenä toimenpiteenä MAMA -hankkeessa on käytännönläheisten 
maisemanhoitosuunnitelmien laatiminen valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille 
maisema-alueille. Tämä Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma on yksi niistä. 

Suunnitelman on laatinut projektisuunnittelija, FM ekologi Paula Rantanen Keski-Suomen maa- 
ja kotitalousnaisista/ProAgria Keski-Suomesta. Suunnittelutyöhön ovat osallistuneet myös 
Keski-Suomen ELY-keskuksen projektisuunnittelija Elina Lehtinen, ylitarkastaja Liisa Horppila-
Jämsä sekä kosteikkoasiantuntijana projektisuunnittelija Ilona Helle. Rakennusperinnön arvojen 
ja hoidon suunnittelun tiedoista on kiittäminen amanuenssi Päivi Anderssonia Keski-Suomen 
museosta ja arkkitehti Liisa Bergiusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Suunnittelutyössä on teh-
ty yhteistyötä myös Keski-Suomen ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueen kanssa. Suunnittelu-
työhön ovat lisäksi vaikuttaneet lukuisat eri tahot, ennen kaikkea Hassin, Puukkoisten ja Arvajan 
kylien asukkaat, lämmin kiitos heille kaikille!
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2  Suunnittelumenetelmät

Suunnitelmaan on koottu Arvajanreitin vesistöä ympäröivän alueen maisemallisesti ja kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaita kohteita: visuaalisesti maisemassa tärkeitä kohteita, ympäristökorvaussopi-
muksiin soveltuvia kohteita sekä kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaita rakennuksia. 
Kohteiden hoidolla on merkitystä luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle ja myös vesiensuojelulle. 
Lisäksi suunnitelman maisema-analyysikartassa on osoitettu alueen maisemallisesti merkittävät pel-
toalueet, metsänreunat ja kaukomaisemassa tärkeät metsälakialueet ja tärkeät näkymät.

Kohteiden sisällyttäminen suunnitelmaan on vapaaehtoista maanomistajille ja aluevalinnoista on kes-
kusteltu maanomistajien kanssa. Suunnitelma ei velvoita omistajia, viljelijöitä tai yhdistyksiä hoidon 
toteuttamiseen, mutta kannustaa siihen kaikkia osapuolia. Tilakäyntien yhteydessä on herännyt mo-
nia kysymyksiä maisemanhoidosta ja tukimuodoista, joihin on pyritty vastaamaan tässä suunnitel-
massa mahdollisimman kattavasti.

Suunnittelun tausta-aineisto muodostuu olemassa olevista suunnitelmista, kaava-aineistoista, maise-
maa ja luontoa koskevista inventoinneista, arvotuksista ja julkaisuista, voimassa olevista erityistuki-
sopimuksista, muinaisjäännösrekisteristä, Natura 2000 -alue rekisteristä, kirjallisuudesta sekä maas-
totöiden yhteydessä kerätystä valokuva-aineistoista sekä yksittäisten maanomistajien ja viranomaisten 
antamista haastattelutiedoista. Kartoissa on käytetty Maanmittauslaitoksen taustakarttasarjan 
05/2013 ja peruskarttarasterin 05/2013 aineistoa, Suomen ympäristökeskuksen OIVA - Ympäristö- ja 
paikkatietopalvelun aineistoa 5/2013: Suojellut alueet ja Luonnon virkistysmahdollisuudet: virkistys-
alueet sekä Museoviraston Kulttuuriympäristön tietojärjestelmän kiinteät muinaisjäännökset aineis-
toa (INSPIRE-aineisto).

3   Suunnittelualueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Jämsän ja Kuhmoisten välillä Arvajanreitin ympäristössä. Hassi–Kotakosken 
valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) sekä maakuntakaavas-
sa valtakunnallisesti arvokkaina rakennettuina kulttuuriympäristöinä osoitetut Arvajanreitin alaosan 
koskireitin kulttuuriympäristö ja Kotakoski, Kivikosken mylly ja koskimaisema ovat olleet pohjana 
suunnittelualueen valinnalle. Suunnitelmaan on sisällytetty myös näiden rajausten ulkopuolelle jäävä 
osa Hassin kylän luoteisosasta (Salmijärvi ja Heikniemi), koska Hassin kylän yhtenäinen kulttuuri-
maisema jatkuu Heikjärvelle asti. Heikjärven ympäristössä on alueen pienipiirteisimmät peltoaukeat 
monine metsäsaarekkeineen ja Salmijärven rannassa on alueen ainut hoidossa oleva perinnebiotooppi. 
Suunnittelualueen pinta-ala on n. 3600 ha (36 km2).

Arvajan reitti muodostuu useasta järvestä ja Arvajanlahdesta, jotka yhdistyvät toisiinsa muodostaen 
runsaskoskisen vesireitin Isojärven Kiviselältä Päijänteelle. Lisäksi alueen luoteisosasta virtaavat vedet 
kolmesta järvestä Pälämäjärveen. Vesireitin varrella on kolme kylää: Arvaja, Hassi ja Puukkoinen.
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4  Maisemarakenne

Arvajanreitti on korkeuseroiltaan vaihtelevien jyrkkien kallioiden ja jyrkänteiden, kapeiden luode-
kaakkoissuuntautuneiden lahdelmien ja vesireittien vuorottelemaa. Mutkittelevan vesireitin varrella 
on useita koskia, joista suurimmassa, Kotakoskessa, on jopa 9 metrin pudotus.

Alue jakautuu maisemallisesti selvästi kahteen erilaiseen osaan: eteläiseen jylhään luonnonmaise-
maan ja pohjoiseen alavampaan kulttuurimaisemaan. Maaston korkeuserot ovat voimakkaimpia alu-
een eteläosassa. Jyrkänteiden lakiosat voivat kohota jopa lähemmäs sata metriä järvien pinnasta. Yksi 
korkeimmista kohdista alueella on Kotavuori, jossa taiteilija Pekka Halonen maalasi kuuluisia mai-
semamaalauksiaan 1900-luvun alkupuolella. Eteläosassa ihmisen vaikutus näkyy järvien rannoilla 
sijaitsevina pieninä peltolaikkuina. Kylien keskukset (Hassi, Puukkoinen ja Arvaja) ja niiden muodos-
tama viljelty kulttuurimaisema keskittyy alueen pohjoisosiin. Viljelykset sijoittuvat lahtien poukamiin 
alaville ranta-alueille ja -savikoille. Keskiaikaisesta ratsupolusta kehittynyt vanha maantie, joka johtaa 
Jämsän Alhonjärveltä Kuhmoisiin noudattelee vesireittiä ja kulkee paikoin aivan rannan tuntumassa.

4.1.  Luonnonympäristö

4.1.1 Kallioperä
Arvajanreitin kallioperä muodostuu 
pääosin n. 1800 milj. vuotta vanhas-
ta graniitista. Lisäksi alueella on 
hieman granodioriittiä, porfyyristä 
graniittia, kiillegneissiä, kvartsimaa-
sälpää, dioriittia ja mustaliusketta. 
Alueelle on tyypillistä luode-kaakko- 
ja pohjois-eteläsuuntaiset murros-
linjat, jotka nykyisin ovat nähtävissä 
selkeästi vesistöjen muodossa mm. 
Alaisen Savijärven–Ison Savijärven 
linjassa. Arvajanreitin rannoilla on 
runsaasti kalliopaljastumia.

Arvajanreitin alueella on kaksi arvo-
kasta kallioaluetta: Hertunvuoren 
kallioalue ja Kotavuori-Hongiston 
kallioalue, jotka on otettu huomioon 
myös Keski-Suomen 2. vaihemaakun-
takaavassa. Juuri suunnittelualueen 
ulkopuolelle jää Arvajan eteläreunal-
la Lahnavuori ja alueen länsireunalla 
Konivuori-Väärävuori.
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 4.1.2 Vesistöt
Arvajanreitti on 17 järven ja 18 koski- ja niva-alueen muodostama 20 km pitkä ketjumainen vesireitti 
Isojärveltä Päijänteelle. Suurin järvistä on Hassin ja Puukkoisten välillä sijaitseva Pälämä. Kivijärvi, 
Koekeskinen, Kotajärvi, Iso-Savijärvi, Alainen Savijärvi, Kelkäte, Jokelanjärvi laskevat lounaasta Jo-
kelankosken kautta Pälämään. Luoteesta Pälämään virtaavat Kinnasjärvi, Salmijärvi ja Alasin. Pä-
lämästä vedet laskevat Lammin jälkeen Hassinkoskien kautta Riihijärven, Kaijanjärven, Pirttijärven, 
Kapalojärven, Lehmijärven ja Arvajan lahden kautta Päijänteelle. Koskista suurin on Koekeskisen ja 
Kotajärven välillä virtaava kuuluisa jyrkkäputouksinen Kotakoski. 

Suurin osa koskista ja virtavesiosuuksista perattiin aikoinaan tukinuittoa varten ja jyrkimpiin ja mut-
kaisimpiin koskiosuuksiin rakennettiin uittorännejä. Tukinuitto loppui reitillä vuonna 1965, ja uitto-
rakenteet purettiin lähes kaikki vuoteen 1972 mennessä. Tukinuittojen takia tehdyt koskien perkauk-
set ja patoamiset ovat vaikuttaneet heikentävästi virtavesien kalakantoihin hävittäen niiden kutu- ja 
poikasalueita. Uiton loputtua ympäristöhallinnon velvoitteeksi tuli palauttaa virtavedet luonnolliseen 
tilaansa. Keski-Suomen ympäristökeskus teki kalataloudellisen kunnostuksen Arvajanreitin kaikille 
koskille vuonna 1996. Koskikunnostuksien päätavoitteena oli vaelluskalakantojen elvyttäminen. 

Kunnostuksessa mm. purettiin Kotakosken voimalapato ja muutamia pienempiä patorakennelmia 
muista koskista sekä palautettiin kiviä ja pohjasoraa takaisin kosken uomaan. Suurimpia muutoksia 
ympäristöön on ollut Kotakosken voimalapadon purkaminen, joka muutti kosken takaisin luonnol-
lisesti nopeasti virtaavaksi ja kiviseksi koskeksi. Lisäksi Arvajankoskelle rakennettiin kunnostusten 
yhteydessä luonnonmukainen kalatie. (Havumäki 2003)

Kivikoski.
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4.1.3 Eliöstö
Suunnittelualue kuuluu eteläboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkeeseen ja Etelä-Hämeen eliömaakun-
taan. Pääosin aluetta hallitsevat tuoreet kuusimetsät ja paikoin kuivat kangasmetsät. Paikoin etenkin 
alueen pohjoisosien rannoilla mm. Kähöjoen ja Riihijärven reunoilla esiintyy reheviä lehtoja. Rantaleh-
tojen puustossa on useilla paikoilla haapaa, tervaleppää, pihlajaa ja raitaa. Rantalehtojen kasvillisuu-
dessa on mm. lehtovirmajuurta ja lehtopalsamia. Tienvarsilla kasvaa runsaasti kuivan niityn lajistoa 
kuten kurjen- ja peurankelloja, särmäkuismaa, kissankelloja ja pukinjuurta. Lisäksi alueella esiintyy 
silmällä pidettävää ketoneilikkaa ja musta-apilaa. Haitallinen vieraslaji lupiini on paikoin päässyt le-
vittäytymään tienvarsille, mutta vielä hyvin pienialaisesti ja paikallisesti.
 
Vesireitillä elää luontainen järvitaimenkanta, joka on erittäin uhanalainen. Sähkökalastukset ovat 
viime aikoina osoittaneet luontaisen taimenkannan olevan melko heikko. Koskiin, etenkin Hassin 
alakoskelle, istutetaan vuosittain nuoria taimenia. Osa taimenkannasta vaeltaa ylös Isojärvelle ja osa 
alas Päijänteelle, joskin heikosti toimiva Arvajankosken padon kalaporras estää Päijänteelle vaelluksen 
käytännössä kokonaan (Syrjänen ym. 2012, Havumäki 2003).

Reitistön kalakantaa on seurattu sähkökalastuksilla jo vuodesta 1984 asti ja niitä tehdään edelleen 
vuosittain. Keski-Suomen ELY-keskus edeltävine organisaatioineen on seurannut reitillä luontaisen 
taimenkannan poikastiheyttä Kivi- ja Puukkoistenkoskilla vuosina 1984−2011. Hämeen kalatalouskes-
kus on puolestaan tehnyt vastaavaa seurantaa reitin Kotakoskella, Linkinkoskella, Hassin Yläkoskella 
ja Hassin Alakoskella 2000-luvulla. (Syrjänen ym. 2012, Havumäki 2003).

Taimenen vapaan vaellusreitin turvaamisen takia Arvajanreitin kapeikkoalueilla on kielletty seisovien 
pyydysten (verkko, rysä, pitkäsiima, katiska) käyttö. Lisäksi Kivikoski, Kotakoski, Linkinkoski, Puuk-
koisten kosket, Koirakoski ja Kahiseva on rauhoitettu kaikelta kalastukselta osakaskuntien toimesta. 
Hassinkoskissa vapakalastus on kuitenkin sallittu osakaskunnalta hankittavalla luvalla. 

4.1.4 Suojelualueet
Lähes kaikki Arvajanreitin vesialueet kuuluvat Natura 2000 -verkostoon, ja ne on suojeltu vesilain ja 
koskiensuojelulain perusteella, lukuun ottamatta Heikjärveä, Kinnasjärveä, Salmijärveä ja Alasinta. 
Lisäksi osa ranta-alueista kuuluu valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan. Rantojensuojeluoh-
jelma-alueiden suojelu on toteutettu 12 yksityisenä luonnonsuojelualueena sekä Kuhmoisten puolella 
sisävesien rantayleiskaavalla. Rantojensuojeluohjelman tavoitteena on, että päätöksessä todetut alueet 
säilytetään luonnonmukaisina ja kokonaan rakentamattomina. Rantojensuojeluohjelman yhtenä va-
lintakriteerinä monimuotoisuuden, luonnontilaisuuden ja harvinaisuuden lisäksi ovat myös maise-
malliset arvot. Koskiensuojelulaki turvaa Arvajanreitin koskien säilymisen luonnontilaisina.

4.2.  Kulttuuriympäristö

Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat maisemamaakuntajaottelussa Hämeen viljely ja järvimaa -alueeseen, 
Päijänteen vuorimaat ja lahdelmat -osa-alueeseen. Tälle alueelle on tyypillistä, että: ”viljelykset ja kylät 
ovat sijoittuneet lahtien poukamiin rantamaille jyrkkärinteisten kalliometsien reunustaessa viljely-
maisemaa. Viljely- ja rakennuskulttuurissa vallitsevat hämäläiset piirteet. Asuinrakennukset ja tilakes-
kukset sijaitsevat yleensä hieman ylempänä peltojen rinteillä kalliolla tai moreenikummuilla, ei juuri 
koskaan aivan järven rannassa. Paikoin viljelykset ovat hyvinkin jyrkillä rinteillä, talot mäkikumpujen 
päällä. Rakennuskulttuuria leimaavat vauraat talonpoikaistilat, suurtilat sekä torpat. Toisaalta raken-
nuskannassa näkyvät myös huvilakulttuurin piirteet, etenkin Kuhmoisissa” (Muhonen 2005). 



13Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma

Laidunnuksella on alueella pitkä historia, ja se on muokannut maisemaa merkittävästi. Nykyisin lai-
dunnusta on enää muutamalla tilalla, ja laidunnuksen muokkaamat perinnebiotoopit ovat lähes hä-
vinneet alueella. 

Arvajanreitin maisemat, etenkin vesistöt ja Kotakosken alue, ovat tulleet tutuksi myös laajemmalle 
yleisölle taiteilija Pekka Halosen kansallisromanttisten maalausten kautta. Pekka Halonen vietti ke-
siään Kotakosken lähellä Kivikosken viereisessä torpassa vuosina 1916-1953. Vesireitin varrella olleet 
vanhat myllyt, voimalaitokset ja sahat ovat suurimmaksi osaksi hävinneet maisemasta jo viimeistään 
70-luvulla. Halosen kesäasunnon pihapiirin rakennukset ovat kuitenkin vielä jäljellä. 

4.2.1. Kylien asutuksen ja maanviljelyn historiaa
Ennen varsinaista asutusta Päijänteen länsirannat olivat Hämeen erämiesten nautinta-aluetta ja maat 
oli jaettu erämiesten kesken pyyntialueiksi. Kalastus oli luontaisesti Arvajanreitillä erämiesten pää-
elinkeinona. Erämiehet harrastivat kuitenkin alueella myös pienimuotoista kasviviljelyä. Myöhemmin 
pyyntialueista tuli kylien yhteismaita. (Jokinen 2011, Savijärvi 2013).

Pysyvästä asutuksesta alueella on varhaisimpia merkintöjä vuoden 1539 Hämeen maakirjassa, jossa 
mainitaan Hassin kylältä Hassin tila ja Puukkoisista Haljala, Kimola (Kaakko) ja Hujala. Todennä-
köisimmin pysyvämpi asutus on kuitenkin alkanut jo 1300-luvulla Riihijärven etelärannalta Kassalan 
tilalta. Kassalan tila kuuluukin nykyään Keski-Suomen maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkai-
den kulttuuriympäristöjen joukkoon. 

Kylien rajat olivat aluksi epämääräisiä ja esimerkiksi Puukkoisilla vasta 1800-luvulla Päijälän, Val-
kialan ja Äkämäen kyliin kuuluneet alueet alkoivat kokea olevansa ennemmin puukkoislaisia. Kou-
lupiirijaon myötä kylien rakenne alkoi muotoutua vakiintuneemmaksi. Hassin ja Puukkoisen kylien 
välillä on ollut hyvät kulkuyhteydet pitkään ja kyläläiset tekivät paljon yhteistyötä jo asutuksen alku-
ajoilta asti. (Jokinen 2011, Savijärvi 2013). Arvaja on kylärakenteeltaan hajanaisempi, sen asutuskanta on 
yksinäistalotyyppistä, eikä sinne ole muodostunut varsinaista kyläkeskusta samalla lailla kuin Has-
sissa ja Puukkoisilla. Arvajankosken varrella sijaitsevan Arvajan tilan talonpoikainen päärakennus on 
ilmeisesti vuodelta 1879. 

1700-luvulla väkiluku kasvoi nopeasti ja uusia tiloja erotettiin vanhoista kantatiloista. Lisäksi perus-
tettiin yhteismaille uusia tiloja ja torppia. Silloiset torpat olivat isoja ja kuuluivat usein kantatilan 
suvulle. 1800-luvulla rakennettiin lisää torppia lähes joka tilalle. Uudemmat torpat olivat pienempiä 
ja pääasiassa tilan ulkopuolisen väen asumuksia. Sodan jälkeen alueelle muutti paljon siirtolaisia ja 
uusia rakennuksia tarvittiin jälleen. (Jokinen 2011, Savijärvi 2013).

Viljely alueella oli pitkään kasviviljelyä: Puukkoisilla kaskettiin vielä 1880-luvullakin peltoviljelyn ohel-
la. Ruis ja ohra olivat ensimmäisiä viljakasveja, kaura ja vehnä ilmestyivät 1800-luvun lopulla. Pellava 
oli pitkään myös tärkeä viljelytuote. Peltoja raivattiin lisää runsaasti 1800-luvulla. Heinää niitettiin 
pitkään luonnonniityiltä ja järvien rannoilta kerättiin kortetta, kylvöheinä yleistyi vasta 1900-luvun 
alussa. Ensimmäiset salaojitukset tehtiin 1920-luvulla, ja samoihin aikoihin alkoi maanviljelys koneel-
listua ja kylille saatiin ensimmäiset traktorit. Paikoin kuitenkin viljaa leikattiin sirpein ja viikattein 
vielä 50-luvullakin. 1960-luvulla oli viljasta ylitarjontaa ja osa pelloista metsitettiin. (Jokinen 2011, Savi-
järvi 2013). Edelleenkin kuitenkin viljanviljely on säilynyt alueella yhtenä tärkeimpänä pääelinkeinona. 
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Omavaraistalous oli 1800-1900-luvuilla yleistä ja joka talossa oli pitkään oma lehmä ja sika. Lehmät 
laidunsivat pääasiassa metsissä ennen nurmilaitumien yleistymistä. Nykyisin kylillä on vain muuta-
mia lypsytiloja. (Jokinen 2011, Savijärvi 2013).

Viljelyn ohella metsätöistä tuli toinen vallitseva toimeentulon muoto 1800-luvun loppupuolella. Puita 
kuljetettiin silloin mm. Kotakosken ja Arvajankosken sahoille ja kauemmas mm. Pihlajakoskelle. Jäm-
sänkosken tehtaan perustamisen jälkeen 1887 puun kysyntä kasvoi edelleen. Myös halkoja tarvittiin 
paljon lämmitykseen 1900-luvun puoliväliin saakka. Tukit ja halot kuljetettiin pitkään pääosin vesi-
reittejä pitkin uittamalla. Tukkeja uitettiin Isojärveltä asti Arvajanreittiä pitkin Päijänteelle.

Vesireitti on toiminut pitkään alueen ihmisten elinkeinojen tukena. 1800-1900-luvuilla koskien ran-
noille rakennettiin paljon myllyjä, voimalaitoksia, sahoja ja meijereitä. Kotakoskelle rakennettiin 1800-
luvun loppupuolella saha ja pärehöylä, lisäksi koskella oli myllyjä. Arvajankoskelle saha ilmestyi 1920-
luvulla. Arvajankoskella toimi myös mylly ja voimalaitos. Jokelankosken rannalla toimi 1800-luvulla 
mylly, meijeri ja sähkölaitos, mikä lisäsi asutuksen keskittymistä kylälle. Vuonna 1910 Hassin talo sai 
sähkönsä Hassinkosken voimalasta. Myllyjä Hassinkoskessa oli parhaimmillaan kolmekin, mikä johti 
välillä kinaan veden käyttöoikeuksista. Kivikoskella toimi 1900-luvulla saha ja mylly.

Vesilaitosten lisäksi koskia perattiin voimakkaasti tukinuittoa varten, ja niihin tehtiin tukkirännejä 
ja muita uittorakenteita 1870-luvulta alkaen. Pelkästään uittoruuhia alueella oli kuusi: Kivikoskes-
sa, Kotakoskessa, Jokelankoskessa ja Hassin ylä- ja alakoskessa. Uittorakennelmia myös kunnostettiin 
vielä 1940-luvulla, jolloin rakennettiin myös Kotakosken uitto- ja voimalapato sekä pienvoimala. 1946 
tuli isompi voimalaitos, josta syötettiin virtaa valtakunnan verkkoon vuoteen 1985 asti. Vuonna 1954 
rakennettiin vanhan padon viereen uusi betoninen patoturvallisuuslain määräykset täyttävä pato. Pie-
nempiä voimalaitoksia rakennettiin myös 1900-luvun alkupuolella Hassinkoskiin ja Arvajankoskelle. 
Arvajankosken voimala ja saha paloivat vuonna 1969. (Jokinen 2011, Savijärvi 2013).

Hassinkosken rannalla on vielä jäänteitä vanhasta myllystä.
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4.2.2. Tiestön historiaa
Arvajan vesireittiä seuraa lähes koko matkaltaan vanha maantie, joka on yksi keskeisimmistä alueen 
maisemaan vaikuttavista tekijöistä. Paikoin aivan veden rajassa kulkeva, mutkitteleva ja mäkinen so-
ratie tuo maisemaan tunnelman historiallisesta maalaismaisemasta.

Jämsästä Hassin ja Puukkoisten kautta Kuhmoisiin kulkeva tie oli 1600-luvulla pääreittinä Keski-Suo-
mesta etelään suuntautuvalle matkustamiselle. Tuolloin ratsutie tunnettiin Vanhasta Laukaan talvi-
tiestä haarautuvana rantatienä. 1700-1800 –luvuilla ratsuteitä rakennettiin kärryteiksi. 

Hassintie saatiin rattailla kuljettavaan kuntoon 1780-luvulla, mutta paikoin tiet olivat edelleen hyvin 
vaikeakulkuisia pääosin mäkisyytensä takia. Vielä 1800-luvullakin Kuhmoisiin kulkeminen Puukkoi-
sentietä pitkin oli haastavaa. Tuolloin tiet kulkivat vielä mäkien päältä: Puukkoistentie meni Kotavuo-

Karttalähde Karta ofver Finland: Sektionen E3: norra delen af Tavastehus län med tillgränsande delar af Åbo, Wasa, Kuopio och St. Michels 
län. 1863. Historian ja etnologian laitos, Jyväskylän yliopisto, JYX-julkaisuarkisto. http://www.vanhakartta.fi/historialliset-kartat/yleiskar-
tat/suomen-yleiskartta-1864-1873.
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ren yli, Hujalan läpi ja Kaakon (Kimolan) ohi Puukkoisille. Sieltä tie jatkui Pälämän viereisen Lusikka-
kankaan kautta Lahnasillalle. Vasta 1850- ja 1860-luvuilla vuoret kierrettiin rakentamalla Linkin silta 
ja Pälämän rantaa kulkeva tie. Kulkua hidastivat vielä tuolloin laajojen teitä ylittävien laidunalueiden 
portit, joita oli paljon. Talvisin kuljettiin pitkään jäitä ja tukkiteitä pitkin kulkevia talviteitä. (Antila 
1992, Jokinen 2011, Savijärvi 2013).

Kievaritoiminta teiden varsilla alkoi kylillä 1600-luvun puolivälissä. Kievarinpito kiersi talojen välillä 
vuoden välein. Puukkoisten ensimmäinen kievari oli Kaakon, eli silloisen Kimolan talolla. Kievareiden 
velvollisuutena oli myös hollihevosten pitäminen aina 1936 asti. (Savijärvi 2013).

Teitä kunnostettiin pitkään kyläläisten voimin, vielä 1930-luvullakin, vaikka 1921 tielaki siirsi hoito-
vastuun valtiolle. 1900-luvun alussa rakennettiin mm. Puukkoisten kivisilta. Maantieliikenne lisään-
tyi 1920-luvulla, jolloin Hassin kylällekin ilmestyi ensimmäinen linja-auto. Vuonna 1934 aloitti myös 
postiauto liikennöinnin Helsingistä Puukkoisten ja Hassin kautta Jämsään ja Jyväskylään. (Antila 1992, 
Jokinen 2011).

Liikennöinti oli vilkasta Hassin- ja Puukkoistentiellä 1900-luvun alkupuolella. Vuonna 1926 tie ni-
mettiin valtatieksi ja vuonna 1938 nelostieksi. Valtateitä alettiin rakentaa vuonna 1937, mutta raken-
nusurakat jäivät kesken talvisodan alettua. Rakentamista jatkettiin vasta 1950-luvulla pienissä osissa 
työllisyystyönä siirtotyömailla. Tielinjauksia hieman muutettiin 1950-luvulla, jolloin 4-tie Jämsästä 
Kuhmoisiin rakennettiin kulkemaan Arvajan kautta, ja Hassin- ja Puukkoistentiet jäivät päällystä-
mättömiksi. 1990-luvulla nelostie siirrettiin kulkemaan Päijänteen itäpuolta pitkin. (Antila 1992).

1951 tulivat ensimmäiset rallit Hassiin ja 
Puukkoisille. Rallireitit kulkivat joitain 
vuosia Savijärveltä Konivuoren kautta 
Jyrkyselle ja Puukkoisilta Hujalan kaut-
ta Kotajärvellle. Nykyisin ralleja ei enää 
ajeta Hassissa tai Puukkoisissa, mutta 
kyläyhdistykset ja seurat Arvajanreitillä 
keräävät edelleen tuloja ralleista parkki-
paikkojen järjestämisellä ja valvonnalla. 
(Savijärvi 2013).
     

 

Ennen vuotta 1850 Puukkoistentie kulki Kotavuoren 
yli ja Hujalan pihan kautta Puukkoisille.
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Karttalähde Digitaaliarkisto: Maanmittaushallitus, Maanmittaushallituksen historiallinen kartta-
arkisto (kokoelma), Pitäjänkartasto. Kuhmoinen (2144 08 Ia.* -/- -). 
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5  Kaavoitustilanne

5.1.   Maakuntakaava

Keski-Suomen maakuntakaavassa (2009) on osoitettu Hassi-Kotakosken valtakunnallisesti arvokas 
maisema-alue (Valtioneuvoston periaatepäätös 1995) sekä valtakunnallisesti arvokkaana rakennettuna 
kulttuuriympäristönä osoitetut Arvajanreitin alaosan koskireitin sekä Kotakosken, Kivikosken myllyn 
ja koskimaiseman kulttuuriympäristön kokonaisuudet. Nämä rakennetun kulttuuriympäristön ko-
konaisuudet eivät sisälly enää vuonna 2009 Valtioneuvoston päätöksellä vahvistettuun luetteloon val-
takunnallisesti merkittävistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Alueilla on kuitenkin vähintään 
maakunnallista merkittävyyttä.

Maakuntakaavan suunnittelumääräysten mukaan alueen suunnittelussa on otettava huomioon kult-
tuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus ja arvokkaan maisema-alueen kokonaisuus 
sekä näiden ominaispiirteet ja identiteetti. Lisäksi maakuntakaavassa on osoitettu suojelualueet (Na-
tura 2000 -alueet ja rantojensuojeluohjelma-alueet) sekä muinaismuistokohteet.

Keski-Suomen maakuntakaavaa täydentävä 2. vaihemaakuntakaava käsittelee maa-ainesten ottovyö-
hykkeitä (sora, hiekka, rakennuskivi), potentiaalisia malmivyöhykkeitä, arvokkaita harju-, kallio- ja 
moreenimuodostumia sekä pohjavesialueiden tarkistuksia. Toisessa vaihemaakuntakaavassa Arvajan-
reitin alueelle on merkitty kaksi arvokasta kallioaluetta (ks. s. 9)

Kolmannessa vaihemaakuntakaavassa, joka on vielä vahvistamatta, on osoitettu tuulivoimalle ja tur-
vetuotannolle sopivat alueet. Tuulivoimalle sopivista alueista yksi on aivan Arvajanreitin suunnitte-
lualueen kaakkoisreunalla oleva Pihlajakosken alue. Turvetuotantoalueita ei ole suunniteltu Arvajan-
reitille eikä sen läheisyyteen.

5.2.   Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaava

Kuhmoisiin on valmistunut oikeusvaikutteinen sisäjärvien rantayleiskaava vuonna 2002. Kaava sisäl-
tää kaikki Kuhmoisten ranta-alueet pois lukien aiemmin yleiskaavoitetut Päijänteen ja Kirkonkylän 
alueet. Ranta-alueille saa pääsääntöisesti rakentaa vain kaavan osoittamille alueille. Rakentamisalueet 
on sijoitettu niin, että ranta-alueet säilyttäisivät jatkossakin luonto- ja maisema-arvonsa. Rantojen-
suojeluohjelma-alueiden suojelu on toteutettu Kuhmoisissa kaavamääräyksillä (ks. lisää suojelluista 
ranta-alueista s. 26).

Arvajan reitin valtakunnallisen maisema-alueen eli Hassi-Kotakosken alueen maisema- ja kulttuuri-
arvot on otettu huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Vanha perinteinen kyläalue on merkitty kaavaan 
kyläkeskuksen alueena, jonka rakentamisen tulee pääsääntöisesti perustua tarkempaan maankäytön 
suunnitelmaan, jossa otetaan huomioon alueen maisema- ja perinnearvot.

5.3.   Päijänteen rantayleiskaava

Kuhmoisten puolelle on laadittu Päijänteen rantayleiskaava, joka koskee Arvajanlahden eteläosaa. 
Kaavassa ranta-alueet on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ja rakentamiselle on osoi-
tettu omat paikkansa.
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6  Elinkeinorakenne ja kylätoiminta

Arvajanreitin alueella maa- ja metsätalous on hallitsevana elinkeinona. Lisäksi joillain tiloilla on muu-
ta työtä lisäelinkeinona tai töissä käydään tilan ulkopuolella. Osalle viljely on sivuelinkeinona ja pää-
työ tehdään tilan ulkopuolella. Monet pellot ovat myös vuokralla naapurin viljelijöille. Maataloustoi-
minta keskittyy kyläkeskusten ympärille ja laajimmat pellot sijaitsevat Hassinja Puukkoisten kylien 
keskuksissa.

Aktiivisia viljelytiloja alueella on parisenkymmentä, joista päätuotantosuuntana neljällä on karja, yh-
dellä luomujuures ja lopuilla viljan ja nurmen viljely. Lisäksi alueella on yksi sivutoiminen mansikka-
tila ja hevosia kolmella tilalla (osa vain kesälaitumella).

Hassin ja Puukkoisten kylillä toimivat aktiiviset kyläyhdistykset ja maamiesseurat. Yhdistykset ja 
seurat järjestävät tapahtumia Hassin maamiesseurantalolla ja Puukkoisten maamiespirtillä. Arvajal-
la kyläläisiä yhdistää urheiluseura, jonka omistuksessa on Arvajan seurantalo. Kyläyhdistykset, maa-
miesseurat ja urheiluseura osallistuvat vuosittain Neste Oil Rallin parkkijärjestelyihin, josta saatavilla 
tuloilla on kunnostettu mm. Hassin maamiesseurantaloa.

Kyläkirjat Hassista ja Puukkoisista kertovat kattavasti kylien aktiivisesta historiasta ja sisältävät pal-
jon kuvia menneestä maisemasta. Kirjat ovat toimineet hyvänä pohjana myös maisemanhoidon suun-
nittelulle. 

Kyläläiset osallistuivat aktiivisesti maisemanhoito-
suunnittelun yhteydessä järjestettäviin kyläkävelyihin 
kesällä 2013.
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7  Yleiset hoito-ohjeet

Maaseudun kulttuurimaisema on syntynyt vuosisatojen aikana perinteisen maatalouden toimien seu-
rauksena, joten sen säilyttäminenkin vaatii jatkuvaa työtä. Alueiden hoidon toteuttaminen on vapaa-
ehtoista ja maanomistajan päätettävissä. Maisemanhoidon tulee lähteä siitä, että kyläläiset itse halua-
vat hoitaa ja säilyttää alueen maisemallisia arvoja.

Maisemanhoitoa voi toteuttaa myös erilaisten yhdistysten toimesta tai talkootöinä. Erilaiset hoitoon 
saatavat tuet toimivat myös hyvänä kannustimena hoidon toteuttamiselle. Tukea hoitotoimiin voivat 
hakea myös rekisteröityneet yhdistykset. Jos tuen hakeminen tuntuu liian sitovalta, ei hoitosuunnitel-
mista kannata silti luopua kokonaan – vähäinenkin hoito on parempi kuin kokonaan hoidotta jättä-
minen.

Joskus maisemanhoito saattaa kuulua jo osaksi tilan normaaleja työtehtäviä, vaikkei sitä tiedostettai-
sikaan erikseen maisemanhoidoksi. Tällöin maisemanhoitosuunnitelmasta voi ottaa vinkkejä siihen, 
miten alueita jatkossa hoitaisi myös maisemaa mielessä pitäen. Hyvin hoidettu maisema lisää myös 
työhyvinvointia tilalla.

Kulttuurimaisemanhoito on kauniin maiseman hoitamisen lisäksi luonnon monimuotoisuuden säi-
lyttämistä. Kulttuuriympäristön eliölajisto, joka on kehittynyt perinteisen maanviljelyn ja karjanhoi-
don seurauksena pitkän ajan kuluessa, on sopeutunut hoidettuun ympäristöön ja on riippuvainen 
hoidon jatkuvuudesta. Perinnebiotoopit ovat vähentyneet viime vuosikymmeninä huomattavasti maa-
talouden rakennemuutoksen myötä ja niille tyypillinen eliölajisto on uhanalaistunut. Jopa 30 prosent-
tia maamme uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti perinnebiotoopeilla. Erilaiset reunavyöhykkeet 
toimivat myös luonnon monimuotoisuuden lisääjinä, luoden vaihettumisvyöhykkeen erilaisten luon-
totyyppien välille ja rikastaen eliölajistoa. Näitä reunavyöhykkeitä ovat mm. viljelymaisemassa pellon 
ja metsän väliset metsäalueet ja peltojen keskellä olevat metsäsaarekkeet.

Tämän osion alle on koottu maisemanhoito-ohjeita erilaisille maiseman osa-alueille kuten reunavyö-
hykkeille, rantamaisemille ja rakennuksille. Luvussa 9 on annettu tarkempia hoito-ohjeita suunnitte-
lualueelle kohdekohtaisesti. 

7.1.   Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoito

Kahden eri elinympäristön välisiä reunavyöhykkeitä on syntynyt viljelymaisemassa peltojen reuna-alu-
eille, joko pellon ja metsän, pellon ja veden tai pellon ja tien välisille alueille. Nämä alueet ovat mones-
ti olleet perinteisen karjatalouden laidunmaita, joiden kasvillisuus on muokkautunut laidunnuksen 
myötä monipuoliseksi. Nykyisin karjan laidunnuksen vähennyttyä reunavyöhykkeitä voidaan hoitaa 
myös raivaamalla. Myös peltojen keskelle jääneet metsäsaarekkeet ovat monimuotoisia metsäalueita, 
joita voidaan hoitaa samoin periaattein kuin reunavyöhykkeitä.

Luonnon ja maiseman monimuotoisuusalueiden hoito on pääosin raivausta, jonka tavoitteena on 
puuston monipuolinen laji- ja ikärakenne. Etenkin lehtipuita tulisi suosia ja raivaukset kohdistaa nuo-
riin kuusiin, pajukkoon ja harmaaleppävesaan. Raivauksia ei tule toteuttaa tasaharvennuksina vaan 
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pyritään vaihtelevaan aukkokohtien ja puuryhmien muodostamaan luonnonmukaiseen rakenteeseen. 
Raivauksen myötä valo pääsee paremmin kenttäkerrokseen ja kasvilajisto kehittyy monipuolisem-
maksi. Kauniit puuyksilöt säilytetään, kuten myös lahopuut ja pökkelöt sekä marjovat puut ja pensaat. 
Puuston ikärakenne säilytetään monipuolisena jättämällä myös osa nuorista lehtipuista ja kuusista 
kasvamaan. 

Raivaustähteet tulee aina kerätä pois alueilta, jotta ne eivät jää peittämään maaperää ja rehevöittä-
mään aluetta tarpeettomasti, jolloin kenttäkerroksen kasvillisuus ei kasva tavoitteiden mukaisesti. 
Hoidetut reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet ovat myös maisemallisesti tärkeitä ja ilo silmälle. Reu-
navyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita voidaan myös laiduntaa.

Metsäsaareke luonnon monimuotoisuutta lisäävää 
raivausta ennen ja jälkeen.

7.2.   Laidunnus

Laidunnus on luonnonhoitoalueille erittäin hyvä hoitomuoto, sillä perinteinen karjanlaidunnus on 
muovannut aikojen saatossa näitä alueita lajistoltaan omalaatuisiksi ja monipuolisiksi, jolloin laidun-
nus myös parhaiten ylläpitää näitä ympäristöjä. Laidunnus soveltuu myös alueille, joita ei pystytä niit-
tämään kivisen maaperän tai runsaan puuston takia. Laidunnukseen sopeutunut lajisto kärsii maa-
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perän rehevöitymisestä, joten laidunalueet eivät saa olla yhteydessä nurmilaitumiin, etteivät ravinteet 
pääse kulkeutumaan niiltä luonnonhoitoalueille. Myöskään lisärehua ei tulisi tuoda laitumille.

Jotta laidunnus olisi tarpeeksi tehokasta, on laiduneläinten määrä sovitettava vastaamaan laidunalu-
een tuottoa. Alilaidunnettu alue säilyy rehevänä ja ongelmakasvit pääsevät nopeasti levittäytymään. 
Ylilaidunnetun alueen maaperä rikkoutuu helposti ja kasvillisuus tuhoutuu paikoin kokonaan. Sopi-
vaan laiduneläinten määrään on olemassa ohjearvoja, mutta vasta käytännön kautta näkee miten eläi-
met vaikuttavat alueeseen. Laidunpaineen ohjaamisessa auttaa laidunalueen lohkominen useampaan 
osa-alueeseen, joita laidunnetaan vuorotellen. Laidunnuskausi on Suomessa tyypillisesti kesäkuun 
alusta elokuun loppuun.

Laiduneläimen valinta vaikuttaa myös laidunnuksen lopputulokseen. Eri laiduneläimet soveltuvat eri 
laidunalueille: esimerkiksi hevosia ei kannata laittaa kiviseen ja epätasaiseen maastoon kun taas leh-
mät pystyvät kulkemaan jopa rinnankorkuisessa vedessä syöden rantakasvillisuutta. Hiehot ja emo-
lehmät soveltuvat parhaiten erityyppisille laidunalueille ja ovat tehokkaita syömään monipuolista 
kasvustoa, lypsylehmille taas luonnonlaitumet eivät tuota välttämättä tarpeeksi ravintoa. Lampaat 
ovat helppohoitoisimpia ja sopivat myös useimmille laidunalueille. Parhain tulos saadaan sekalaidun-
nuksella, joskin sitä on usein vaikea järjestää. Laiduneläinten hoidossa tulee muistaa myös eläinsuoje-
lulain vaatimukset mm. eläinsuojista ja aitamateriaaleista.

7.2.1. Laidunpankki apuna hoidon järjestämisessä
Laidunpankki on internetissä toimiva palvelusivusto, joka auttaa maisemanhoidosta kiinnostuneita 
nautojen, lampaiden ja hevosten omistajia sekä laidunmaan omistajia kohtaamaan toisensa. Sivuilta 
löytyy tietoa maisemalaiduntamisesta ja sen toteuttamisesta käytännössä. 

Laidunpankin hakupalveluun voi jättää oman ilmoituksen, jolla voi tarjota alueita laidunnettavaksi 
tai eläimiä maisemanhoitajiksi. Hakupalvelun kautta voi myös etsiä eläimiä ja laidunalueita paikka-
kunnittain. Laidunpankki löytyy internetistä osoitteesta www.laidunpankki.fi. 

7.3.   Niitto

Niittäminen on laidunnuksen lisäksi toinen tehokas luonnonhoitoalueiden hoitotoimi, jolla vähenne-
tään ravinteita alueelta ja saadaan monipuolinen kukkiva niittylajisto. Paras aika niitolle on loppukesä, 
heinä-elokuu, kun niittykasvien siemenet ovat ehtineet kypsyä. Harvinaisia kasvilajeja voidaan säästää 
ja auttaa lisääntymään alueella, jättämällä kasviesiintymät niittämättä jonain vuonna. Rehevämpien 
alueiden hoidossa aluetta voidaan niittää kaksi kertaa vuodessa, jolloin saadaan ravinteisen maan val-
talajeja kuten nokkosta, voikukkaa ja hierakkaa pidettyä kurissa helpommin. Tällöin ensimmäinen 
niitto toteutetaan alkukesästä. Myös laidunalueita tarvitsee joskus niittää niiltä osin kuin laiduneläi-
met jättävät syömättä paljon rehevää kasvillisuutta. Lisäksi aidanalusia niitetään säännöllisesti. 

Niittykasvit tulee niittää leikkaavalla terällä, kuten viikatteella tai traktoriin kiinnitettävällä niitto-
koneella, jotta kasvitaudit eivät pääse leviämään ja kasvit kuivumaan. Murskaavaa terää, kuten siima-
leikkuria, voidaan käyttää kuitenkin ongelmakasvien niitossa etenkin peruskunnostusvaiheessa. Nii-
toksen annetaan kuivua maassa muutaman päivän, jolloin myös niittykasvien siemenet ehtivät varista 
maahan. Tämän jälkeen niitos tulee aina kerätä pois alueelta, jottei se rehevöitä maaperää.
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7.4.   Kulotus

Kulotus on hyvä keino poistaa rehevää kuivunutta kasvustoa, havupuun taimia sekä tiheää rantaruo-
vikkoa niityiltä ja laitumilta. Polttaminen vapauttaa ravinteita, etenkin fosforia, maahan ja tekee tilaa 
uudelle kasvustolle. Kulotettuja alueita tulisikin laiduntaa, jotta ravinteisuus vähenisi niittykasveille 
sopivaksi. 

Kulotuksen paras ajankohta on keväällä maan ollessa vielä hieman roudassa, jolloin kuumuus ei pääse 
vahingoittamaan kasvin maanalaisia osia, vaan keskittyy tuhoamaan maanpinnalla olevan kasvus-
ton. Kulotusalue tulee rajata hyvin, ettei tuli pääse leviämään hallitsemattomasti. Luonnolliset rajat 
kuten ojat, tiet tai kosteat painanteet ovat tehokkaimpia kulon rajaamisessa. Rajaus voidaan tehdä 
myös kaivamalla maahan matalia ojia ja raivaamalla suoja-alueita, joita kastellaan. Maaston korkeus-
erot ja tuuliolosuhteet kannattaa myös ottaa huomioon kulotuksessa. 

Kulotuksesta on ilmoitettava etukäteen pelastuslaitokselle. Kulotuksessa on hyvä olla myös runsaasti 
väkeä mukana tulen hallinnassa.

PerinnebiotooPit

Perinnebiotoopit ovat perinteisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen myötä 
syntyneitä luontotyyppejä, joiden kasvillisuus on pitkän ajan saatossa kehitty-
nyt vähäravinteiseen maaperään sopeutuneeksi. Perinnebiotooppeja ovat kedot, 
niityt, hakamaat ja metsälaitumet, joissa on merkkejä laidunnuksesta tai nii-
tosta. 

Perinnebiotooppeja on inventoitu vuodesta 1992 alueellisten ympäristökeskus-
ten, sittemmin ELY-keskusten työnä. Nykyisin ELY-keskus ylläpitää tietokantaa 
inventoitujen perinnebiotooppien tilasta ja tekee alueilla päivitysinventointeja. 
Inventoidut perinnebiotoopit on arvotettu paikallisesti arvokkaiksi (P), maa-
kunnallisesti arvokkaiksi (M) tai valtakunnallisesti arvokkaiksi (V), tai ei pe-
rinnebiotooppiarvoja omaaviksi (E). Arvajanreitin alueella on neljä inventoitua 
perinnebiotooppia, joista enää yksi on laidunnuksessa.

Uusia perinnebiotooppeja syntyy, kun metsäalueita tai luonnonniittyjä otetaan 
uudelleen laidunnukseen tai niitettäväksi ja niiden kasvillisuus muuttuu vuosi-
en aikana ravinteiden vähenemisen myötä niittylajivaltaiseksi. 
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7.5.   Maisemaraivaus

Tässä luvussa maisemaraivauskohteet on jaoteltu tiemaisemiin ja rantamaisemiin. Maisemaraivauk-
silla avataan kauniita ja arvokkaita näkymiä esim. teiltä vesistöön ja pelloille tai piha-alueiden lä-
heisyydestä. Maisemaraivaukset kohdistuvat yleensä kapeille metsäalueille, jotka toimivat usein myös 
kahden erilaisen elinympäristön reunavyöhykkeinä. Maisemaraivauksissa noudatetaan siis pitkälti 
samoja periaatteita kuin reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeidenkin hoidossa (ks. s. 20). 

Rantametsä ennen maisemaraivausta. Rantametsä maisemaraivauksen jälkeen.

Maisemaraivauksessa kannattaa 
välttää tasavälein harvennusta, 
ellei tavoitteena ole 
puistomainen näkymä tai 
tienvieren puukujanne.

Maisemaraivauksessa näkymiä avataan sektoreittain, pieniä aukkokohtia muodostaen, välttäen ta-
savälein harvennusta. Etenkin kauniita puuyksilöitä tuodaan esiin ja erilaiset kulttuurihistorialliset 
rakenteet, kuten kiviaidat raivataan näkyviin. Puusto on hyvä säilyttää monilajisena ja puuston ikä-
rakenne monipuolisena. Etenkin nuoret kuuset peittävät maisemaa ja varjostavat maaperää runsaasti 
ja niitä poistamalla saadaan jo paljon lisää näkyvyyttä maisemaan. Harmaaleppä ja pajut ovat mai-
semaa nopeasti umpeuttavia lajeja ja vaativat jatkuvaa raivaamista muutaman vuoden välein. Raiva-
ukset kannattaa toteuttaa pienissä osissa ja mieluummin liian vähän kuin liikaa –periaatteella, sillä 
valoisuuden ja tilan lisääntyessä nopeasti vesakko kasvaa myös nopeammin takaisin.
 
Haapoja ja leppiä voi estää vesomasta kaulaamalla n. 1/3 tai puolet kasvustosta ensimmäisenä vuonna 
ja seuraavana vuonna loput tai jälleen 1/3. Kaulaus kannattaa tehdä ainakin voimakkaimmille puuyk-
silöille, loput voi kaataa reiluun tappikantoon. Tappikannosta on helppo katkaista siitä kasvavat uudet 
vesat.  Kaulaaminen tappaa koko puun juuria myöten ravinteiden ja vedenkuljetuksen estyessä, joten 
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kaulatusta puusta ei enää pitäisi syntyä uusia juurivesoja. Työ suoritetaan veistämällä rinnankorkeu-
delta esim. kuorintaraudalla kuori pois rungon ympäri nilan alta vähintään 30 cm matkalta. Puu on 
valmis kaadettavaksi, kun kuori alkaa irrota.
 

7.5.1. Tienvarsimaisemat
Tiet kulkevat Arvajanreitillä monin paikoin aivan vesistöjen reunoilla ja peltojen keskellä. Tielle pilkis-
tävä vesi, vastarannan kumpuilevat metsänreunat ja peltoaukeat ovat alueen ominaispiirteitä. Näiden 
näkymien säilyminen avoimena on tärkeää alueen maisemallisen kokonaiskuvan kannalta. 

Arvajanreitintien, Hassintie, Puukkoistentien ja Juuvantien teille on tehty kiinteistötoimitus muuta-
mia vuosia sitten, jonka myötä Suomen Valtio/ELY-keskus hallinnoi maapohjaa, mutta puut kuuluvat 
kiinteistönomistajille. ELY-keskus vastaa tienvarsien hoidosta ja  teettää hoidon urakoitsijalla. Tienvar-
ret niitetään kerran kesässä kahden metrin leveydeltä ajoradan reunasta. Vesaikkoa raivataan koneelli-
sesti kolmen vuoden välein 6 metrin etäisyydeltä tai puuston rajaan asti. Käytännössä raivattavan alan 
leveys on suurimmalla osalla aluetta kapeampi, sillä puusto kasvaa pääsääntöisesti hyvin lähelle tietä. 
Vesakkoa ei pystytä myöskään raivaamaan koneella puiden välistä. Isompien puiden poistaminen on 
maanomistajien vastuulla. ELY-keskus voi kuitenkin poistattaa yksittäisiä puita, jos niistä on vaaraa 
liikenteelle tai ne haittaavat tien hoitoa.
 

Päijänteen rantayleiskaavan (Kuhmoinen) ranta-alueita koskevat 
metsänhoidon suositukset.

Tämän Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelman 
pohjalta Metsäkeskus on valmistelemassa maan-
teiden varsien puuston maisemaraivausta ja har-
vennusta Arvajanreitin alueella (Arvajanreitintie ja 
Puukkoistentie) luonnonhoitohankkeena.

7.5.2. Rantamaisemat
Rantoja voidaan hoitaa maisemaraivausohjeiden 
mukaisesti (ks. s. 24) Maisemanäkökohtien lisäksi 
rantaraivauksissa tulee huomioida myös luonnon 
monimuotoisuustekijät. Rantametsät ovat suurim-
maksi osaksi Arvajanreitillä lehtoja, joiden kasvil-
lisuus on rehevää ja monipuolista. Rantametsät 
toimivat usein tärkeinä elinympäristöinä monille 
lajeille. Tästä syystä rantametsien käsittelyssä tulisi 
noudattaa erityistä varovaisuutta ja tehdä mahdol-
liset hoitotoimenpiteet suunnitellusti. Arvajanreitin 
rannoilla on lukuisia suojelualueita, joiden hoidos-
sa on omat rajoituksensa (ks. s. 26).

Arvajanreitin vesistö on järvitaimenen merkittävä 
lisääntymisalue ja reitille on tehty kalataloudelli-
nen kunnostus. Rantametsillä on merkitystä myös 
kalojen elinolosuhteisiin, sillä rannan puusto var-
jostaa jokea ja koskiosuuksia estäen lämpötilaa 
nousemasta liian korkeaksi vesistössä. (Havumäki 
2003).

Ranta-alueita koskevat metsänhoitosuositukset

Yksityismetsien yleisiin metsänhoitosuosituksiin liittyen 
rantametsien käsittelyssä otetaan huomioon erityisesti 
seuraavia periaatteita:

l Maisemallisesti merkittävien rantametsien käsittelyssä 
noudatetaan erityistä harkintaa

l Rantametsissä käsittelykuviot suositellaan rajattavaksi 
sopivia maastonmuotoja noudatellen. Hakkuiden suunnit-
telussa tulisi käyttää maaston tarjoamia mahdollisuuksia, 
jotta maisema säilyisi yhtenäisenä. Rantavyöhykkeen leveys 
suositellaan jätettäväksi niin suureksi, että siitä muodos-
tuu selkeä käsittely-yksikkö.

l Rantavyöhykkeelle pyritään jättämään lehtipuustoa 
mahdollisimman paljon. Maisemalle ja monille eläin- ja 
kasvilajeille tärkeiden lehtipuiden ja alikasvuston turhaa 
raivausta on syytä välttää.

l Uudistaminen pyritään tekemään luontaisesti tiheää sie-
men- ja suojapuustoasentoa käyttäen aina, kun siihen on 
edellytyksiä. Rantametsien laajoja avohakkuita ei suositel-
la. Uudisaloille suositellaan jätettäväksi maisemapuita.

l Maisemanhoidollisista syistä kiertoajan jatkaminen ja 
uudiskypsän metsikön harventaminen voi olla perusteltua.

l Luonnonsuojelullisesti tai maisemallisesti erityisen mer-
kittävillä alueilla voidaan muuten vajaatuottoista metsik-
köä pitää kehitettäväksi kelvollisena.

l Pieniä saaria ja niemiä ei tulisi käsitellä avohakkuilla. 
Pienimmät saaret suositellaan mieluummin jätettäväksi ko-
konaan hakkaamatta.

l Erityistä huomiota kiinnitetään rantakallioiden ja hiek-
karantojen ympäristöihin. Kitumaiden kalliometsiköille 
suositellaan erityisen varovaista käsittelyä tai niiden jät-
tämistä luonnontilaisiksi. Normaalista metsäkuvasta poik-
keavat maisemallisesti arvokkaat puuyksilöt suositellaan 
säilytettäviksi.

l Lannoitusta, kemiallista vesakontorjuntaa tai voimakas-
ta maanmuokkausta tulisi välttää. 
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Peltojen reuna-alueiden metsät pidättävät ravinteita, joten peltojen rannanpuoleisia reunavyöhykkeitä 
ei kannata raivata täysin avoimiksi. Rantaraivauksissa on hyvä aina säästää jonkin verran pensaikkoa 
ja puustoa myös linnuille suojaksi ja pesäpaikoiksi.
 

7.6.  Suojellut ranta-alueet

Arvajanreitin ranta-alueet kuuluvat useilta kohdin valtakunnalliseen rantojensuojeluohjelmaan (ks. s. 
8). Rantojensuojeluohjelman päätavoitteena on säilyttää ranta-alueet rakentamattomina ja luonnon-
tilaisina.

Rantojensuojeluohjelmaa on Arvajanreitillä toteutettu sekä kaavamääräyksin että perustamalla luon-
nonsuojelualueita. Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaavassa rantojensuojeluohjelman kohteilla on 
kaavamääräys RSO, joka on jaettu osa-alueisiin tunnuksin r ja m. r-osa-alueiden suojelu on toteutettu 
luonnonsuojelualueina ja m-osa-alueiden suojelu on toteutettu kaavalla. Jämsän puolella Arvajanreit-
tiä ei ole voimassa olevia kaavoja, mutta ne rantojensuojeluohjelman alueet, jotka on ollut tarkoituk-
senmukaista perustaa luonnonsuojelualueiksi, on jo perustettu.

Kuhmoisten sisäjärvien rantayleiskaavan merkinnät 
rantojensuojeluohjelma-alueiden osalta.
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Rantojensuojeluohjelman yksityisillä luonnonsuojelualueilla suojelumääräykset vaihtelevat eri alu-
eiden välillä. Tarkat määräykset löytyvät kunkin suojelualueen perustamispäätöksestä. Osalla luon-
nonsuojelualueista on myös tiukemmin suojeltuja osa-alueita ja osa-alueita, joilla lähinnä rakentami-
nen on kielletty, mutta metsätaloutta voidaan tietyin edellytyksin harjoittaa (1- ja 2-osa-alueet). Joskus 
myös tiukemmin suojellun alueen määräyksistä (esim. puiden kaataminen on lähtökohtaisesti kiellet-
ty) voidaan poiketa, jos se katsotaan maanomistajan ja ELY-keskuksen välisissä neuvotteluissa alueen 
luonnonhoidon kannalta perustelluksi. Kussakin luonnonsuojelualueen perustamispäätöksessä on 
määritelty, miten päätöksestä voidaan poiketa, jos se on mahdollista.

Kuhmoisten rantaosayleiskaavassa kaavamääräyksellä m merkittyjä metsiä voidaan hoitaa ja käsi-
tellä rantojensuojeluohjelman mukaisesti noudattamalla metsälain periaatteita ja kulloinkin voimassa 
olevia valtakunnallisia rantametsien käsittelysuosituksia. Tästä suunnitelmasta löydät ranta-alueiden 
hoito-ohjeet sivulta 25. m-alueen pellot suositellaan säilytettävän viljelykäytössä. Kaavamääräyksellä 
r merkityt metsät on suojeltu perustamalla niistä yksityisiä luonnonsuojelualueita.

7.7.  Puukujan uudistaminen

Puukujanteita on Arvajanreitillä useiden tilojen sisääntuloteiden varrella sekä joidenkin peltojen kes-
kellä olevien teiden varrella. Puukujanteet ovat maisemassa kauniisti erottuva elementti, ja ne sitovat 
maiseman menneeseen aikaan. Perinteisesti kujien puut ovat koivuja, mutta myös mäntykujanteita 
näkee Arvajanreitillä.  Puut antavat suojaa tuulelta ja toimivat monien lajien elinympäristönä, etenkin 
lahopuusta riippuvalle lajistolle. 
 
Ajan myötä puukujanteet kaipaavat kunnostusta, kun yksittäisten puiden kunto huononee tai puut 
kaatuvat. Isoimpia oksia voidaan tarvittaessa tukea. Katkenneiden oksien tynkiä voi suojata haava-
suoja-aineilla tai hiiltää ne nestekaasupolttimen avulla. Kun puiden hoitaminen ei enää riitä, voidaan 
yksittäisiä puita korvata uusilla. Paras tulos saadaan kuitenkin uusimalla isompia osia kujanteesta 
kerralla, jolloin isojen puiden välissä kasvavat nuoret puut eivät kärsi valon ja veden puutteesta. 

Kujaa uudistettaessa vanhat puut kaadetaan aikaisin keväällä ja kannot poistetaan. Uudet taimet is-
tutetaan sen jälkeen sulan maan aikana hieman eri kohtaan kuin missä aiempi puu sijaitsi. Koivuille 
hyvä istutustiheys on viidestä kymmeneen metriin. Taimet on hyvä tukea kahdella tukiseipäällä, jotka 
sidotaan vähintään kahdesta kohtaa puun runkoon muovinauhalla. Tukiseipäät ja narut poistetaan 
puun juurruttua n. kahden vuoden kuluttua. Puita tulee muistaa alussa kastella runsaasti.

Uusia puukujanteita perustettaessa kannattaa ottaa huomioon, että puut istutetaan tarpeeksi kauas 
tien reunasta, jotta tiellä liikennöinti ja tien hoito sujuu puiden isoksi kasvettuakin myös isoilla ajo-
neuvoilla. 
 

7.8.  Vieraslajiesiintymät

Vieraslajit ovat lajeja, jotka eivät kuulu alkuperäisesti Suomen luontoon ja ovat levittäytyneet tänne 
ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Monet vieraslajit on alun perin tuotu puutarha-
kasveiksi ja ne ovat sieltä päässeet leviämään luontoon. Haitallisiksi vieraslajit katsotaan, jos ne levit-
täytyvät erittäin tehokkaasti ja aiheuttavat jonkinlaista haittaa ympäristölleen. Haitalliset vieraslajit 
voivat mm. vaikuttaa kotoperäisten lajien levinneisyyteen ja runsauteen. Lupiini esimerkiksi valtaa 
alaa useiden teiden varsilla estäen kotoperäisiä kasveja kasvamasta. Osa vieraslajeista voi olla myös vaa-
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rallisia ihmiselle. Tälläinen on jättiputki, jonka kasvineste aiheuttaa iholle joutuessaan auringonvalon 
vaikutuksesta pahoja palohaavoja.

Haitallisia vieraskasvilajeja esiintyy suomessa 24 eri lajia. Näistä eniten haittaa aiheuttaneita ja laajim-
min levinneitä ovat komealupiini (Lupinus polyphyllus), jättipalsami (Impatiens glandulifer), jättiputket 
(Heracleum persicum, H. mantegazzianum, H.sosnowskyi) sekä kurtturuusu (Rosa rugosa). 

Vieraslajeja saa kasvattaa omassa puutarhassa, mutta niiden levittäytyminen luontoon on estettävä. 
Etenkin tienpientareille ja reheviin metsiin levitessään vieraslajit saattavat muodostaa tiheitä esiinty-
miä, joita voi olla vaikea hävittää. Vieraslajeja voi poistaa parhaiten kaivamalla ne juurineen maasta 
ja polttamalla kasvin osat. Niittäminen heikentää ainakin jossain määrin myös kasvustojen levittäy-
tymistä. Esim. jättiputkesta voi niittää tai katkaista kukinnot pois ennen kuin ne ehtivät muodostaa 
siemeniä. Monet vieraslajit ovat kuitenkin hyvin sinnikkäitä kasvattamaan uusia kukintoja, jopa juu-
rineen maasta kiskottunakin. 

Vieraslajeja ei saa laittaa kompostiin, vaan jätteet kannattaa toimittaa kaatopaikalle niille osoitetulle 
paikalle. Lisätietoja saa alueelliselta jätteenkäsittelylaitokselta. Ympäristö.fi –sivuilta löytyy kattava 
tietopaketti vieraslajeista ja niiden hoidosta http://www.ymparisto.fi/vikuri#Vieraslajit%20uhkaavat%20
luonnon%20monimuotoisuutta.

7.9.   Rakennusperintö ja sen hoito
 

Arvajanreitin rakennettua maisemaa hallitsevat isot kantatilojen talonpoikaiset päärakennukset ja 
niiden läheisyyteen rakennetut torpat. Monet kantatilojen vanhoista 1800-1900-luvuilla rakennetuista 
päärakennuksista ovat vielä hyvässä kunnossa. Osa vanhoista pienemmistä päärakennuksista on kor-
vattu uusilla pääosin 1970-90-luvuilla. Joitain vanhoja rakennuksia on kunnostettu kesäasunnoiksi. 
Alueella korostuvat myös monet aktiiviseen seuraelämään liittyvät rakennukset kuten maamiestalot, 
työväentalo, seurantalo ja rukoushuone, joilla on erityinen merkitys alueen omaleimaisuudelle ja pai-
kallisidentiteetille. Käyttökunnossa pidetyt yhteiset rakennukset mahdollistavat yhteisön elinvoimai-

Perinteisiä aittarakennuksia Arvajanreitin varrella.

Vellikelloja Arvajanreitin varrella.
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suuden jatkossakin, kun ihmisillä on paikkoja, missä kokoontua ja harrastaa yhdessä. Uutena lisänä 
maisemassa ovat 1900-luvun loppupuolella rakennetut pienet kesämökit Pälämän, Riihijärven, Kaijan-
järven sekä Koekeskisen rannoilla, jotka pilkistävät rantateiden varsien kapeista reunametsistä.
 
Myös monet piharakennukset ovat maisemassa näkyvällä paikalla, aivan maantien vieressä, sillä van-
hat kylätiet ovat usein kulkeneet pihapiirien läpi. Pihapiireissä on monen ikäisiä, erilaisiin käyttötar-
koituksiin rakennettuja rakennuksia ja muita rakenteita. Arvajanreitillä usean tilan pihasta löytyy 
vanha riviaitta, jonka kruunaa yksilöllinen vellikello. Kulttuurimaisemaa elävöittävät myös tienvarsi-
en kunnostetut maitolaiturit ja kylätien varren mokkien piha-aidat. Eheillä pihapiireillä persoonallisi-
ne yksityiskohtineen on suuri merkitys kulttuurimaisemassa.

Avoimilla peltoalueilla sijaitsevat ladot ovat myös eliöstön turvapaikkoja, joten niillä on oma tärkeä 
merkityksensä luonnon monimuotoisuudelle. Latojen päätyihin voi kiinnittää linnunpönttöjä tuuli-
haukoille, jotka viihtyvät alueen peltoaukeilla. 

Maitolaitureita Arvanreitillä.

Lato Puukkoisten pellolla. 

Tuulihaukan pöntön rakennusohjeet.
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Tilojen rakennuskannan monipuolisuus alkaa vähetä, kun rakennuksia jää pois hoidosta maatalous-
toiminnan tai käytön muuten loppuessa. Hoito ja kunnossapito sekä oikeaan aikaan ja oikein menetel-
min ja materiaalein tehdyt korjaukset ovat rakennusten ja niiden arvon säilymisen perusedellytyksiä. 
Hoitotoimenpiteiden oikealla ajoituksella voidaan vaikuttaa asumiskustannuksiin ja estää korjaus-
tarpeiden kasaantumista liian suuriksi. Paitsi rakennuksia, myös asuinpihan kuuluvia monia raken-
teellisia pieniä yksityiskohtia, rakenteita ja kalusteita on huollettava ja kunnostettava säännöllisesti, 
että ne säilyttäisivät arvonsa. Perinteisesti hoidetuissa pihapiireissä on myös perinteisiä maatiaislajeja. 
Asumattomalla pihalla perennatkin saattavat olla rehevyyden kätköissä. Usein piankin hoitotoimien 
tuloksena ja valon palatessa pihapiiriin alkavat aarteet paljastua. 

Rakennusten kunnostusta varten kannattaa laatia hyvät suunnitelmat asiantuntijalla, sillä vanhat 
rakennukset vaativat perinteiset materiaalinsa ja työtapansa, jotta kunnostamisella ei aiheuteta vahin-
koa rakennukselle. Suunnitelmia vaaditaan myös kunnostustukihakemusten liitteiksi. Ennen kun-
nostusten aloittamista on hyvä olla yhteydessä myös kunnan rakennusvalvontaan. 

Rakennuksen viereen kasvaneet puut ja pensaat kannattaa poistaa, jottei rakennus pääse vaurioitumaan eikä jää kasvillisuuden piiloon. 
Nyrkkisääntönä voi pitää, että kasvillisuus pidetään vähintään puolen metrin etäisyydellä rakennuksista.

7.10.  Muinaisjäännökset ja niiden hoito

Muinaismuistolain mukaan kiinteät muinaisjäännökset ovat suoraan lailla suojeltuja. Kaivamisen ja 
muun vahingoittamisen lisäksi myös muinaisjäännöksen peittäminen on kiellettyä. Myös esihistorial-
lista aikaa nuoremmat historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat lain suojaamia.

Muinaismuistoalueiden hoidosta vastaa aina Museovirasto. Museovirasto voi hakemuksesta luovuttaa 
muinaismuistoalueen hoidon toiselle taholle. Hoitoon vaaditaan aina myös maanomistajan lupa. Mui-
naismuistoalueiden hoitoon voi myös hakea rahallista avustusta museovirastolta.
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Muinaisjäännösten hoito edistää niiden suojelua ja perustuu kulttuurihistoriallisten elementtien esiin 
tuomiseen ja säilyttämiseen. Hoidon suunnittelussa tärkeää on maiseman eri osien luonteen ja merki-
tyksen arviointi, luonnonolosuhteiden huomioiminen sekä maankäytön historian selvittäminen. Hoi-
dettavalle muinaisjäännösalueelle on tehtävä hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka mukaan hoitotyötä 
toteutetaan pitkäjänteisesti. Pitkään hoitamatta olleilla kohteitta hoito voi alkaa perusraivauksella, 
jolla poistetaan kasvustot, jotka saattavat vaurioittaa muinaisjäännöksen rakenteita. Lisäksi voidaan 
muinaisjäännösten rakenteita sekä parantaa kulkuyhteyksiä muinaisjäännökselle. Alkutoimenpitei-
den jälkeen ylläpitotyöt vaativat vähemmän resursseja. Ylläpitotyöt sisältävät yleensä alueen niittämis-
tä tai laiduntamista sekä rakenteiden kunnossa pitoa (Museovirasto).

Uudet löydöt ovat aina rikkaus, eikä muinaisjäännösten suojelu suinkaan merkitse sitä, että kaikki 
liikkuminen tai maatöiden tekeminen olisi muinaisjäännösalueella kielletty. Peltoa tai puutarhaa, jol-
ta on löydetty merkkejä muinaisjäännöksestä, voi viljellä tavalliseen tapaan, ainoastaan ojien kaivami-
nen tai muu kynnössyvyyden alle ulottuva maanmuokkaus on kielletty. Maanomistaja voi usein myös 
osallistua muinaisjäännösten hoitoon mm. laiduntamalla muinaismuistoalueita. 

Hyvin hoidetut muinaisjäännökset ovat monipuolisia käyntikohteita, joita voidaan hyödyntää niin 
virkistyskäytössä, opetuksessa kuin matkailussakin. Hoidetut muinaisjäännökset kasvattavat väestön 
tietoisuutta oman alueensa menneisyydestä ja vahvistavat arvostusta ja paikallista identiteettiä.

Suunnittelualueen kaikki muinaisjäännökset sijaitsevat Arvajanlahden ympäristössä. Arvajanlahti 
ja Sapalanmäki sijaitsevat Arvajanlahden itärannalla ja Suo-Kauppila Arvajanlahden ja Pirttijärven 
eteläosien välisellä Suo-Kauppilan tilalla Kapalokosken eteläpuolella. Suunnittelualueen ulkopuolelle 
jäävät Säviänsalmi ja Säviänniemi Arvajanlahden pohjoispuolelle sekä alueen eteläpuolelle Kuhmoi-
siin Päijälän linnavuori (lue lisää s. 98).

Sapalanmäki sijaitsee Edesniemen kylätien eteläpuolella, metsärinteessä. Muinaisjäännöksen muodos-
taa erikokoiset sammaloituneet röykkiöt. Röykkiöitä ei ole ajoitettu, mutta niiden arvellaan olevan 
toistasataa vuotta vanhoja.

arvajanlahti on täysin ehjänä säilynyt kivikautinen asuinpaikka, josta on löydetty mm. kampakera-
miikka, kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta. Arvajanlahden kivikautinen asuinpaikka sijaitsee kapealla 
tasanteella noin 50 metriä rannasta. Tasanne on Karhilan talosta 400 metriä länsi-lounaaseen ja poh-
joisemmalle mökille menevän mökkitien länsipuolella mökin takana.

Suo-kauppilan kivikautiset asuinpaikat sijaitsevat Suo-Kauppilan hiekkaisessa peltorinteessä noin 
250 metrin päässä talosta.

Säviänniemen Pitkänomainen röykkiö on kooltaan 5 x 4 metriä ja sen suurin korkeus noin 1 metri. Se 
on sammaloitunut ja keskeltä kuopalla. Reunakiveys ulottuu verraten laajalle sammalen alla. Vuoden 
2005 inventoinnissa paikalla ei havaittu tuoreita kajoamisen jälkiä. Maastokartan muinaisjäännös-
merkki on väärässä kohdassa maastossa olevan luontaisen kivikon kohdalla oikeasta röykkiöstä noin 
120 metriä etelään.

SäviänSalmi sijaitsee Säviänsalmen suun pohjoispuolella, noin 70 metrin päässä rannasta, hiekkamo-
reenisella tasanteella, mökkitien länsipuolella. Asuinpaikka on täysin ehjä. Vuoden 2005 inventoinnis-
sa löydettiin koekuopista saviastianpaloja (tyypillistä kampakeramiikkaa).
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8  Maisema-analyysi

Maisemanhoitosuunnitelman pohjaksi on toteutettu maisema-analyysi suunnittelualueen maisema-
rakenteesta ja maiseman keskeisistä osa-alueista. Maisema-analyysissä on käytetty pohjana kartta-
aineistojen korkeuskäyriä. Maisema-analyysin taustalla ovat myös teiltä ja näköalapaikoilta maasto-
käynneillä tehdyt tarkastelut alueen maisematekijöistä.

Maisema-analyysissä on määritelty kauko- ja lähimaisemassa tärkeitä maiseman osa-alueita. Sellaisia 
ovat maisemaa rajaavat metsäiset mäet, teitä ja rantoja reunustavat maisemallisesti tärkeät metsänreu-
nat ja lähimaisemassa tärkeät metsäalueet.  Viljelyalueiden osalta pellot on luokiteltu maisemallisesti 
tärkeiksi ja maisemassa paikallisesti tärkeiksi. Lisäksi analyysissä on tarkasteltu eri kohdista avautu-
via näkymiä, maisemassa tärkeitä rakennuksia ja maisemahäiriökohtia.

 
Suurvoimalinja aiheuttaa Arvajanreitintien varrella maisemahäiriön muuten eheään kulttuurimaisemaan.

Kaukomaisemana pidetään yli 100 metrin päässä olevaa maisemaa, jonka yksityiskohtia ei pysty enää 
havaitsemaan tarkasti, mutta joka näkyy kerroksellisina hahmoina ja väreinä. Maisema-analyysissa 
kaukomaisemassa näkyvät ensisijaisesti korkeat metsäiset mäet, jotka reunustavat maisema-aluetta 
(ks. s. 34-35). Lähimaisemaksi katsotaan alle 100 metrin etäisyydellä olevat alueet, joista erotetaan kau-
komaisemaa tarkemmin yksityiskohtia ja värien vaihteluita. Lähimaisemaa ovat mm. lähimetsät, jotka 
vaikuttavat esim. tienvarren maisemaan, mutta jotka jäävät kaukomaisemassa piiloon tai sulautuvat 
siihen. 
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8.1. Maisemassa tärkeät peltoaukeat

Viljelyalueet hallitsevat maisemaa etenkin Hassin ja Puukkoisten kyläkeskusten ympärillä. Näiden 
peltoalueiden säilyminen avoimina ja viljelyksessä vaikuttaa paljon alueen kulttuurihistorialliseen 
arvoon ja maisemalliseen ilmeeseen. Osa pelloista on ollut viljelyksessä jopa 500 vuotta. Monet isot 
peltoaukeat ja rantapellot toimivat myös lintujen ruokailu-, pesintä- ja levähdyspaikkoina. 

8.2. Maisemassa tärkeät metsäalueet

Korkeiden mäkien metsäiset laet reunustavat havaittavaa maisematilaa. Nämä alueet myös näkyvät 
hyvin kauas ja vaikuttavat maiseman kokonaiskuvaan. Ranta-alueiden reunametsät yhdistyvät näi-
hin kaukomaiseman mäkiin ja ovat etenkin tiemaisemissa suuressa merkityksessä näkyessään vesistö-
jen yli vastarannoille. Maisemassa tärkeiden metsäalueiden käsittelyssä tulisikin noudattaa erityistä 
varovaisuutta, sillä vaikutukset saattavat olla laajempia, mitä läheltä tarkasteltuna saattaisi ajatella. 
Maisemahäiriöitä syntyy kohtiin, joissa avohakkuita on tehty näkyville paikoille, myrsky on kaatanut 
puita tai suurvoimalinjat halkovat maisemaa.

Maisemassa tärkeiden laki- ja rinnemetsien käsittelyssä kannattaa välttää avohakkuita ja suunnitella 
tarkkaan mahdollisten metsätaloudellisten toimien toteuttaminen. Metsätaloudellisia toimenpiteitä 
voidaan tehdä, kun kuviot suunnitellaan ja rajataan huolella maisemanäkökohta huomioiden. Tästä 
käytetään nimitystä maisemapainotteinen metsäsuunnittelu.
 
Kaukomaisema Arvajanreitintieltä Edesniemeen päin. 
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9  Suunnittelukohteet hoito-ohjeineen

Tähän osioon on koottu suunnittelualueen hoitokohteet tarkempine tietoineen ja hoito-ohjeineen. 
Yleiset hoito-ohjeet eri tyyppikohteille löytyvät kappaleesta 7. Niihin on hyvä tutustua omien kohtei-
den hoito-ohjeiden lisäksi.
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1  Pahulan reunavyöhykkeet ja rantamaisema

Pahulan tila sijaitsee Heikjärven länsirannalla ja tilan pelloille on näkymä Juuvantieltä järven ja Heik-
niemen peltojen yli. Tilan pellot ovat viljelyksessä. Peltoja ympäröivät reunametsät ja metsäsaarekkeet 
luovat kauniin pienipiirteisen ja monimuotoisen näköisen maiseman. Tasaisen kumpuilevassa maise-
massa erottuu keskellä hieman häiritsevästi kaksi siemenpuuksi jätettyä orvon näköistä mäntyä. 

Peltoja ympäröiviä lehtipuuvaltaisia reuna-
vyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita voi hoitaa 
ympäristökorvaussopimuksella raivaamalla 
niitä monimuotoisuusalueiden raivausohjeita 
noudattaen (s. 20). Ympäristökorvaussopimus 
vaatii kuitenkin tarkemman erillisen suunni-
telman. Rannan puustoa ja pensaikkoa kan-
nattaa raivata säännöllisesti niin, että maise-
ma rannan pellolle säilyy kuten nyt. Raivaukset 
kannattaa tehdä kuitenkin niin, että rantaan 
jää myös pensaita ja puita monipuolistamaan 
maisemaa ja antamaan suojaa ja pesäpaikkoja 
linnuille.
 

 

Pahulan pellot Heikjärven länsirannalla.
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2  Heikniemen metsäsaarekkeet ja reunavyöhykkeet

Heikniemen pellot sijaitsevat Hassin kylän luoteisreunalla Kinnasjärven ja Heikjärven rannoilla. Pelto-
aukealla on useita metsäsaarekkeita, jotka luovat monimuotoisen ja kerroksellisen maiseman. Kinnas-
järven rannan reunavyöhyke on kuusivaltainen ja tiheähkö. Pienemmät saarekkeet peltojen keskellä ja 
Heikjärven rannan reunavyöhykkeet ovat koivu ja haapavaltaisia. Heikjärven ranta on osin avoin niin, 
että tieltä näkee suoraan järven yli Pahulan rantapelloille. Tieltä on avoin näkymä myös Kinnasjärvelle. 
Ranta-alueita on hyvä jatkossakin pitää puoliavoimina.  
 

      

Heikniemen rantametsää Heikjärven itärannalla.   Heikjärven ja Kinnasjärven välisen ojan reunoilta voisi raivata 
harmaaleppää ja pajupensaikkoa avaten näkymää ojan yli, 
kuitenkin jättäen osan harmaalepistä ja haavat kasvamaan.

Kiiskilän tilan pihapiiri jää suureksi kasvaneen kuusiaidan taakse piiloon. 

Heikniemen peltojen keskellä olevia pienempiä sekapuustoisia metsäsaarekkeita voi hoitaa ympäris-
tökorvaussopimuksella monimuotoisuusalueiden raivausohjeita noudattaen (s. 20) säilyttäen niiden 
puuston monilajisuus ja lisäten hieman valoisuutta alueille. Ympäristökorvaussopimus vaatii kuiten-
kin tarkemman erillisen suunnitelman. Isoimmat kuusivaltaiset metsäsaarekkeet sopisivat kokonsa 
puolesta hyvin laidunnukseen, mutta niitä ei pelkästään raivaamalla pysty hoitamaan ympäristökor-
vaussopimuksen tukiehtojen mukaisesti. Metsäsaarekkeita on hyvä laiduntaa erillään pelloista. Tilan 
pihatien reunalla on myös laidunnukseen sopiva niittymäinen alue. Tätä aluetta voisi vaihtoehtoisesti 
hoitaa niittämällä, jolloin siitä voisi kehittyä monimuotoinen niitty.

3  Kiiskilän aitta ja maitolaituri

Kiiskilän tilan pihan reunalla on vanha aittarakennus, joka pilkistää hieman tielle ison kuusiaidan 
välistä. Pihatien kulmalla on myös siisti maitolaituri piristämässä kyläraitin maisemaa. Pihaa tienvie-
ressä reunustava kuusiaita on kasvanut todella korkeaksi ja se peittää pihan kauniita vanhoja raken-
nuksia. Kuusiaidan voisi korvata uudella matalammalla aidalla, jolloin rakennukset pääsisivät oike-
uksiinsa ja tienvarren kulttuurimaisema laajenisi.
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Pohjolan tilan lehmät 
nurmilaitumella.

Pohjolan tilan laitumet rajautuvat järveen.

4  Pohjolan reunavyöhykkeet

Pohjolan tilan pellot sijaitsevat pääosin Salmijärven länsi- ja pohjoisrannalla. Tilan lehmät laiduntavat 
tien viereisiä peltoja ja osalla pelloista kasvatetaan viljaa. Peltoaukea on rannan maisemassa tärkeä 
elementti ja sen säilyminen avoimena on tärkeää. Peltoja reunustavia metsänreunoja on hoidettu jo pit-
kään ympäristötuen erityistuella laiduntamalla niitä yhdessä nurmilaitumien kanssa. Laiduntaminen 
on estänyt rantamaisemaa pusikoitumasta umpeen. Reunavyöhykkeitä voi hoitaa myös raivaamalla 
niitä muutaman vuoden välein, jos laiduntaminen loppuu. Raivaus kannattaa tehdä osissa ja rantaan 
kannattaa jättää muutamia pensaikoita linnustolle suojaksi ja monipuolistamaan maisemaa. Peltojen 
eteläreunassa, Salmijärven ja Kinnasjärven välisessä niemekkeessä laiduntavat tilan hiehot perinnebio-
tooppia (kohde 5).

Pohjolan tilan peltoja on myös Salmelan vieressä Salmijärven kaakkoispuolella. Peltoa reunustaa Sal-
mijärvestä Alasimeen laskeva oja, jonka rannoilla kasvaa harvahkosti isoja mäntyjä, haapoja ja koivuja 
sekä niiden alla joitain nuoria kuusia. Muilta osin peltoa ympäröi lehtipuuvaltainen harva reunus, 
jonka takana kasvaa tiheämpi kuusimetsä. Puustoreunustoja voi hoitaa raivaamalla niitä monimuo-
toisuusalueiden raivausohjeita noudattaen (s. 20).

Monimuotoisia reunavyöhykkeitä Salmijärven kaakkoispuolella.
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5  Pohjolan laidun (inventoitu perinnebiotooppi)

Pohjolan luonnonlaitumet sijaitsevat niemellä Salmijärven ja Kinnasjärven välissä. Alue rajautuu län-
nessä tilarajaan, pohjoisessa ja idässä peltoon ja idässä ja etelässä järveen. Alue alkaa pohjoisessa ki-
visenä katajaisena koivuhakana, jatkuen pienen kosteikon kautta hakattuna metsälaitumena nimen 
kärkeen saakka. Niemen kärki sekä ranta on jätetty hakkaamatta ja mäelle niemen keskelle maisema-
mäntyjä. Hakatun osan kenttäkerros oli kastikkavaltainen. Hakatun alueen paahteisella etelärinteellä 
on ketomaisia laikkuja. Laidunnuksen pitkästä kestosta koko niemellä kertovat paikoittainen kenttä-
kerroksen niittylajivaltaisuus sekä huomionarvoiset lajit (nurmitatar, jäkki, kissankäpälä). Alue on ol-
lut erityistuessa vuodesta 2000 alkaen. (Maija Mussaari ja Kaisa Raatikainen, Perinnemaisemien inventointi 
2005).

 
Perinnebiotooppia laidunsivat kesällä 2013 
hiehot. Laidunnuksen jatkuminen olisi ehdot-
toman tärkeää perinnebiotoopin säilymisen 
kannalta. Niittämällä ja raivaamalla pysty-
tään korvaamaan laidunnusta jossain määrin, 
mutta niiden avulla ei pystytä hoitamaan koko 
aluetta.

Hiehoja laiduntamassa Pohjolan perinnebiotooppia.

6  Kiiskilän laidunnukseen sopiva alue

Pohjolan perinnebiotoopin (kohde 5) länsipuolella, Kinnasjärven ja Salmijärven välisen niemessä on 
Kiiskilän tilan peltojen reunalla metsäinen alue ja vanhaa peltoa, joka sopisi hyvin laidunnukseen. 
Alue on ollut aiemmin laidunnuksessa, mutta jäänyt pois käytöstä vuonna 1998. Alueeseen kuuluu 
pohjois-osassa suurruohovaltainen niitty, vanha vähäisessä käytössä ollut peltoalue, vanhaa metsälai-
dunta sekä rannassa olevaa niittyä. Vuoden 2007 inventoinnissa alueelta on löytynyt huomionarvoisia 
lajeja kuten nurmitatar, ketoneilikka, ketonoidanlukko ja purtojuuri (Minna Harju 2007). Aluetta olisi 
helppo laiduntaa yhdessä Pohjolan perinnebiotoopin kanssa. Tällöin tulisi kuitenkin pitää laidunpai-
ne tarpeeksi suurena, ettei Pohjolan perinnebiotooppi kärsi rehevöitymisestä laidunalueen laajentues-
sa. Toinen hoitomahdollisuus on avoimimpien osien niittäminen. 
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7  Rongon metsäsaarekkeet ja reunavyöhykkeet

Rongon tilan edustalla, Juuvantien vieressä on pieni peltoaukea, jonka ilmettä monipuolistaa muuta-
mat kauniit ja monilajiset metsäsaarekkeet. Pellon keskellä kulkee tiensuuntaisesti oja, jonka reunoilla 
kasvaa pajua ja koivuja. Pellon taustaa reunustava metsä on kuusi ja koivuvaltainen. Reunavyöhyket-
tä ja metsäsaarekkeita voisi hoitaa ympäristökorvaussopimuksella raivaamalla niitä puoliavoimeksi 
suosimalla koivua ja muuta lehtipuustoa (ks. s. 20). Metsäsaarekkeet on jatkossakin hyvä pitää mo-
nilajisina. Metsäsaarekkeista voi raivata vielä hieman pensaikkoa ja nuoria kuusia umpeenkasvun es-
tämiseksi. Ympäristökorvaussopimus vaatii kuitenkin tarkemman erillisen suunnitelman. Pelto-ojan 
reunoja kannattaa raivata säännöllisesti niin, että näkymä ojan yli takapellolle säilyy. Muutamia pen-
saita ja koivuja kannattaa kuitenkin jättää ojan reunalle linnustolle suojaksi ja maisemaa monipuo-
listamaan. 
  

Rongon peltojen keskellä on kauniita metsäsaarekkeita.
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8  Koskelan reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet

Vanha-Koskelan viereiset pellot kuuluvat Virtalan tilalle, ja ne ovat luonnonhoitopeltoina. Peltoja nii-
tetään vuosittain. Koskelan oma rantapelto pihassa on nurmella ja sitä hoidetaan myös niittämällä. 
Pellon keskellä olevilla metsäsaarekkeilla ja pellon reunavyöhykkeillä kasvaa pääosin koivua, haapaa 
ja harmaaleppää, myös muutamia mäntyjä ja kuusia esiintyy alueilla. Reunavyöhykkeitä ja metsäsaa-
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rekkeita voisi hoitaa ympäristökorvaussopimuksella raivaamalla niitä puoliavoimiksi niin, että säily-
tetään kuitenkin alueelle ominainen puuston monilajisuus ja eri-ikäisyys (ks. s.20). Etenkin nuorta 
harmaaleppää ja pajua kasvaa nopeasti peittämään saarekkeita. Ympäristökorvaussopimus vaatii kui-
tenkin tarkemman erillisen suunnitelman. Isoimman pellon ja järven välisen saarekkeen reunalla on 
niittymäinen alue (kohde 9.), jolla on kivinen ja epätasainen pohja. Niityllä kasvaa pääosin rehevää 
vuohen- ja koiranputkea, alue sopisi hyvin niitettäväksi tai laidunnettavaksi yhdessä metsäsaarekkeen 
kanssa. 

Lehtipuuvaltainen metsäsaareke 
Koskelan pelloilla.

9  Niittyalue Koskelan viereisen metsäsaarekkeen reunalla

Virtalan Koskelan puoleisten peltojen keskellä on iso metsäsaareke, jossa kasvaa pääosin nuorehkoa 
koivua harvassa. Koivuje alla on myös joitain katajia. Metsäsaarekkeen pohjoisreunalla on avoin niit-
tyalue, jossa kasvaa yksi pihlaja. Niittyalan kasvillisuus on rehevähköä vuohen- ja koiranputkivaltaista 
tuoretta niittykasvillisuutta. Koko saareke sopisi erinomaisesti laidunnukseen, jolloin metsäosio py-
syisi avoimena pensaikosta ja niittyalueen kasvillisuus kehittyisi monilajisemmaksi ravinteiden vähen-
tyessä. Niittyalaa voi myös vaihtoehtoisesti niittää loppukesästä ja niitokset kerätä pois.

Koskelan metsäsaarekkeen reunalla on niittymäinen alue. Koskelan monimuotoinen metsäsaareke.
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10  Vanha-Koskelan rantamaisemaraivaus

Vanha-Koskelan tilan rannassa kasvaa kapea monilajinen puustoreunus, jota hoidetaan raivaamalla. 
Näkymä järvelle on hyvä säilyttää, mutta rantaa ei kannata raivata aivan avoimeksi vaan säästää puus-
toryhmiä ja muutamia pensaita maisemaa elävöittämään, kuten nyt on tehty. Raivauksessa kannattaa 
välttää liian kaavamaista tasavälein harvennusta. Salmijärven ja Alasimen välisen ojan nopeasti vesa-
koituvat koivuvaltaiset reunat tarvitsevat raivausta noin kolmen vuoden välein.
 

Vanha-Koskela näkyy kauas 
komeassa rantamaisemassa.

11  Hassin vanha kansakoulu ja rantamaisema
 
Hyvässä kunnossa pidetty vanha kansakoulu on nykyisin yksityisomistuksessa. Talon yläikkunat ovat 
persoonallisen pyöreät ja kuuleman mukaan kuvastavat maapalloa. Koulutoiminnan loputtua talo on 
toiminut Kareliaseuran leirikeskuksena, jonka aikana pihaan on rakennettu useita pieniä mökkejä. 
Tapaninpäivän myrsky 2011 kaatoi pihatien viereisestä reunasta useita suuria puita ja muutti maise-
maa merkittävästi. Tontin rannasta näkyy kulttuurimaisema Alasin-järven yli Koskelan tilalle. 

 
 
 

Hassin vanha kansakoulu.
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12  Virtalanojan reunat

Virtalan tilan pellot avautuvat Virtalanojan, Alasimen ja metsän rajaamalle alueelle aivan Hassin kes-
kustan lähellä. Pellot eivät näy maantielle, mutta Alasimen toiselta rannalta Koskelasta näkee siivun 
Virtalan peltomaisemaa. Virtalanoja laskee Alasimesta Pälämälle Virtalan ja Hintan tilan peltojen 
keskellä. Ojan reunoilla kasvaa kapea heinäkasvillisuuden ja pensaikon sekä koivujen muodostama 
reunus. Reunuksen jälkeen peltoon on jätetty kolmen metrin suojakaista. Osin rannan puustoa on 
harvennettu, jotta näkymä ojan yli säilyy. Vesaikkoa on hyvä raivata jatkossakin säännöllisesti. Joitain 
pensaita ja puita voi jättää ojan reunalle sitomaan ravinteita ja linnuille suoja- ja pesäpaikaksi. Myös 
töyhtöhyyppien pesät on merkattu pelloille ja kierretty viljeltäessä, kuten tulisikin tehdä, jotta töyhtö-
hyypän pesintärauha turvataan.

Tilan pohjoisreunalla rannassa on kapea puustokaistale, jota on hoidettu raivaamalla ja harventamal-
la. Tätä puustokaistaletta on hyvä jatkossakin hoitaa, jotta maisema järvelle säilyy puoliaukeana.

Tilalla on aiemmin harjoitettu sikataloutta. Nyt pellolla laiduntaa kesähevosia. Jos hevosten määrää 
lisätään jossain vaiheessa, voi myös metsän reunavyöhykettä, valtaojan suojakaistaa ja luontaista puus-
toreunusta hoitaa laiduntamalla niitä yhdessä nurmilaitumen kanssa. 

Virtalanojan reunalla 
on suojakaista.
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13  Hassin työväentalo

Hassin työväentalo on inventoitu, maakunnallisesti arvokas kulttuurihistoriallinen rakennus ja yksi 
vanhimmista Keski-Suomessa säilyneistä työväentaloista. Talo on rakennettu vuonna 1911 viereisestä 
uittoväylästä nostetuista uppotukeista Nestori Hintalta vuokratulle tontille. Kattoa on korjattu n. 20 
vuotta sitten. Rakennus on päässyt nyt melko huonoon kuntoon ja tarvitsisi kiireesti kunnostusta. 

  

Hassin työväentalo.
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14  Hintan vanhat piharakennukset
 
Hintan tilan pihapiirin reunalla Juuvan tien varrella on vanhoja piha-aittoja, jotka näkyvät myös 
Puukkoistentielle. Rakennukset muistuttavat alueen perinnemaisemasta. Rakennukset ovat säilyneet 
melko hyvässä kunnossa. Juuvantien varren puustoreuna on hyvä pitää sen verran avoimena, että ra-
kennukset näkyvät tielle. Tien risteyksessä rakennusten lähellä kasvaa muutamia lupiineja, jotka olisi 
hyvä kitkeä pois ennen kuin ne valtaavat alaa ja peittävät tienpielen luonnollista niittylajistoa. 

Hassin työväentalo.

Lupiinia Hintan tilan reunalla. Hintan tilan vanhat piharakennukset näkyvät Juuvantielle.

15  Hintan honka

Hintan tilan kulmalla sijaitseva 400-vuotias honka on rauhoitettu luonnonsuojelulain nojalla luon-
nonmuistomerkiksi. Honka kaatui valitettavasti Sylvin päivän myrskyssä 8.8.2010.

Luonnonsuojelulain mukaan luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kiel-
letty. Vaikka Hintan mänty on kaatunut, koskee sitä edelleen luonnonsuojelulain mukainen rauhoi-
tusmääräys, jonka mukaan luonnonmuistomerkin vahingoittaminen tai turmeleminen on kielletty. 
Luonnonsuojelulain mukaan, jos luonnonmuistomerkin rauhoitus halutaan lakkauttaa: ”Kunta voi 
omistajan hakemuksesta tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä lakkauttaa 26 
§:ssä tarkoitetun luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos 
rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen. Hake-
muksesta on hankittava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto. Jos asia on tullut vireille 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen esityksestä, alueen omistajalle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi.”.

Hassin kyläkirjan (Jokinen 2011) mukaan Hintan vanha isäntä on tokaissut: ”Rauhoitetuksi honka jää, 
vaikka on kaatunut, sitä ei viedä minnekään, ei edes oksia”. Mänty on kaatumisestaan huolimatta yksi 
kylän maamerkeistä ja muistuttaa isojen honkien merkityksestä kylän kulttuurihistoriaan. Onhan 
Hassin maamiesseurantalokin nimetty Mäntyläksi.
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16  Hassin maamiesseurantalo    
     Mäntylä

Hassin maamiesseurantalo seisoo aivan Hassin 
kyläkeskuksen ytimessä neljän tien risteykses-
sä. Nimensä mukaisesti taloa ympäröivät järe-
ät vanhat männyt. Aivan maamiesseurantalon 
kulmalla kasvaa kaksi suurta mäntyä selkeästi 
näkyvänä maamerkkinä. 

Talo on rakennettu 1800-1900–lukujen vaih-
teessa, tarkkaa tietoa ei ole. Talossa on toimi-
nut mm. Emil Latosen sekatavarakauppa 1900–
luvun lopulla. Nykyisin rakennus on Hassin 
maamiesseuran omistuksessa ja käytössä. Has-
sin maamiesseura on kunnostanut rakennusta 
viime vuosina. Kesällä 2013 valmistui maamies-
seurantalon eteisaulan ja keittiön kunnostus. 
Talon julkisivu on myös jo hyvässä kunnossa.
      

17  Lamminrannan riihi

Riihi sijaitsee Hassin kylän keskustassa näky-
vällä paikalla pellon keskellä. Riihi toimii nyky-
ään kuivurina. Rakennus tarvitsisi kunnostus-
ta, etenkin katon osalta. Lisäksi lahokorjaukset, 
kengittäminen ja nurkkakiville nostaminen 
ryhdistäisivät rakennusta entisestään.

Hassin maamiesseurantalo Mäntylä sijaitsee Hassin kylän ytimessä 
neljän tien risteyksessä .

Lamminrannan riihi.

18  Latosen pihapiiri

Latosen pihapiiri on maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö, jossa näkyy vauraan talonpoi-
kaistilan menneisyys. Ennen lähes aukealla sijainnut pihapiiri jää nyt tienvieren reunametsän ja pihaa 
reunustavan vanhan kuusiaidan sisään ja pihaan astuessa tuntuu kuin olisi hypännyt ajassa taakse-
päin. 

Tila on erotettu torpaksi 1810-luvulla. Pihapiiriin kuuluu ilmeisesti 1810-luvulla rakennetun pääraken-
nuksen lisäksi kievarirakennus, kaiteellinen riviaitta, 1900-luvun alun hirsinen navetta ja kokkitalli. 
Päärakennus on muutamia vuosia sitten saanut uudet omistajat ja rakennuksia on tarkoitus kunnos-
taa. Osa rakennuksista on päässyt hieman huonoon kuntoon. Ensiapuna rakennusten säilymiselle 
olisi mm. rakennusten nostaminen takaisin nurkkakiville tai perustuksille ja alapohjan tuuletuksen 
parantaminen.  
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Kasvillisuutta kannattaa poistaa aivan rakennusten vierestä, jotta ne eivät vaurioita rakennuksia. 
Runsas kasvillisuus hirsitalojen vieressä on riski kosteus- ja lahovaurioiden synnylle. Kokkitalli on 
jäänyt isoksi kasvaneen kuusiaidan taakse melko piiloon. Kuusiaidasta voisi poistaa muutaman 
reunimmaisen puun, jotta rakennus näkyisi kauniisti Hassintielle ja puut eivät vahingoittaisi raken-
nusta.

Latosen päärakennus. Latosen riviaitta.

Latosen kokkitalli. Latosen kievarirakennus. Latosen navetta.

19  Latosen pihapiirin laidunnukseen sopiva alue

Latosen pihatien vieressä on niittyalue.

 
Latosen pihapiirissä (kohde 18) on koivuvaltaista 
sekametsää vanhan pellon pohjalla, joka sovel-
tuisi hyvin lampaiden laidunnukseen. Metsässä 
kasvaa joitain niittylajeja, kuten pukinjuurta, 
kissankelloja päivänkakkaraa. Samoin pihatien 
ja piharakennusten väliin jäävä pieni niittylaik-
ku sopisi laitumeksi. Niityllä kasvaa lupiinia, 
mutta se on saatu niittämällä ja kitkemällä 
vähenemään. Laidunnus pitäisi hyvin lupiinin 
kurissa. Lupiinia on levinnyt myös Hassintien 
varteen pihan reunalla.
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Latosen pihan reunalla kulkee vanha kärrytie.

Latosen pihan takanurkalla kulkee vanhan Hassintien pätkä ai-
van piharakennusten takaa. Vanhan tien ja rakennusten välillä on 
ennen ollut valkoinen puuaita.  Nyt paikalle on rakennettu pätkä 
riukuaitaa. Rakennusten vierelle levinneitä syreenejä ja lehtipuu-
vesaikkoa voisi hieman raivata, jotta polulta säilyisi näkymä pi-
hapiiriin. Riukuaitaa tai uutta lankkuaitaa voisi rakentaa talojen 
taakse kohtaan, jossa vanha aita on kulkenut. 
 

20  Hassintien mäntyreunus
 
Hassintien varrella tien ja pellon välillä on mäntyreunusta, jota hoidetaan puukujannemaisesti. Tien 
varrella kasvoi ennen isoja koivuja, mutta niiden tultua liian huonokuntoisiksi, on reunus uudistettu 
männyillä. Nyt männyt ovat jo melko kookkaita. Reunusta voi kehittää myös monilajisemmaksi reu-
navyöhykkeeksi, josta kuitenkin näkisi läpi viereiselle pellolle ja metsäsaarekkeelle.

Hassintien varren mäntyreunus.
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21  Hintan koivukujanne
 
Hintan tilan Puukkoistentien puoleisen 
pihatien varrella kasvaa tuuhea koivu-
kujanne. Koivut ovat hyvässä kunnossa 
ja siistin näköisiä. Koivukujan siistiin 
ilmeeseen vaikuttaa myös se, että koivut 
ovat suhteellisen saman ikäisiä. Kujan-
ne luo katseen kiinnittävän elementin 
muutoin aukeaan peltomaisemaan. Ke-
sän 2013 lopulla Hassin kylällä tehtiin 
maakaapelointi ja koivukujanteen ohi 
kulkeva ilmasähkölinja poistettiin. Ku-
jannetta voidaan kunnostaa ja uudistaa 
tarvittaessa sivun 27 ohjeiden mukaan. 
 

Hintan koivukujanne.
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22  Hassin kyläkeskuksen peltoaukeat

Hassin kylän keskuksen peltoaukeat ovat suunnittelualueen laajimmat ja määrittävät pitkälti kylän 
maiseman luonteen. Pellot jakautuvat useamman viljelijän kesken ja ovat pääosin viljelyksessä.
Peltoihin rajautuvien metsien reunavyöhykkeitä on etenkin Latosen pohjoispuolella ja Pökköhaan koh-
dalla sekä Arvajanreitintien varrella. Peltojen keskellä on joitain metsäsaarekkeita, joissa kasvaa pää-
osin koivua, harmaaleppää ja paikoin haapaa. Näitä reunavyöhykkeitä ja metsäsaarekkeita voisi hoitaa 
ympäristökorvaussopimuksella raivaamalla niitä enemmän puoliavoimemmiksi säilyttäen puusto mo-
nilajisena (ks. s. 20). Lammin ranta-alueiden osalta katso kohde 25. ja rantojensuojeluohjelma-alueiden 
hoito-ohjeet s. 26. Ympäristökorvaussopimus tarvitsee kuitenkin erillisen tarkemman suunnitelman.
  

Hassin kyläkeskuksen pellot.

 Lamminrannan koivukujanne Puukkoistentien varrella.

23  Lamminrannan koivukujanne

Puukkoistentien varrella Lamminrannan tilan vie-
ressä on koivukujanne, joka jatkuu joitain kymme-
niä metrejä toispuoleisena Hassin kyläkeskukselle 
päin. Koivukujanne antaa viihtyisän ilmeen hie-
man mäkiselle ja mutkaiselle tielle. Yleisen maan-
tien reunalla olevat puukujanteet ovat kuitenkin 
ongelmallisia teiden hoidon kannalta. Tienvarren 
maanpohjaa hallinnoi ELY-keskus, mutta puut 
ovat maanomistajan omaisuutta. ELY-keskus voi 
kuitenkin poistattaa yksittäisiä puita, jos niistä 
on vaaraa liikenteelle tai ne haittaavat tienhoitoa. 
ELY-keskus vastaa tienvarsien raivaamisesta, mut-
ta raivaus voidaan toteuttaa vain puuston rajaan 
asti, joten puiden välit jäävät silloin raivaamatta.
Kujanteessa on nyt vaihtelevan kuntoisia ja eri-
ikäisiä puita, joten sitä kannattaa hoitaa säännöl-
lisesti, jos se halutaan säilyttää siistinä. Kujan-
teiden hoidosta ja uudistamisesta on tarkempia 
ohjeita sivulla 27. 
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24  Kosteikolle sopiva paikka

Mahdollinen kosteikon perustamispaikka on Lammin pohjoispäädyssä, peltojen ja järven väliin jää-
vällä alavalla alueella, jolla sijaitsee luontainen kosteikkoalue. Kohde kasvaa pääasiassa pajuja. Kos-
teikolle mahdollista aluetta ovat luontaisen kosteikkoalueen lisäksi kosteudesta kärsivät pohjoinen 
peltolohko sekä lännen puoleisen pellon reuna-alue. Vesiensuojelullisesti tarpeeksi isolle kosteikolle 
olisi tilaa alueella.

Kosteikon voisi perustaa patoamalla ja kaivamalla. Padon ja pengerryksen avulla vesi voidaan nostaa 
kosteikossa halutulle tasolle. Veden tulouomaan alueen pohjoispäätyyn voisi kaivaa laskeuttavan al-
lasosan. Kaivuumassoja voitaisiin mahdollisesti levittää viereisille pelloille, jonka avulla niiden pintaa 
voitaisiin nostaa. Alueen puusto tulisi poistaa ennen kosteikon perustamista.

Lammin pohjoispuolella on luontainen kosteikkoalue.

25  Lammin ja Kähöjoen ranta-alueiden rantojensuojeluohjelma-alue

Hassin kyläkeskuksen peltojen keskelle jäävän Lammin rannat kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan, 
mutta ohjelmaa ei ole toteutettu suojelualueena tai kaavalla. Tällöin aluetta saa hoitaa harkitusti nou-
dattamalla valtakunnallisia rantametsien hoitosuosituksia. Rantojensuojeluohjelma-alueiden yleiset 
hoito-ohjeet löytyvät myös sivulta 26. 

Lammin ranta on melko pensoittunut ja ranta-alue peittää Hassin kyläkeskuksen peltoaukean näky-
mää. Pensaikkoa voidaan raivata varovasti paikoin puiden välistä niin, että maisema pellolta vesistöön 
ja vastarannan pelloille aukenee hieman. Isompaa lehtipuustoa ei tulisi harventaa. Lisäksi osa pensais-
ta tulee jättää etenkin Lammin pohjoisrannan tiheikköön varpuslintuja varten. Rantojensuojeluohjel-
ma-alueen ulkopuolinen Lammin pohjoispää (kohde 24) soveltuisi hyvin kosteikon perustamiseen, ja 
siltä osin puustoa ja pensaikkoa voi poistaa enemmänkin. 

Hassinkoskille on tehty kalataloudellinen kunnostus 1990-luvulla ja sen tavoitteita edesauttaa Kähö-
joen rantojen metsien jättäminen luonnontilaiseksi.

Kosteikon rakentaminen tulee suunnitella niin, 
että se ei haittaa lähialueen peltojen kuivatusta. 
Kuluneella tukikaudella (2007-2013) on kostei-
kon perustamiseen voinut saada ei-tuotannol-
lista investointitukea. Kohde täyttää erityistuen 
kriteerit, mutta kosteikon perustaminen vaatii 
tarkemman perustamissuunnitelman, jonka 
tulee sisältää esimerkiksi maaston korkeus-
mittaukset. Perustamista suunniteltaessa tulee 
neuvotella kaikkien kosteikon mahdollisen vai-
kutusalueen maanomistajien kanssa. (Kohteen 
arvioinnin on tehnyt projektisuunnittelija Ilo-
na Helle Tarkka! –hankkeessa kesällä 2013) 
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26  Hakulin riihi eli Maahovi
 
Arvajanreitintien varrella sijaitsee Hakulin riihi, joka tunnetaan myös vanhalla nimellä Maahovi. 
Maahovissa järjestettiin vanhaan aikaan tansseja riihen ylisillä. Nyt riihi on kunnostettu ja se on ollut 
taas kunnostuksen jälkeen aktiivisessa käytössä kyläläisten järjestämissä juhlissa. Kunnostukseen on 
saatu hieman rahoitusta ELY-keskukselta.

Lamminrannan riihi 
Arvajanreitintien varrella.
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27  Hakulin koivukujanne
 
Arvajanreitintielle näkyy Hakulin pihatien siisti ja tasainen 
koivukujanne. Koivukujanne luo nätin jatkumon pihan reu-
nan puistomaiselle koivumetsälle. Koivut ovat vielä melko 
nuoria ja suhteellisen lähellä toisiaan. Puiden kasvaessa voi-
daan yksittäisiä puita poistaa välistä. Yleisiä ohjeita koivuku-
janteiden hoitoon ja uudistamiseen löytyy sivulta 27. 

  

Hakulin pihatien 
koivukujanne.

28  Hakulin vanha kärrypolku

Arvajanreitintieltä lähtee Hakulin pihaan kapea metsän reunustama polku, joka on ennen ollut vanha 
kärrypolku Hassiin. Polkua on paikoin rinnekohdissa pengerretty kivillä. Kärrypolun varrella näkee 
vaihtelevaa metsämaisemaa ja pilkahduksen pellosta metsän takana. Polku sopii hyvin hoidetuksi 
luontopoluksi muistuttamaan alueen historiasta. Hakulin pihaan johtavan kärrypolun loppupäässä 
on kota. Polun vartta olisi hyvä hoitaa raivaamalla niin, että polun pengerrykset ja rakenne säilyvät 
nähtävissä, mutta kuitenkin niin, että ympäristön luonto pysyy monipuolisena. 

Hakulin kota.Vanha kärrypolku kulkee Arvajanreitintieltä Hakulin pihaan. 
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29  Kurjennoron ja Hassin tilan peltoaukeat reunavyöhykkeineen

Kurjennoron ja Hassin pellot aukeavat Arvajanreitintien varressa tien mutkakohdassa jatkuen alas 
Kähöjoelle asti. Vallitsevana elementtinä maisemassa on peltoaukean myötäisesti kulkeva suurvoima-
linja. Vaikka voimalinja tuo maisemahäiriön idylliseen kylämaisemaan, sitä lieventävät Kurjennoron 
lehmät, jotka laiduntavat peltoja. 

Lehmät laiduntavat Kurjennoron peltoja voimalinjan alla. Mäntyvaltainen reunavyöhyke Arvajanreitintien varrella. 

 

Arvajanreitin tien varressa on Hassin tilaa vastapäätä tiheä mäntyvaltainen reunavyöhyke, jota myös 
voi hoitaa monimuotoisuusalueiden raivausohjeita noudattaen (s. 20). 

Kähöjoen ranta-alue kuuluu rantojensuojeluohjelmaan, mutta sen suojelua ei ole toteutettu luonnon-
suojelualueena eikä kaavalla. Alueen hoidossa tulee noudattaa valtakunnallisia rantametsien hoito-
suosituksia. Yleiset rantojensuojeluohjelma-alueiden hoito-ohjeet löytyvät sivulta 26. Hassinkoskille 
on tehty kalataloudellinen kunnostus 1990-luvulla ja sen tavoitteita edesauttaa Kähöjoen pohjoisran-
tojen metsien jättäminen luonnontilaiseksi.

Hassin tilaa reunustaa idän puolelta myös muutama pienempi erillinen peltoalue, joiden tien läheisillä 
reunoilla on kauniita monimuotoisia metsäsaarekkeita. Näitä alueita olisi hyvä raivata myös hieman 
valoisammiksi säilyttäen kuitenkin niiden monipuolinen lehtipuuvaltainen rakenne.
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Niitty Kurjennoron 
peltojen reunalla.

Hassin tila Arvajanreitintieltä katsottuna.  

30  Kurjennoron ja Lepistön niitty
 
Kurjennoron ja Lepistön yhteishoidossa on tien 
ja peltotien reunaniitty. Niitty kasvaa luonnon-
tilaisena ja siihen on ajettu ruohonleikkurilla 
mönkijälle ajolenkki. Niityn ajouran ulkopuo-
lista kasvustoa voisi niittää niin, että se ei re-
hevöidy liikaa ja lajisto monipuolistuisi. Tällöin 
niitetty heinä olisi hyvä kerätä pois alueelta. 
Tienvieressä niityn laidalla kasvaa mm. keto-
neilikkaa, joka viihtyy vähäravinteisessa keto-
maisessa ympäristössä. Ketoneilikkaa ja muuta 
niittylajistoa uhkaa tienvieren lupiiniesiintymä, 
jonka torjuntaan myös niittäminen auttaisi.  

31  Hassin tilan pihapiiri

Hassin tila on nimensä mukaisesti Hassin kylän kantatiloja. Tilan historia juontaa keskiajalle asti n. 
500 vuoden päähän. Nykyinen päärakennus on rakennettu vuonna 1914. Tila on edelleen Hassin suvun 
omistuksessa. Tilan pellot ovat vuokralla ja viljelyksessä. Pihapiirin rakennusperinnön hoitosuunnit-
telun voisi aloittaa pyytämällä Keski-Suomen museolta katselmusta ja lausuntoa säilyttämisen arvoi-
sista pihapiirin rakennuksista. Säilytettävien rakennusten kunnostuksessa voidaan hyödyntää raken-
nusperinnön hoidon avustusta.

Puutarhaa reunustavat siperianhernepensaat ovat päässeet leviämään voimakkaasti tienpielessä niin, 
että näkymä tielle on umpeutunut. Pensaan voi leikata kokonaan alas ja antaa osan niistä kasvaa 
uusiksi pensaiksi niin, että pensaiden välistä näkee pihapiiriin. Uusia pensaita ei kuitenkaan kannata 
kasvattaa tasavälein vain muodostaa pieniä rykelmiä ja jättää niiden väliin isompia aukkokohtia.

Siperianhernepensas on levinnyt voimakkaasti Hassin tilan reunalla.
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32  Hakalan metsäsaareke ja reunavyöhykkeet

Hakalan tila sijaitsee metsän keskellä Hassin kyläkeskuksen koillispuolella. Hakalan pihatieltä avau-
tuu kapea peltomaisema tien kummallekin puolelle. Pellot ovat vuokralla ja viljelyksessä. Eteläpuo-
lisen pellon keskellä on yksi iso metsäsaareke, jonka monilajinen puusto jakautuu kahteen selkeään 
ikäluokkaan. Puustoa voisi raivata varovasti puoliavoimemmaksi niin, että monilajisuus säilyisi ja 
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puuston ikärakenne monipuolistuisi. Samoin peltoa ympäröiviä reunavyöhykkeitä voisi raivata suosi-
en lehtipuita. Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeen hoidossa tulisi noudattaa monimuotoisuusalu-
eiden raivausohjeita (s. 20).  Metsäsaarekkeiden ja reunavyöhykkeiden hoitoon voi hakea ympäristökor-
vaussopimusta. Ympäristökorvaussopimus vatii kuitenkin erillisen tarkemman hoitosuunnitelman.
 
 

Hakalan pellot metsä-
saarekkeineen.

Soppelan niitty.

Harjulan pihapelto.

33  Soppelan vanha pihapiiri ja niitty/laidun

Soppela sijaitsee Tammihaan, Hakalan ja Västi-
län tilojen välissä metsän keskellä. Talo on ollut 
jo pitkään asumattomana ja päässyt huonoon 
kuntoon. Pihapiiriä ympäröivä vanha peltoalue 
on säilynyt edelleen avoimena, joskin muutamat 
pajupensaat ja puutarhakarkulaiset alkavat valla-
ta alaa. Aivan talon vieressä kuivalla kallioisella 
kohdalla kasvaa muutamia ketoneilikoita. Alue 
sopisi erinomaisesti laidunalueeksi mm. lehmille 
tai lampaille. Niittäminen ja niitoksen poiskeruu 
sopisi vaihtoehtoisesti hoitomuodoksi. Alueelle 
on kehittynyt hyvä luontainen niittylajisto, jota ei 
kannata tuhota ottamalla aluetta viljelykseen.

34  Harjulan pihapelto

Harjulan tilan pihan viereinen pelto oli jo kasva-
massa umpeen viljelyksen loputtua, mutta pelto 
otettiin uudelleen viljelykseen n. 11 vuotta sitten. 
Pelto on nyt vuokralla. Pellon raivaamista jatke-
taan vielä koillisnurkasta. Pellon ovat aikoinaan 
suvun esi-isät raivanneet kuokalla kovalla työllä 
ja sen säilyttäminen avoimena on maisemallisten 
syiden lisäksi paikan historiaa kunnioittavaa. 
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35  Torkkelin peltoaukea

Torkkeli on nykyään vapaa-ajan asuntona, mutta pellot ovat vuokralla ja pysyneet viljelyksessä. Tilan 
pellot avautuvat kauniina pihatien ympärille, jääden maantieltä piiloon tienvarren puuston taakse. 
Pihatietä reunustaa toiselta puolelta koivurivistö. Vanhat maatilan ulkorakennukset ovat jääneet hie-
man piiloon pellon reunan metsään. Pellot reunavyöhykkeitä voisi raivata hieman niin, että ne tulisi-
vat puoliavoimemmiksi ja rakennukset enemmän näkyville. Rannan puoleinen pelto pilkistää hieman 
peltojen välisen metsänreunan takaa. Tätä reunaa on hyvä myös säilyttää puoliavoimena. 
  

Torkkelin pellot avautuvat kauniina pihatien ympärille.
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36  Kassalan reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet

Kassalan tilan ympärillä olevat pellot on pidetty viljeltyinä maiseman säilyttämiseksi, vaikkei tilalla 
harjoiteta enää itse maanviljelyä. Peltojen keskellä sijaitsee muutamia koivu- ja haapavaltaisia metsä-
saarekkeita, joita voisi hoitaa raivaamalla. Pellot rajautuvat pääosin metsään ja niiden reunavyöhyk-
keitä voisi hoitaa raivaamalla puoliavoimemmiksi, suosien lehtipuustoa ja monilajisuutta, noudattaen 
monimuotoisuusalueiden raivausohjeita (s. 20).
 

Kassalan lievästi kumpuilevaa 
peltoaukeaa lehtipuuvaltaisine 
reunavyöhykkeineen. 

Tuomojan pellot.

37  Tuomojan peltoaukea ja kaukomaisema
 
Kassalan tilaan kuuluva Tuomojan peltoaukea sijaitsee rinnemaastossa rajautuen pohjoispuolelta Rii-
hijärven rannassa kulkevaan tiehen. Peltoaukean läpi kulkee tie ylös rinteeseen. Tieltä tarkasteltuna 
pelto on pienipiirteinen pilkahdus kulttuurimaisemaa metsän keskellä. Rantaan päin peltotieltä on 
kauniit näkymät Riihilahden yli Korvenmäkeen asti. Pellon kuusivaltaisia reunametsiä ja muutamaa 
koivu- ja haapavaltaista metsäsaareketta voisi hoitaa raivaamalla puoliavoimemmiksi, suosien lehti-
puustoa ja monilajisuutta noudattaen monimuotoisuusalueiden raivausohjeita (s. 20). Yksittäiset isot 
puut pellon keskellä olevan ojan varrella kannattaa säilyttää maisemapuina.
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38  Kassalan tilan maisemaraivaukset rannassa

Kassalan tilalle vievän tien varressa on tien ja rannan välissä kapeita monilajisia puustoreunuksia, joita 
on hoidettu raivaamalla. Paikoin reunuksia voisi raivata ja harventaa lisää niin, että järvelle näkyisi 
tieltä paremmin. Etenkin harmaaleppä ja paju peittävät nopeasti alaa. Maisemaraivaukset toteutetaan 
s. 20 ohjeiden mukaan. Aivan tilakeskuksen peltojen eteläpuolella tienvarren puustoreunus levenee ja 
muuttuu lehtomaiseksi. Tätä monimuotoista lehtomaista aluetta ei kannata harventaa, vaan jättää se 
mielellään luonnontilaan.
  

 

Kassalan tilalle vievän tien varressa on tien ja rannan välissä kapeita monilajisia puustoreunuksia.

Kassalan tilan pihapiirissä sijaitsee vanha 
aittarakennus vellikelloineen.

39  Kassalan tilan vanha aitta

Peltojen ympäröimä Kassalan tila sijaitsee Puukkoisten kylässä lähellä Riihijärven rantaa. Entisestä 
Riihijärven torpasta tuli Kassalan talo vuonna 1800. Alkuperäinen päärakennus paloi vuonna 1875, 
jonka jälkeen pystytettiin edelleenkin käytössä oleva kartanotyylinen päärakennus, jonka ulkoasussa 
on muutoksien myötä lähinnä 1920-luvun vaikutteita. Muita pihan rakennuksia ovat mm. vanha aitta 
pihatien risteyksessä. Aittarakennus lienee peräisin vanhan päärakennuksen ajoilta ja on suhteellisen 
hyvässä kunnossa. Kassala on osoitettu Keski-Suomen maakuntakaavassa maakunnallisesti arvok-
kaana rakennetun kulttuuriympäristön kohteena.
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40  Arvajanreitintien rantamaiseman raivaus

Arvajanreitintien 
tienvarren puustoa.

Arvajanreitintie kulkee lähes koko 
matkaltaan järvien ja jokien rantoja 
myötäillen. Rannan ja tien välissä kas-
vaa kapea metsäreunus, joka on lehti-
puuvaltainen. Paikoin kasvaa joitain 
mäntyjä ja kuusiakin. Järvi pilkistää 
paikoin puuston välistä, mutta puustoa 
voisi harventaa lisää, jotta näkymä jär-
velle avautuisi paremmin. Reunuksen 
pensaikkoa ja vesaa olisi hyvä raivata 
säännöllisesti myös puiden välistä. Leh-
mijärven ja Kaijanjärven kohdilla tien 
ja rannan välissä kasvaa tiheitä tervale-
pikkoja. Tervaleppiä voi varovasti har-
ventaa niin, että puut saavat tilaa kas-
vaa isommiksi ja niiden välistä näkee 
järvelle. Isoja maisemapuina kauniita 
tervaleppiä ei tulisi kaataa. ELY-keskus 
vastaa tienvarsien raivaamisesta puus-
ton rajaan asti. Puuston hoito on maan-
omistajan vastuulla.
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41  Mäkiahon mansikkamaat ja koiravaljakkomaisemat
 
Mäkiahon peltojen ja metsien hoitoa ohjaa monipuolinen yrittäjyys. Osa pelloista on edelleen viljan 
viljelyksessä ja osa on mansikkamaana. Lisäksi mansikoita kasvatetaan myös kasvutunneleissa. Si-
sääntuloväylän viereiselle nurmelle on laitettu muutamia mansikkapenkkejä maisemalliseksi mai-
nosmerkiksi. Koiravaljakoita varten on metsään raivattu rekireittejä ja kulkevatpa reitit paikoin myös 
pellon yli. Koiravaljakkoja saapuu talvisin ajamaan turisteja pääosin Himoksen suunnalta. Koko Arva-
janreitintien länsipään maisemilla on etenkin talvimatkailun kannalta merkitystä. 

42  Petäjämäen reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet

Petäjämäen mäntysaareke.

Petäjämäen tilalla on ollut ennen lehmiä laiduntamas-
sa pihan viereistä mäntyvaltaista metsäsaareketta ja 
metsälaidunperinnebiotooppia (kohde 43). Lehmistä 
on sittemmin luovuttu. Pellot ovat edelleen osittain 
viljelyksessä. Mäntyvaltaisia puoliavoimia metsäsaa-
rekkeita, joilla on kivinen ja kuiva maaperä olisi hyvä 
hoitaa laiduntamalla. Vaihtoehtoisesti metsäsaarek-
keita voi hoitaa raivaamalla ja niittämällä noudattaen 
monimuotoisuusalueiden raivausohjeita (s. 20). Mänty-
valtaiset kuivat metsäsaarekkeet ovat hyviä ketokasvien 
elinympäristöjä, jos ne eivät pääse kasvamaan umpeen.
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43  Petäjämäen haka

Haka (1,4 ha) sijaitsee Arvajanreitin varrella Petäjämäen tilan reunalla. Alue jakautuu kahteen osaan 
Mäkiahontien kahdelle puolelle. Haka on ollut laidunalueena ainakin 1950-luvulta alkaen, mutta 
2000-luvun alussa karja on laitettu pois. Haka on nykyisin laiduntamaton ja osittain melko metsäi-
nen. Alueen pohjoisosassa on jyrkkä rinne. 

Puusto on mäntyvaltaista. Lajistollisesti parhain osa haasta on hiekkatien länsipuolen pohjoinen reu-
na, jossa on paljasta kalliota, maakiviä ja katajia. Hiekkatien itäpuolinen osa on puustorakenteeltaan 
vielä melko hyvä, mutta kenttäkerroksessa on jo runsaasti metsälajeja. Koko alueella esiintyy kuiten-
kin edelleen niittylajistoa, vaikkakin alueen umpeenkasvu on alkamassa.

Perinnebiotoopin arvoluokka on vuoden 1994 inventoinneissa ollut P+, nykyisin P (paikallisesti arvo-
kas) (Perinnebiotooppien päivitysinventoinnit 2013, Elina Lehtinen ja Emma-Liina Marjakangas).

Petäjämäen haassa 
esiintyy vielä silmällä 
pidettävää (NT) keto-
neilikkaa. 
Oikeanpuoleiset kuvat: 
Elina Lehtinen.

Hevoset laiduntavat 
Lehmälän pellolla.

44  Lehmälän reunavyöhykkeet, metsäsaarekkeet ja nurmilaidun

Lehmälän tilalla on viljelty jo 
usean sukupolven ajan. Myös 
naapurin hevoset laiduntavat 
peltoja jo useampaa vuotta. He-
voset näkyvät maisemaa piristä-
västi Arvajanreitintielle.
 



66      Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma

Peltoja reunustaa pohjoispuolelta kuusivaltainen metsä, jonka reunassa on paikoin sekapuustoisia 
vyöhykkeitä. Rantapeltojen reunustat kasvavat harvaan raivattua koivuvaltaista lehtipuustoa. Reuna-
vyöhykkeitä voi jatkossakin hoitaa raivaamalla niistä vesakkoa ja pitämällä puusto harvahkona. Hoi-
totöissä tulee suosia moni-ikäistä ja –lajista lehtipuustoa ja välttää kaavamaista puuston harvennusta. 
Etenkin nuoria kuusentaimia ja harmaaleppävessaa kannattaa poistaa (s. 20). Reunavyöhykkeiden ja 
metsäsaarekkeiden hoitoon voi hakea ympäristökorvaussopimusta. Sopimus vaatii kuitenkin erillisen 
tarkemman suunnitelma. Lehmälän tilan peltoja on myös Arvajanlahden itäpuolella (kohde 56).

Lehmälän rantapuustoa. 

45  Lehmälän aitta

Reunavyöhykkeellä (kohde 44) sijaitsevan vanhan aitan edusta on hyvä pitää raivattuna, jotta puusto 
ei vaurioita sen rakenteita ja aitta näkyisi tielle. 
 

Lehmälän aitta.
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46  Arvajan tilan reunavyöhykkeet

Arvajan tila sijaitsee Arvajan kylän sydämessä Arvajanreitintien ja Lahdentien välisellä niemekkeellä 
Arvajankosken vieressä. Tilan pellot ovat nykyisin vuokralla. Tilan vieressä Arvajankosken rannalla 
sijaitsee UPM:n vedenottamo. Niemessä on myös muutamia mökkitontteja. 

Peltojen reunoilla on monimuotoisia reunavyöhykkeitä, joita vuokralainen voisi hoitaa ympäristökor-
vaussopimuksella. Etenkin Arvajanreitintieltä nousevan pihatien ja pellon välinen metsäreunus on 
niin tiheä, että pellon yli ei näy juurikaan järvelle. Puusto on reunuksessa monilajista: mm. koivua, 
mäntyä ja haapoja on runsaasti ja ne ovat eri-ikäisiä. Nuorta harmaaleppä ja koivuvesaikkoa voisi 
raivata isompien puiden alta, jotta reunus ei pusikoituisi umpeen ja näkymä järvelle avartuisi hieman. 
Reunuksessa ja tien idän puoleisessa metsikössä kasvaa monia suuria ja kauniita mäntyjä, jotka kan-
nattaa säästää. Tien toisella puolella Arvajanreitin tien varrella ja pienen pellon reunalla kasvaa run-
saasti nuorta tiheää harmaalepikkoa. Pellon reunasta tätä lepikkoa voisi hieman raivata, mutta met-
sänreunaan kannattaa jättää tiheämpi lepikkoalue, sillä se toimii pyiden suoja- ja ruokailupaikkana.

Tilan peltojen välisellä metsäalueella on ennen ollut laidunnusta ja alue on inventoitu 1992 perinne-
maisemainventoinneissa paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi. Nyt perinnebiotooppi on taan-
tunut ja se kaipaisi laidunnusta esim. lampailla säilyttääkseen arvonsa (kohde 47).
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47  Arvajan metsälaidun (inventoitu perinnebiotooppi)

Metsälaidun (0,6 ha) sijaitsee Arvajan tilan eteläosan peltojen reunalla, jolla on paljon kallioita, katajia 
ja suurehkoja koivuja. Laidun rajautuu pääasiallisesti peltoihin ja teihin, lännessä Lehmäjärveen. Alue 
on ollut laidunnuksessa vuoteen 1989 asti, mutta on nykyisin laiduntamatta. Hakamaa on hitaasti 
kasvamassa umpeen. Eteläreunassa on parempi kohta, jossa kasvaa niittylajistoa, muualla on melko 
paljon metsälajistoa. Puuston rakenne on pääosin hakamainen, muttei kaikilta osin selkeä. Länsiosas-
sa on jyrkkä kalliorinne. 

Arvoluokka vuoden 1994 inventoinnissa P+, nykyisin P-. (Perinnebiotooppien päivitysinventoinnit 2013, Elina 
Lehtinen ja Emma-Liina Marjakangas).

48  Arvajan tilan laitumeksi sopiva pelto

Arvajan tilan itäreunalla, Arvaja-tien varrella vanhan kaupan vieressä on pieni pelto rinteessä. Pellolla 
kasvaa nyt pääasiassa mesiangervoa ja koiranputkea. Pelto sopisi hyvin laidunalueeksi esim. lampaille 
tai hoidettavaksi niittämällä kahdesti kesässä. Pelto näkyy hieman myös nelostielle ja sen hoidolla olisi 
maisemallista merkitystä.
 

Vanha pelto, joka soveltuisi laitumeksi. Elina Lehtinen.
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  49  Arvajan venesatama

Arvajan venesatama sijaitsee Lahdentien varrella Edesniemen vastarannalla. Sataman kohdalta on en-
nen pudotettu tukkeja Päijänteeseen, mistä on jäljellä metalliset rakenteet sataman laiturin reunalla. 
Tukkeja kuljetettiin vielä 1900 –luvun loppupuolellakin kuorma-autoilla Ouninpohjasta ja kauempaa-
kin Arvajalle, josta ne uitettiin Päijännettä pitkin mm. Heinolaan asti. Jäljelle jääneet tukkienpudotus-
paikan rakenteet ovat osa alueen kulttuurihistoriaa ja ne on hyvä säilyttää paikallaan. 
 

Arvajan satamassa on jäänteitä tukkien kuljetuksesta vesiteitse.

Sataman laiturilta aukeaa näkymä Edesniemen ja Säviäsalmen 
rantapelloille ja metsäisille rinteille. Elina Lehtinen.

Sataman rantaa reunustavaa lehtipuuvaltaista puustoa ja pensaik-
koa voisi raivata aina Edesniementielle asti, jotta järvimaisema 
näkyisi paremmin tielle ja sataman ilme avartuisi. Elina Lehtinen.
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50  Järvensivun reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet

Järvensivun pellot.

Järvensivun tila sijaitsee Kapalojärven ja 
Lehmijärven välisellä niemellä. Tilan vilje-
lyksessä olevat pellot ulottuvat kumman-
kin järven rantaan asti ja niitä reunustavat 
sekapuustoiset tiheät reunavyöhykkeet. 
Pelloilla on myös muutamia pieniä metsä-
saarekkeita sekä yksittäisiä maisemapuita 
ja pensaita pelto-ojan reunoilla. Ojan-
reunan puut kannattaa säilyttää, sillä ne 
lisäävät monimuotoisuutta ja antavat nä-
tin lisän maisemaan. Reunavyöhykkeitä 
ja metsäsaarekkeita voisi raivata hieman 
avoimemmiksi kuitenkin niin, että säi-
lytetään niiden monipuolinen lajisto ja 
puuston monipuolinen ikärakenne (ks s. 
20). Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarek-
keiden hoitoon voi hakea ympäristökor-
vaussopimusta. Sopimus vaatii kuitenkin 
erillisen tarkemman suunnitelma.
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51  Lehmijärven rantapelto

Lehmijärven ja Kapalojärven välisen niemen rannassa on pie-
ni vanha pelto, joka nykyisin on omakotitalon pihamaana. 
Pelto on toiminut aiemmin hevoslaitumena, mutta nykyisin 
laidunnus on loppunut ja peltoa hoidetaan niittämällä. Pel-
lon reunan rantapuustossa kasvaa pääasiassa koivuja, joiden 
välistä pilkistää Lehmijärvi. Rantapuustoa voi hoitaa raivaa-
malla ajoittain pajua ja nuorempaa vesaikkoa koivujen välis-
tä. Puusto toisaalta antaa myös hieman suojaa pihapiiriin, 
sillä talolle on varsin suora näkymä Arvajanreitintieltä ja Ar-
vajan niemen kärjestä. Pihapellon reunapuustoa Lehmijärven rannalla.

52  Linkinniityn luonnonsuojelualue

Suojelualue koostuu kolmesta osasta, joista yksi on Kapalokosken etelärannalla ja kaksi Arvajankos-
ken etelärannalla. Alueilla on mosaiikkimaisesti 1-osa-alueita ja 2-osa-alueita. 1-osa-alueilla on kielletty 
kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet sekä rakentaminen. 2-osa-alueilla on ainoastaan rakentamisra-
joitus, mutta metsätaloutta voi harjoittaa noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituksia 
(ks. s. 25). Linkinniityn luonnonsuojelualueella 2-osa-alueet tosin ovat pelkästään peltoalueita.

53  Paronin puisto, luonnonsuojelualue 

Suojelualue sijaitsee Kapalokosken pohjoisrannalla. Alueeseen kuuluu 1-osa-alue, joka on lähempänä 
rantaa ja sen takana 2-osa-alue. 1-osa-alueilla on kielletty kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet sekä 
rakentaminen. 2-osa-alueilla on ainoastaan rakentamisrajoitus, mutta metsätaloutta voi harjoittaa 
noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituksia (ks. s. 25).
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54  Karhilan tilan reunavyöhykkeet ja metsäsaarekkeet

Karhilan tila sijaitsee Arvajanlahden itärannalla Lallakan ja Kiiliäisvuoren välillä. Tila toimi sikati-
lana vuoteen 1998. Ravihevoset tulivat tilalle vuonna 2007 talliksi kunnostettuun sikalaan.  Kesäisin 
pelloilla laiduntaa 5 hevosta, talviksi tilalle niistä jää vain kolme. Tilan pihapiirissä on useita kauniita 
vanhoja piharakennuksia ja venetalas rannassa (kohde 55). Tilan pellot ovat vuoroin laitumina ja vuo-
roin viljelyksessä. Lallakan ja Kiiliäisvuoren ympäristöä hallitsee järeä mänty- ja kuusimetsä. Havu-
puumetsä ulottuu monin paikoin aivan peltojen reunaan asti, joskin myös paikoin koivua ja muuta 
lehtipuuta esiintyy reunavyöhykkeissä. Tilan päärakennuksen viereisen puron varressa kasvaa rehevää 
lehtoa. Lehdon lajisto on monipuolinen, ja se sitoo samalla pellolta valuvia ravinteita ennen vesistöä. 
Lehto tulisi säilyttää luonnontilaisena.
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Laidunpeltojen reunavyöhykkeitä voisi laiduntaa pellon yhteydessä 
n. 20 m leveydeltä metsän puolelle. Tällöin vesaikkoa tulisi hieman 
raivata, jotta hevoset pääsevät metsän puolelle. Reunavyöhykkeitä 
ei kuitenkaan tule raivata täysin avoimeksi vaan jättää muutamia 
pensasryhmiä ja eri-ikäistä lehtipuustoa jäljelle (ks. s.21). Niitä 
reunavyöhykkeitä, jotka halutaan pitää pelkästään metsätalous-
käytössä, ei kannata laiduntaa, nämä alueet eivät myöskään so-
vellu erityistukeen. Osa reunavyöhykkeistä on kallioisia ja jyrkkiä 
rinteitä, jolloin niiden hoitaminen onnistuu ainoastaan raivaa-
malla. Tällaisia rinteitä on esimerkiksi rannassa ja ojan varressa. 
Rinnemetsien raivaaminen on suoritettava harkiten sillä rinteen 
kasvillisuus estää eroosiota ja alueet näkyvät kauas. Rinnemetsiä 
kannattaa mieluummin raivata liian vähän kuin liikaa.
 

55  Karhilan venetalas

Rannassa on 1940-luvulta peräisin oleva venetalas, joka on säily-
nyt ulkoapäin suhteellisen hyvässä kunnossa. Rakennukseen on 
laitettu uusi pärekatto 1970-luvulla ja sitä on maalattu aika ajoin. 
Rakennus kaipaisi nyt kuitenkin hieman taas kunnostusta, sillä 
se alkaa vajoamaan veteen ja osa sisärakenteista on kärsinyt. Myös 
kate pitäisi uusia. Kunnostuksissa talaan rakennustyypille luon-
teenomaiset ominaispiirteet ja rakennusperinne olisi hyvä säilyt-
tää.
 

Hevoset laiduntavat Karhilan tilan peltoja.

Karhilan venetalas.

Puut muodostavat kapean kujanteen 
Lehmälän peltojen reunalla.

 

56  Lehmälän metsäsaarekkeet ja puustoreunus Karhilan viereisillä pelloilla

Lehmälän tilan (kohde 44) peltoja on myös kau-
kana tilakeskuksesta Karhilan tilan peltojen ete-
läpuolella Kalliomäen vieressä. Peltojen keskellä 
on muutamia pieniä tiheitä sekapuusaarekkeita ja 
tien vieressä kapea sekapuustoinen reunus komei-
ne maisemamäntyineen. Metsäsaarekkeita voisi 
raivata hieman avoimemmiksi niin, että monilaji-
suus ja puuston monipuolinen ikärakenne säilyy. 
Nuoria kuusia ja harmaaleppävesaa voi poistaa 
runsaammin. Reunavyöhykkeiden ja metsäsaa-
rekkeiden hoitoon voi hakea ympäristökorvaus-
sopimusta. Sopimus vaatii kuitenkin erillisen tar-
kemman suunnitelman. Tienvieren puustoreuna 
kannattaa pitää pääosin entisellään, kuitenkin 
tarvittaessa raivaten liikaa vesakkoa ja poistaen 
mahdollisia nuoria kuusia (ks. s. 20). 
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57  Hassin rukoushuone ja piha-aitta

Hassin rukoushuone pilkistää metsän takaa Hassin kylä-
keskuksen eteläreunalla pienen mäen päällä. Rakennus 
on siirretty Norolasta 1934 Hintan lahjoittamalle tontil-
le. Talo vihittiin Hassin Nuorten Kristillisen yhdistyksen 
käyttöön 1936. Rukoushuone on nykyisin Jämsän seura-
kunnan omistuksessa. Rukoushuonetta ympäröi tuore 
mäntykangas. Osa puustosta on kaatunut muutaman 
vuoden takaisessa trombissa. Trombin takia rukoushuone 
näkyy nyt Puukkoistentielle juuri sopivasti puiden välistä. Hassin rukoushuone. 
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Rukoushuoneen pihalle on päässyt levittäytymään lupiinia hyvin laajalle alueelle ja se peittää pihan 
perinteisiä perennakasveja. Lupiini olisi hyvä saada hävitettyä alueelta mahdollisimman pian, ettei se 
pääse levittäytymään pihatienviertä pitkin Puukkoistentien reunoille. Lupiinit olisi hyvä kitkeä juuri-
neen alueelta ja polttaa. Kasvustoa voidaan myös niittää toistuvasti, jotta kukinnot eivät ehtisi siemen-

Rukoushuoneen pihalla on pieni perintei-
nen aitta.  Aitta on saanut Talonpoikais-
kulttuuri-säätiön kunniakilven tunnus-
tuksena esi-isäin kauniin rakennustavan 
tallettamisesta.

Lupiini on levittäytynyt voimakkaasti rukoushuoneen pihalle.

tää lisää. Maaperässä on todennäköisesti kuitenkin 
niin paljon lupiinin siemeniä, että torjuntatyö vie 
useamman vuoden.

Piha-alueen laiduntaminen lampailla edesauttaisi 
lupiinin hävittämisessä ja pitäisi pihan avoimena. 
Laitumia etsiviä laiduntajia voi etsiä laidunpankki.fi 
-sivuston kautta. Laiduneläinten omistaja voi saada 
erityistukea, jos hän vuokraa alueen itsellensä. Vaih-
toehtoisesti laiduneläimet voidaan vuokrata esim. 
kyläyhdistykselle, jolloin yhdistys pystyy hakemaan 
erityistukea laidunnukseen. 

58  Kähönniemen niitty

Hassin kylän eteläreunassa, aivan Kähöjoen ja Lammin rannassa, on vanha pelto, johon on kehittynyt 
monilajinen niitty. Niittyä hoidetaan niittämällä kerran kesässä ja raivaamalla ajoittain. Aivan ran-
nassa koivut muodostavat tiheähkön reunuksen pellon ja veden väliin. Rannan metsäreunus kuuluu 
rantojensuojeluohjelmaan ja sen hoidossa tulisi noudattaa valtakunnallisia rantametsien hoitosuosi-
tuksia. Rantojensuojeluohjelma-alueiden yleiset hoito-ohjeet löytyvät myös sivulta 25. Lammin rannan 
rantojensuojelualueen hoidosta lisää kohteen 25 kohdalla. Metsäinen reuna muodostaa myös kapean 
kivisen saarekkeen niityn keskelle. Metsäsaareketta voi raivata ajoittain niin, että se pysyy puoliavoi-
mena ja monilajisena (ks. s. 20). 

Niittämisen jatkaminen on hyväksi alueelle, mutta alue sopisi hyvin myös laidunnettavaksi esim. lam-
pailla. Niityn vieressä Puukkoistentien varressa kasvaa muutamia lupiineja, jotka olisi hyvä kitkeä en-
nen kuin ne pääsevät levittäytymään enemmän tien varteen.
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Kähönniemen niitty .

59  Tienvarren maisemaraivaus Pälämän rannassa

Tienvarren puustoa 
rukoushuoneen vieressä.

Puukkoistentienvarrella, Rukoushuo-
neen risteyksen kohdalla, on rannassa 
kapea koivuvaltainen puustoreunus, 
jonka läpi pilkistää hieman Pälämän-
lahti. Puustoa voisi hieman harventaa 
lehtipuustoa suosien niin, että tieltä 
näkisi paremmin järvelle (ks. s. 25). ELY-
keskus vastaa tienvarsien raivaamisesta 
puuston rajaan asti. Puuston hoito on 
maanomistajan vastuulla.

60  Puukkoisen pohjoisreunan pellot

Puukkoisten pohjoisreunalla, Lahnasillan vieressä, sijaitsee niemessä ja tien vieressä Iso-Haljalan ja 
Virtalan tilan peltoja. Pellot kuuluvat maisemallisesti Hassin kyläkeskukseen keskittyvien laajojen 
peltoalueiden jatkumoon. Iso-Haljalan pelloilla viljellään heinää. Niemessä olevalla pellolla on mo-
nipuolinen reunavyöhyke ja pieniä metsäsaarekkeita. Näitä alueita voi hoitaa raivaamalla niitä puo-
liavoimemmiksi noudattaen monimuotoisuusalueiden raivausohjeita (s. 20). Reunavyöhykkeiden ja 
metsäsaarekkeiden hoitoon voi hakea ympäristökorvaussopimusta. Sopimus vaatii kuitenkin erillisen 
tarkemman suunnitelman.
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61  Ylä-Järvenpään mäntykujanne

Ylä-Järvenpään peltojen keskellä kulkevan tien 
varrella, pienen mökin vieressä kasvaa jykevä 
mäntykujanne. Männyt ovat kasvaneet niin 
isoiksi, että kujanne on jäänyt hyvin kapeak-
si. Kujanteen puut ovat kuitenkin suhteellisen 
hyvässä kunnossa, eikä sen uusimiselle ole 
tarvetta lähiaikoina. Jos kujanne päätetään 
joskus uusia, kannattaa uudet puut istuttaa 
kauemmas tien reunasta. Nyt kapea kujanne 
on piristävä pienipiirteinen elementti aukean 
peltomaiseman keskellä. Yleisohjeet puuku-
janteiden hoitoon ja kunnostukseen löytyvät 
sivulta 27.

62  Pälämän Jokilahden ja Hassinkosken luonnonsuojelualue 

Suojelualue muodostuu kolmesta osasta, joista yksi sijaitsee Puukkoisissa Jokelankosken pohjoisran-
nalla, Jokilahden suulla ja kaksi Hassissa Hassinkoskien etelärannoilla. Kaikki suojelualueen osat ovat 
1-osa-aluetta, eli niillä on kielletty kaikki metsätaloudelliset toimenpiteet sekä rakentaminen. Alueen 
hoitamisesta voidaan sopia yhdessä ELY-keskuksen kanssa, ja hoitaminen vaatii tarkempia suunnitel-
mia.

Ylä-Järvenpään peltojen 
keskellä on mäntykujanne.
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63  Aittolahden ja Ranniston reunavyöhykkeet

Pälämän itärannalla Aittovuoren kupeessa sijaitsee Aittolahden tila, joka on nykyisin vapaa-ajan asun-
tona. Tilan peltoja viljellään kuitenkin edelleen. Pellot sijaitsevat Aittovuoren ja rannan välisessä not-
kelmassa ja niiden yli avautuu näkymä Pälämälle. Tilan päärakennuksen vieressä mäellä on useita 
vanhoja piharakennuksia, jotka näkyvät kauas mäeltä (kohde 64).
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Aittolahden pihasta näkyy Pälämälle.

Rannassa kasvaa paikoin lehtipuustoa ja pajukkoa. Rantapuustoa voi jatkossakin raivata jotta näky-
mä Pälämälle säilyy, mutta kuitenkin niin, että rantaan jää myös pensaita ja puita monipuolistamaan 
maisemaa ja antamaan suojaa ja pesäpaikkoja linnuille. Peltoja ympäröiviä metsän reunavyöhykkeitä 
hoidetaan raivaamalla niitä puoliavoimiksi ja monilajisiksi (s.20). Ranniston eteläpuolelta pellon ja 
järven välistä mäntyvaltaiseen metsäreunukseen voisi varovasti harventaa muutamia näkymiä järvelle 
päin (s. 25). 

Riihilahden rantaan ulottuvan peltolohkon reunalla olevalla metsäsaarekkeella on vanha lato, joka 
on jäänyt hieman piiloon tien reunan puuston taakse. Tien reunan puustoa voisi avata hieman, jotta 
peltotilkku ja lato saisivat näkyvyyttä.

64  Aittolahden aitat

Aittolahden pihassa on nimensäkin mukaisesti useita erilaisia aittoja, jotka näkyvät rinteestä kauniis-
ti peltojen läpi kulkevalle tielle. Rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. Kattaminen ja hirsira-
kennusten nostaminen kunnolla nurkkakiville tai kivijaloille lisäisi niiden säilymistä. Avustus raken-
nusperinnön hoitoon soveltuu hyvin tällaisille maisemakohteille.
   

Aittolahden aittoja.

 Rantapuustoa Riihilahdessa.
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65  Puukkoistentien rantametsänreunat

Puukkoistentie kulkee Hassin ja Puukkoisen kylien välillä aivan Pälämän rantaviivaa noudatellen. 
Muutamien metrien levyinen sekapuustoreunus erottaa tien järvestä. Järvi pilkistää paikoin puuston 
välistä, mutta puustoa voi harventaa lisää, jotta näkymä järvelle avautuisi paremmin. Reunuksen pen-
saikkoa ja vesakkoa olisi hyvä raivata säännöllisesti myös puiden välistä. ELY-keskus vastaa tienvarsien 
raivaamisesta puuston rajaan asti. Puuston hoito on maanomistajan vastuulla.
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66  Puukkoisten peltoaukea

Aivan Puukkoisten kyläkeskuksen pohjoispuolella sijaitsevat Puukkoisten laajimmat peltoaukeat. Pel-
lot ovat pääosin Vähä-Haljalan ja Iso-Haljalan omistuksessa ja ne ovat viljelyksessä. Haljalan tila on 
toinen Puukkoisten vanhoista kantatiloista, tila on ollut olemassa jo ennen Hämeen ensimmäisen 
maakirjan laadintaa 1539. Tila on jaettu Vähä-Haljalaan ja Iso-Haljalaan vuonna 1758. Pellot ovat olleet 
siis pitkään viljeltynä, ja niiden säilyttäminen avoimena on kulttuurihistoriallisesti merkittävää.

Puukkoistentieltä näkee peltojen yli Pälämän toiselle puolelle asti Laurinvuoreen ja Kaakon tilan pel-
loille. Rantaa reunustaa kapea lehtipuustoreunus, joka pääosin kuuluu rantojensuojeluohjelma-aluee-
seen. Jokilahden suulla on myös luonnonsuojelualue rannassa. Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla 
reunavyöhykkeillä ja suojelualueella on otettava huomioon suojelumääräykset ja noudatettava ran-
tojensuojeluohjelma-alueiden hoito-ohjeita (s. 26). Kuitenkin koska Jokelankoskelle on tehty kalata-
loudellinen kunnostus 1990-luvulla, Jokelankosken rantojen metsien jättäminen luonnontilaiseksi on 
suositeltavaa. Muutamat pienet metsäsaarekkeet sijaitsevat aivan Puukkoistentien vieressä. Metsäsaa-
rekkeita ja peltojen pohjoisreunan reunavyöhykkeitä voi hoitaa noudattaen monimuotoisuusalueiden 
raivausohjeita (s. 20). Reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden hoitoon voi hakea ympäristökorvaus-
sopimusta. Sopimus vaatii kuitenkin erillisen tarkemman suunnitelman.
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Puukkoisten peltoaukea Vähä-Haljalan pihalta katsottuna. Kuvankäsittely Marko Toivakka.

67  Iso-Haljalan niemen pellot ja reunavyöhykkeet

Iso-Haljalan pellot ovat Pälämän niemessä, jota ympäröi rannassa lehtipuuvaltainen reunavyöhyke. 
Puustoa on paikoin raivattu niin, että Itäpuolen rannalta näkyy Pälämän toiselle rannalle Laurin-
vuoreen ja Aittolahteen asti. Iso-Haljalan keltainen päärakennus näkyy kauniisti kauas vastarannalle. 
Muutama koivu ja haapavaltainen metsäsaareke sijaitsevat itäpuolen tontin reunalla. Niitä ja rannan 
koivikkoa on hoidettu raivaamalla ne puoliavoimeksi. Rannan reunavyöhykettä on hyvä jatkossakin 
raivata säännöllisin välein niin, että näkymä järven yli säilyy (ks. s. 25).

Iso-Haljalan niemen 
rantapeltoa.

Peltoja on aikoinaan laidunnettu lehmillä, 
mutta nykyisin niitä hoidetaan niittämällä. 
Rantaniittyjä ja reunavyöhykkeitä voisi lai-
duntaa myös vaikka vuokralampailla.
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Vähä-Haljalan 
koivukujanne.

Puukkoisten 
maamiespirtti.

68  Vähä-Haljalan koivukujanne

Vähä-Haljalan pihatien komea koivukujanne johdattaa 
kulkijan suuren peltoaukean laidalla tilan pihapiiriin. Ku-
janteen puut ovat melko hyvässä kunnossa. Pellonpuoleiset 
puut ovat varsin tasaikäisiä ja siistin näköisiä. Ajan myötä 
kujannetta voidaan kunnostaa ja uudistaa tarvittaessa sivun 
27 ohjeiden mukaan.
 

69  Puukkoisten maamiespirtti

Puukkoisten maamiespirtti sijaitsee Puukkoisten kyläkeskuksen pohjoispuolella Haljalan mailla. Ra-
kennus on tehty Isojärven rannalta siirretyistä vanhoista rakennuksista ja Puukkoisten isäntien omis-
ta metsistä saaduista hirsistä vuonna 1926. Talon toisessa päässä toimi pitkään myös Kähönkosken 
Osuuskassa. Vuonna 1934 rakennuksen omistus siirtyi meijeriyhtiölle ja sen jälkeen Maamiespirttiyh-
tymälle. Maamiespirttiyhtymä luovutti sen 1991 maamiesseuralle. 

Maamiesseura on kunnostanut rakennuksen 1992 opetusministeriön ja Kuhmoisten kunnan avustuk-
sella. Pirtti on ollut kyläläisten aktiivisessa käytössä pitkään ja nykyisin siellä järjestää tilaisuuksia 
Puukkoisten kyläyhdistys r.y. Rakennus kaipaisi taas hieman kunnostusta. Ulkomaali on alkanut haa-
listua ja murentua pinnasta ja paljastaa altaan vanhan kellertävän maalin. Maalauksessa huolellinen 
vanhan maalin poisto, uuden maalin koostumuksen soveltuvuus vanhaan hirsirakennukseen ja perin-
teiset maalausmenetelmät on tärkeää rakennuksen säilymiseksi. Myös pihapuustoa aivan seurantalon 
ympäriltä olisi hyvä hiukan karsia.



84      Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma

 

70  Ounin pihapellot
 
Ounin tila on nykyään kesäasuntona ja pellot on vuokrattu viljeltäväksi. Pienet pellot vaikuttavat 
vahvasti tilan pihan maisemaan, ja ne kannattaa säilyttää viljeltyinä, jos mahdollista. Peltojen um-
peutuminen kadottaisi yhden osan Puukkoisten kyläkeskuksen kulttuurihistoriasta ja perinteisestä 
maisemasta sekä vähentäisi luonnon monimuotoisuutta, joka hyötyy pellon reunavyöhykkeistä. Tilan 
rannat kuuluvat rantojensuojeluohjelmaan ja niiden hoitamisessa tulee noudattaa rantojensuojeluoh-
jelma-alueiden hoito-ohjeita (ks. s. 26). 

71  Jokelankoski  ja rantojensuojeluohjelma-alue  
 
Rantojensuojeluohjelmaan kuuluvilla reunavyöhykkeillä ja suojelualueella on otettava huomioon 
mahdollisten luonnonsuojelualueiden määräykset ja noudatettava rantojensuojeluohjelma-alueiden 
hoito-ohjeita (ks. s. 26). Kuitenkin koska Jokelankoskelle on tehty kalataloudellinen kunnostus 1990-
luvulla, Jokelankosken rantojen metsien jättäminen luonnontilaiseksi on suositeltavaa.
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72  Kaakon peltoaukea ja kaukomaisema

Kaakko, joka toisella nimellä tunnetaan Kimolana, on toinen Puukkoisten vanhoista kantatiloista. 
Tilan pellot rajautuvat Pälämän rantaan ja Jokilahteen. Peltojen yli aukeaa monikerroksellinen maise-
ma järven yli Vähä-Haljalaan ja Aittovuorelle. Maiseman säilyttäminen avoimena on kulttuurihistori-
allisesti ja maisemallisesti erittäin tärkeää. Ympäristökorvaussitoumuksella peltoja voisi hoitaa myös 
luonnonhoitopeltoina. 

Jokelankoski.

Honkaportti on Kaakon vanhin torppa, joka on perustettu 1806.

Rannan reuna-alueet kuuluvat pääosin rantojen-
suojeluohjelmaan. Rannassa on myös muutama 
erillinen suojelualue (kohde 73). Rantojensuojeluoh-
jelmaan kuuluvilla reunavyöhykkeillä ja suojelualu-
eilla on otettava huomioon luonnonsuojelaueiden 
määräykset ja noudatettava rantojensuojeluoh-
jelma-alueiden hoito-ohjeita (ks. s. 26). Kuitenkin 
koska Jokelankoskelle on tehty kalataloudellinen 
kunnostus 1990-luvulla, Jokelankosken rantojen 
metsien jättäminen luonnontilaiseksi on suositelta-
vaa. Koska niin moni reuna-alueista on suojelussa ja 
metsäsaarekkeita on vähän, ei alueita kannata hoi-
taa ympäristökorvaussopimuksella.
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73  Kaakon luonnonsuojelualue

Suojelualue muodostuu kolmesta osasta Pälämän Jokilahden etelärannalla ja Jokelankosken suulla. 
Jokelankosken suulla oleva alue on 1-aluetta, jolla ei saa harjoittaa metsätaloutta. Kaksi muuta osaa 
niemen kärjessä ovat 2-aluetta, joilla on sallittu rinnankorkeudelta alle 10 cm puiden poistaminen. 
Kaikilla alueilla rakentaminen on kielletty.

74  Jokelan luonnonsuojelualue

Suojelualue koostuu kolmesta osasta, jotka sijaitsevat Kelkätteen ja Kukkolammin pohjoisrannalla 
sekä Kukkostenjoen länsirannalla. Kaikki osat ovat 2-osa-aluetta, eli niillä on ainoastaan rakentamis-
rajoitus, mutta metsätaloutta voi harjoittaa noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituk-
sia (ks. s. 26).
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75  Sivulahden luonnonsuojelualue

Suojelualue muodostuu neljästä osasta, jotka sijaitsevat Alaisen Savijärven etelä- ja koillisrannoilla 
sekä Kelkätteen etelärannalla. Alueilla on sekä 1-, että 2-alueita, joista 1-alueet ovat kokonaan suojeltu 
ja näillä alueilla ei saa harjoittaa metsätaloutta. 2-alueilla voi tehdä metsätaloudellisia toimenpiteitä 
noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituksia. Rakentaminen on kielletty kaikilla alu-
eilla.

76  Alanen, luonnonsuojelualue

Suojelualue koostuu kolmesta alueesta Alaisen Savijärven lounaisrannalla. Kaikki osat ovat 1-osa-
aluetta, eli niillä on kielletty metsähakkuut. Kiellosta voidaan poiketa, jos alueen hoidosta toteutetaan 
erillinen suunnitelma ELY-keskuksen ja maanomistajan kesken.

77  Hujalan reunavyöhykkeet

Hujala toimii luomutilana ja sen pelloilla viljellään juureksia. Pellot ovat pääosin keskittyneet tilan 
ympärille. Peltojen välisiä metsäsaarekkeita ja pellon reunavyöhykkeitä voisi hoitaa ympäristökorvaus-
sopimuksella raivaamalla niitä puoliavoimemmiksi noudattaen monimuotoisuusalueiden raivausoh-
jeita (s. 20). Ympäristökorvaussopimus vaatii kuitenkin tarkemman erillisen suunnitelman Pihassa on 
myös vanha aittarakennus (kohde 78).
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78  Hujalan piha-aitta

Hujalan tilan pihalla on iso vanha luhtiaitta. Pihan koristepensaikkoa kannattaa poistaa reippaasti 
rakennuksen ympäriltä, jotta hirsirakennus voisi paremmin. Lahokorjaukset ja erityisesti alimpien 
hirsien kengitystarve on hyvä selvittää ja lisätä alapohjan tuuletusta katon kunnostuksen lisäksi. Vesi-
en johtamisessa rakennuksen vieriltä kannattaa myös olla tarkkana. Vellikellon tuenta päädyssä pitää 
myös tarkistaa ja tarvittaessa antaa lisätukea följarilla.
 

 Hujalan pellot. Hujalan hunajakukkapelto.

Hujalan aitan päädyssä on perinteinen vellikello.
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79  Kotajärven rantapellot/rantaraivaus
 
Kotajärven tilan maat on jaettu kolmeen eri osaan. Vanha päärakennus toimii nykyään kesäasuntona. 
Tilaa ympäröivät pellot sijaitsevat suurimmaksi osaksi aivan Kotajärven rannassa. Tilakeskusta ympä-
röivät pellot ovat kesannolla ja niitä hoidetaan niittämällä. Tilakeskuksen peltojen ulkopuoliset pellot 
ovat viljelyksessä. 
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Suurimmalla osalla peltoja rannanpuoleisilla reunoilla kasvaa harvassa haapoja, koivuja ja harmaalep-
piä. Näitä alueita kannattaa jatkossakin hoitaa niin, että maisema ei pääse umpeutumaan ja puuston 
lajisuhde säilyy monipuolisena. Kotajärven keskiosan kohdalla olevan pienen pellon reunalla pajukko 
on päässyt kasvamaan tiheäksi ja sitä olisi hyvä raivata hieman avoimemmaksi. Osa pajuista kannat-
taa kuitenkin jättää lintuja varten.
 
 

Niitylle on pystytetty maisemallisista syistä muutamia heinäseipäitä, jotka näkyvät kauniisti tielle ja pihaan. 

80  Kotakosken luonnonsuojelualue

Suojelualue koostuu kahdesta osasta, joista toinen on 1- ja toinen 2-aluetta. 1-alue sijaitsee Koekeskisen 
rannalla ja 2-alue Kotajärven rannalla. 1-alue on suojeltu kokonaan metsätaloudellisilta toimilta, mut-
ta 2-alueella saa tehdä metsätaloudellisia toimenpiteitä. 2-alue, joka sijaitsee Kotakosken suulla Kota-
kosken sillan pohjoispuolella, on lehtipuuvaltainen. Isot lehtipuut on hyvä säilyttää alueella, mutta 
nuorta harmaalepikkoa ja muuta vesaikkoa voi tarvittaessa raivata, ettei ranta pusikoidu umpeen. 

81  Sulasalmenvuori 1, luonnonsuojelualue

Alue koostuu useasta osasta, joista kaksi on Kotajärven lähellä. Pienempi osa on Kotakosken suulla, 
Kotakosken luonnonsuojelualueen vastarannalla, ja toinen isompi alue on Kotakosken eteläpuolella 
Puukkoistentien eteläreunalla. Alueet ovat 2-osa-aluetta, eli niillä on ainoastaan rakentamisrajoitus, 
mutta metsätaloutta voi harjoittaa noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituksia (ks. s. 
26).
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82  Linkin maisemapellot

Linkin tilalla on luovuttu jo varsinaisesta viljelystä, 
mutta tilakeskuksen ja tien viereisiä peltoja hoide-
taan edelleen niittämällä maisemallisista syistä. 
Tila peltoineen näkyy kauniisti tielle Kotajärven 
ja Iso-Savijärven välisessä mutkassa. Toisella puo-
lella tietä loistaa Kotajärven Lahdenpohja. Järven 
vastarannalla pilkistävät puiden läpi tielle myös 
Kotajärven pellot. Peltojen säilyminen hoidettuna 
vaikuttaa merkittävästi paikalliseen kulttuurimai-
semaan.

  

83  Linkin rantojensuojelualueen tienvieren reunapuusto

Linkin pellot.

Linkin tienvarren 
puustoa.

Ison Savijärven 
rantapuusto.

Kotajärven eteläranta kuuluu rantojensuojeluohjelma-alu-
eeseen. Alue on suojeltu kuitenkin kaavalla m-merkinnällä, 
jolloin alueella on sallittu metsätaloudelliset toimenpiteet.
 ELY-keskus omistaa tiealueen maanpohjan, mutta puusto 
kuuluu maanomistajille. ELY-keskus vastaa alueen raivaa-
misesta puuston rajaan asti. Rannan puusto on hyvin lähel-
lä tietä, joten alueen raivaaminen vaatisi isompien puiden 
poistoa alueelta. Tienvieren rantapuustoa voisi harventaa 
hieman niin, että säilytetään kuitenkin yksittäisiä koivuja 
ja isoja tervaleppiä. Vesakkoa ja pensaita voidaan myös rai-
vata alueelta, jotta näkymä tieltä järvelle säilyy avoimena.

 

84  Ison Savijärven tienvarsimetsät
 
Puukkoistentie kulkee Ison Savijärven itärantaa nouda-
tellen. Tien ja rannan väliin jää kapea puustoreunus, jossa 
kasvaa pääasiassa koivua ja mäntyä. Lehtipuuvesakkoa ja 
pajua on kasvanut isompien puiden väliin melko tiheästi. 
Ranta-alue kuuluu rantojensuojeluohjelma-alueeseen, ja se 
on suojeltu kaavalla m-merkinnällä (ks. suojelualueiden vä-
liset erot s. 26), jolloin alueella on sallittu metsätaloudelli-
set toimenpiteet. Rantametsäreunan vesakkoa voisi raivata 
ja joitain isommista puista poistaa niin, että maisema tieltä 
järvelle säilyisi puoliavoimena. Isot maisemapuumännyt, 
lahopuut ja tervalepät tulisi säilyttää.



92      Arvajanreitin maisemanhoitosuunnitelma

85  Järvensivun luonnonsuojelualue

Suojelualue sijaitsee Koekeskisen länsirannalla suoraan yhteydessä Kivijärven -Koekeskisen luonnon-
suojelualueen pohjoisreunaan. Alue on 1-aluetta, jolla metsätaloudelliset toimenpiteet on kielletty. Lii-
kenneturvallisuutta uhkaavat puut saa kuitenkin poistaa. Aluetta voidaan hoitaa ELY-keskuksen ja 
maanomistajan yhteisellä suunnitelmalla.

86 ja 87  Pekka Halosen kesäpaikka ja Kivikosken myllärin torpan pihapiiri

Kivikosken rannalla sijaitsee kulttuurihistoriallisesti arvokas pihapiiri. Pihapiirin reunalla on torppa, 
jossa taidemaalari Pekka Halonen vietti kesiään vuosina 1916-1933. Torppa ja sen viereinen riviaitta on 
rakennettu 1870-luvulla. Saman pihapiirin toisella puolella on myllärin torppa, vilja-aitta 1850-luvulta 
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sekä navetta ja savusauna 1930-luvulta. Halosen suku rakensi 1960-luvulla oman saunan kauemmas 
pihasta Kivijärven rantaan. Aivan Kivikosken rannassa on vanha mylly vuodelta 1919 ja saha vuodelta 
1938. Myllyrakennus on sijainnut ennen ylempänä, mutta se on myöhemmin siirretty lähemmäs ran-
taa. Sahaan on rakennettu peltikatto 1970-luvulla. Myllärin torpan rakennuksia on alettu viimeaikoi-
na korjata: mm. vilja-aitta sai uuden pärekaton keväällä 2013.

Halosen suvun riviaitta. Ville Salonen Kivikosken mylly. Ville Salonen

Kivikosken saha ja myllärin torppa. 

Kivikosken 
myllärin sauna.

Kivikosken rannalta on kaatunut muutaman vuoden takaisessa trombissa joitain puita, mikä tekee 
pihan sisääntuloväylän hieman karun näköiseksi. Pihapiiriä ympäröivät metsät on suojeltu (kohde 88). 
Kohde vaatisikin oman tarkemman suunnitelmansa, jos suojelualuetta halutaan hoitaa.

88  Kivijärven -Koekeskisen luonnonsuojelualue

Suojelualueen kolme osaa sijaitsee Kivijärven ja osin Koekeskisen rannoilla ja reunustaa Kivikosken 
myllärin torpan sekä Pekka Halosen kesäpaikan pihapiiriä. Yksi osa suojelualueesta on Isojärven ran-
nalla. Kivijärven rannoilla olevilla alueilla on kielletty metsätaloudelliset toimenpiteet, mutta erillisen 
suunnitelman mukaiset poikkeukset ovat sallittuja. 
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Muutaman vuoden takainen trombi on kaatanut Kivikosken suulta muutamia koivuja ja kuusia juuri-
neen niin, että ne ovat kaatuneet osin kosken yläjuoksun päälle. Myllärin torpan pihan takana olevan 
suojelualueen laidalla kasvaa kaksi hyvin korkeaa kuusta, jotka kaatuessaan saattaisivat aiheuttaa 
pahaa vahinkoa arvokkaalle navettarakennukselle. 
  

  

Kivikosken navetta.

Trombi on kaatanut puita Kivikosken 
rannoilta.

89  Kiviniemen luonnonsuojelualue

Kivikosken rannassa sijaitseva suojelualue on kokonaan 2-aluetta, jolloin alueella saa harjoittaa metsä-
taloutta noudattaen metsälakia ja rantametsien käsittelysuosituksia, mutta rakentaminen on kiellet-
ty. Alueella kasvaa vanhaa kuusimetsää, jonka kenttäkerros on sammalvaltainen ja kivikkoinen. Alue 
olisi suositeltava jättää luonnontilaiseksi. Alue reunustaa Kivijärveä ja vaikuttaa vahvasti kivijärven 
maisemaan, joka on ilmeeltään kansallisromanttisen erämainen.
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10  Tukimuotoja maiseman- ja luonnonhoitoon

10.1. Maatalouden ympäristökorvaussopimukset

Maaseutumaiseman ja –luonnonhoitoon oli mahdollisuus edellisellä Manner-Suomen maaseudun ke-
hittämisohjelmakaudella (2007-2013) saada ympäristötuen erityistukia. Erityistukia olivat: luonnon 
ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, perinnebiotooppien hoito, suojavyöhykkeen perusta-
minen ja hoito, monivaikutteisen kosteikon hoito sekä pohjavesialueiden peltoviljely. Tulevalla ohjel-
makaudella 2014-2020 ympäristötukijärjestelmä muuttuu ympäristökorvausjärjestelmäksi ja entiset 
erityistuet tulevat olemaan ympäristökorvaussopimuksia. Jatkossa perinnebiotooppien hoidon tuki ja 
luonnon- ja maiseman monimuotoisuuden tuki yhdistyvät yhdeksi ympäristökorvaussopimukseksi. 
Kosteikkojen hoito säilyy jatkossakin ympäristökorvaussopimuksissa. Tukien tarkempi sisältö ja vaa-
timukset eivät ole vielä tarkentuneet.

Rekisteröidyt yhdistykset voivat myös jatkossa saada ympäristökorvausta luonnon ja maiseman moni-
muotoisuuden hoitoon Leader-toimintaryhmien kautta. 

Uuden maaseudun kehittämisohjelman etenemistä voi seurata sivuilta www.maaseutu.fi -> maaseudun 
kehittämisohjelmat -> tuleva ohjelmakausi.

10.2.  Kestävän metsätalouden tuki (KEMERA)

Metsäkeskuksen kautta voi hakea KEMERA-tukea (Kestävän metsätalouden tuki) luontokohteiden 
säilyttämiseen (ympäristötuki) tai metsäluonnon hoitoon.

Ympäristötukea metsäluonnon säilyttämiseen voi saada Metsälain erityisen tärkeiden elinympä-
ristöjen sekä muiden arvokkaiden elinympäristöjen säilyttämiseen. Ensisijaisia kohteita ovat rehevät 
lehto- ja korpikohteet sekä pienvesien lähiympäristöt. Metsälain mukaan erityisen tärkeiden elinym-
päristöjen ominaispiirteet tulee säilyttää. Ympäristötuella voidaan korvata metsänomistajalle metsän 
biologisen monimuotoisuuden tai erityisen tärkeän elinympäristön säilyttämisestä tai muusta luon-
nonhoidosta aiheutuvia lisäkustannuksia tai tulonmenetyksiä. 

Metsäkeskus voi myöntää ympäristötukea käytettävissä olevien määrärahojen mukaan myös muihin 
kohteisiin. Muita metsäluonnon arvokkaita elinympäristöjä ovat metsälaissa luetellut elinympäristöt, 
jotka eivät täytä ominaispiirteiltään lain vaatimuksia, sekä vanhat luonnonsuojelullisesti arvokkaat 
metsiköt, harjujen paisterinteet, supat, ruohoiset suot, perinnemaisemien hakamaat ja metsäniityt. 
Tuesta ja alueen käytöstä tehdään 10 vuoden määräaikainen sopimus Metsäkeskuksen ja metsänomis-
tajan välillä.

Metsäluonnon hoidon rahoitusta voivat saada alueellisesti merkittävät, usean tilan alueelle ulottu-
vat hoito- ja kunnostustyöt, jotka liittyvät esim. maisemanhoitoon, vesistöhaittojen estämiseen, arvok-
kaiden elinympäristöjen hoitoon tai ennallistamiseen. Metsäluonnonhoitohankkeet suunnitellaan ja 
toteutetaan Metsäkeskuksen toimesta tai sen valvonnassa. Rahoitus määräytyy hankekohtaisesti.
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10.2.1  METSO-ohjelma ja luonnonhoito
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteena on auttaa maan-
omistajia suojelemaan metsien monimuotoisuutta. METSO:n yhtenä toimenpidevaihtoehtona on met-
säluonnonhoito. Talousmetsien METSO-kohteissa aktiivinen luonnonhoito suunnitellaan ja toteute-
taan luonnonhoitohankkeena. Luonnonhoitohankkeen kohteena voi olla esim. sellainen puustoinen 
perinnebiotooppi, jolle ei ole mahdollista hakea maatalouden ympäristötuen erityistukea. Muita mah-
dollisia luonnonhoitohankkeiden kohteita ovat mm. erilaiset lehdot tai ojitetut korvet. Hoitohankkeet 
toteutetaan KEMERA-tuella.

11  Avustukset rakennusperinnön hoitoon

11.1. Rakennusperinnön hoitoavustukset

ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue myöntää vuosittain harkinnanvaraisia avustuk-
sia rakennusperinnön hoitoon kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden rakennusten 
säilyttäviin kunnostuksiin perinteisin menetelmin ja materiaalein.  Avustusta voi hakea myös raken-
nusten välittömän lähiympäristön säilyttäviin kunnostustoimiin ja säilyttävän kunnostuksen edellyt-
tämiin suunnitelmiin tai selvityksiin. Lisätietoja saa ELY-keskuksesta.

11.2. Entistämisavustukset

Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistori-
allisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Museoviraston avustuksia myönne-
tään ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edel-
lyttää antikvaarista asiantuntemusta. Lisätietoja saa Keski-Suomen museosta sekä Museovirastosta.

11.3. Seurantaloavustus

Suomen Kotiseutuliiton kautta on mahdollista saada tukea seurojentalojen kulttuurihistoriallista ar-
voa, kuntoa ja toimivuutta parantaviin kunnostustoimiin. Lisätietoja saa Suomen Kotiseutuliitosta.

12  Tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon

Museovirasto myöntää vuosittain yksityishenkilöille ja yhteisöille tukea muinaisjäännösalueiden hoi-
toon. Tukea voi saada muinaismuistolain (295/1963) mukaisten kiinteiden muinaisjäännösten hoitoon. 
Hoidon on perustuttava suunnitelmaan ja Museovirasto valvoo ja ohjeistaa hoitoa. 

Tukea voidaan myöntää muinaisjäännöksen säilymistä parantaviin toimenpiteisiin, saavutettavuuden 
parantamiseen sekä hoidon suunnitteluun liittyviin toimenpiteisiin. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla 
mm. erilaiset maisemanhoidolliset toimenpiteet, alueen kulumisen ehkäisy, suoja- ja tukirakenteiden 
rakentaminen, kävijäinfrastruktuurin rakentaminen sekä hoitotoimiin liittyvä tutkimus. Hoitotoi-
mista tulee pitää hoitopäiväkirjaa. Lisätietoja saa Museovirastosta.
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13  maisema-alueen (maisemanhoitoalueen) 
     perustaminen

Arvokkaiden maisema-alueiden asukkaiden aloitteesta voidaan luonnonsuojelulain 32§ mukaan pe-
rustaa maisema-alueita luonnon- tai kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirtei-
den tai siihen liittyvien muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Maisemanhoito-
alueet vastaavat Eurooppalaisessa maisemayleissopimuksessa esitettyjä tavoitteita vuorovaikutteisesta 
maisemanhoidosta ja maiseman kautta rakentuvasta positiivisesta yhteisöllisyydestä. Eurooppalainen 
maisemayleissopimus tuli Suomessa voimaan vuonna 2006.

Luonnonsuojelulain mukainen maisema-alue on eri asia kuin valtioneuvoston päätöksen mukaiset 
inventoidut valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, siksi luonnonsuojelulain mukaisesta mai-
sema-alueesta käytetään myös nimitystä maisemanhoitoalue. Alueen kuuluminen valtioneuvoston 
päätöksen mukaiseen inventoituun maisema-alueeseen toki helpottaa luonnonsuojelulain mukaisen 
maisema-alueen perustamista. 

Vaikka asiasta on säädetty luonnonsuojelulaissa, ei maisema-alueen perustaminen kuitenkaan tarkoita 
samaa kuin luonnonsuojelualueen perustaminen. Kysymys on ihmisen työn synnyttämän maiseman, 
kulttuurimaiseman, säilyttämisestä ja hoitamisesta. Tavoitteena on tukea kylien elinvoimaisuutta ja 
saada sitä kautta hieno maisema säilymään myös tuleville polville.

Maisemanhoitoalueet perustetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, kuten kyläyhdistys-
ten ja kuntien kanssa. Maisemanhoitoalue on siis alueen maanomistajien ja osallisten keskinäinen 
sopimus, jolla sitoudutaan tiettyihin maisemanhoidollisiin toimenpiteisiin. Toimenpidesuositukset 
sisällytetään perustamispäätökseen. Perustamispäätöksessä mainitut toimenpiteet eivät kuitenkaan 
saa aiheuttaa kiinteistön omistajalle merkityksellistä haittaa. 

Maisemanhoitoalueita hoidetaan hoitosuunnitelman mukaan ja suunnitelman toteuttamiseen on 
maisema-aluestatuksen avulla mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta esim. talkoisiin, raivaustöi-
hin ja matkailun edistämiseen. Näillä voi olla myös positiivisia taloudellisia seurannaisvaikutuksia 
suorien maisemavaikutusten ohella. Viime kädessä hoitosuunnitelman toteutus on kuitenkin kiinni 
paikallisista asukkaista ja heidän aktiivisuudestaan.

Viihtyisän ympäristön lisäksi maisemanhoitoalueiden status voi olla paikallisen identiteetin ja yhtei-
söllisyyden kannalta tärkeä asia. Konkreettisimmillaan maisemanhoitoalue tuo paikalliset vakituiset 
ja vapaa-ajan asukkaat yhteen talkoiden ja muun yhteistoiminnan myötä. Maisemanhoitoalueiden 
yhteydessä perustetut neuvottelukunnat ovat hyviä keskustelufoorumeita ja kansalaisvaikuttamisen 
välineitä. Maisemanhoitoalueita on tällä hetkellä vielä Suomessa hyvin vähän, joten ministeriö on pys-
tynyt rahoittamaan alueiden hoitoa vuosittain n. 5000-10000 eurolla.
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14  Maiseman hyödyntäminen 
      matkailun edistämisessä

Maisema on vahvana vaikuttajana matkailussa: se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka luo elämyksiä 
ja vaikuttavuutta matkustamiselle. Maisema-arvojen tunnistaminen ja selvittäminen voikin olla hyö-
dyksi paikallisen matkailu- ja hyvinvointiliiketoiminnan kehittämisessä. Maisema voidaan yhdistää 
mm. eko-, hyvinvointi- ja maatilamatkailuun.

Maisema edistää ihmisten hyvinvointia. Maiseman ja luonnon vaikutukset hyvinvointiin perustuvat 
ympäristön moniaistiseen kokemiseen. Maisema voidaan kokea visuaalisen ilmeensä lisäksi kokonais-
valtaisesti elämyksenä, johon kuuluvat myös äänimaailma ja mielikuva alueesta. (Komulainen 2013)

Maiseman tuotteistamisen lähtökohta on maisemasta syntyvän mielikuvan vahvistaminen, elämyk-
sellisyyden syventäminen ja yksilöiminen. Maisema on vahvasti kytköksissä alueen identiteettiin: 
maisema muodostuu alueen luonnosta, historiasta ja nykyisistä toimista. Maisemasta voidaan luoda 
palvelutuote vahvistamalla maiseman luomaa imagoa. Maiseman vaikuttavuutta vahvistavia tekijöitä 
ovat esim. maisemaan liitetyt tarinat, henkilöhahmot tai hyvä ruoka. Nämä tekijät lisäävät maiseman 
tuoman elämyksen vahvuutta ja luovat merkitystä maisemalle. (Komulainen 2013)

Maiseman tuotteistamisessa luodaan maisemasta palvelutuote, joka antaa mahdollisuudet elämyksi-
en kokemiselle selkeän palvelukonseptin avulla, ja joka on helppo ostaa. Maisemapalveluiden tuotteis-
tamisessa olennaista on myös paikan nimen ja tuotteen yhdistäminen, nimen brändäys, sekä selkeiden 
ja turvallisten reittien luominen. Paikan toimijoiden verkostoituminen vahvistaa brändiä, ja yhdessä 
pystytään luomaan laajempia palvelukokonaisuuksia, jotka tukevat maisemapalveluita. (Komulainen 
2013)

14.1. Suunnittelualueen maiseman tuotteistusvinkkejä

14.1.1. Virkistysalueet ja reitit lähistöllä
Arvajanreitti sijaitsee Isojärven kansallispuiston ja Jämsän Himoksen matkailukeskuksen välisellä 
alueella, joka on merkitty Keski-Suomen maakuntakaavaan merkittäväksi matkailuun ja virkistykseen 
liittyviä alueita yhdistäväksi yhteydeksi.

Arvajanlahdelta lähtee Wanhan Witosen melontareitti, joka jatkuu Petäjävedelle asti. Metsähallituksel-
la on Edesniemessä ja Edessalossa useita rantautumispaikkoja, joissa on tulentekopaikat ja käymälät.
Kyläläiset pitävät yllä myös laajaa latuverkostoa talvisin, joista osa kulkee myös järven jäitä pitkin. 
Puukkoisten kyläyhdistyksen ylläpitämä latuverkosto (http://puukkoistenladut.nettisivu.org/latukartta/) 
kulkee 40 – 50 kilometrin matkan ympäri kylää. Arvajan urheiluseura ylläpitää Arvajan seurantalon 
takaa lähtevää metsässä kulkevaa latureittiä. Myös moottorikelkkareittejä löytyy mm. Hassin kylältä. 

Läheisistä muinaismuistoista merkittävin ja matkailullisesti selkeimmin hyödynnettävissä on Päijä-
län linnavuori Arvajanreitin eteläpuolella. Päijälän linnavuori on valtakunnallisesti merkittävä rauta-
kautinen muinaislinna. Pohjoismaiden rikkain esinelöytö sisältää yli 340 itäistä ja läntistä esinettä - 
keihäät, kirveet, talousesineet, korut ja takeet kertovat hämäläisestä talonpoikaiskulttuurista. Päijälän 
linnavuori kohoaa n. 45 m Saaresjärven yläpuolelle Linnajärven ja Saaresjärven välisellä kannaksella. 
Linnavuorelle vie opastettu polku. (http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/de-
fault.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=291010007)
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Ympäristöministeriön 14.4.2009 vahvistama 
Keski-Suomen maakuntakaavan alueluettelo.

Virkistysalueet ja reitistöt
Arvajanreitin suunnittelu-
alueen lähistöllä.

14.1.2. Maalatut maisemat
Puukkoisten kylän Kivikosken ympäristön jylhä ja vaihteleva luonto on innoittanut taidemaalari Pek-
ka Halosta (1865-1933) useissa maalauksissa. Yksi näistä maalauksista on Kesäurheilua (1922). Halonen 
kiintyi Kivikosken maisemiin niin, että hänestä tuli vuodesta 1916 alkaen vakituinen kesäasukas Ki-
vijärven myllytorppaan. Kivikoski oli Halosen mieluisin maalauskohde alueella, mutta hän maalasi 
myös maisemia Lumminvuorelta, Kotavuorelta, Myllyvuorelta ja Kirkkovehmaalta. Näissä maisemissa 
syntyivät mm. maalaukset Kesämaisema Kotajärvelle (1916) ja Syysmaisema Kuhmoisista (1928). 
     
Muita Halosen maalauksia, jotka luultavasti liittyvät Kuhmoisten maisemiin: Tukinuittajat, Niitto-
miehet, Rannalla istuja, Koski, Maisema, Saunaranta talvella, Kosken kuohuja, Kesäurheilua, Kivi-
koski, Maisema Kuhmoisilta, Kesämaisema Kotajärveltä, Tyttö ja poika kosken kuohuissa (http://www.
tunnemaisema.fi/maisemapaikka/).
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