
Kulttuurimaiseman arviointi Etelä-Sysmän ranta- ja kyläosayleiskaavan muutokseen liittyen koskien 

kahta kohdetta: 2 Lovela ja 4 Taipale. 

1 Maisema 

1.1 Käytetyt menetelmät 

Kulttuurimaiseman arviointi perustuu kartta-, ilmakuva- ja 

valokuvatarkasteluihin sekä 23.6.2020 tehtyyn maastoinventointiin. Maisema-

arkkitehti Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:stä suoritti 

maastokäynnin. Muista lähteistä mainittakoon Maisema-aluetyöryhmän 

mietintö I, Maisemanhoito, Ympäristöministeriö (1993) ja Maisema-

aluetyöryhmän mietintö II, Arvokkaat maisema-alueet, Ympäristöministeriö 

(1993), Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja maisemaselvitys, 

5.1.2005, Suunnittelukeskus Oy sekä Päijät-Hämeen maakuntakaava 2014. 

Maisemaosuuden valokuvat ovat Riikka Gerin ottamia ja arviointi 

hänen laatimansa. 

1.2 Tehtävän yleiskuvaus 

Tarkasteltavana alueena on kaksi kohdetta Etelä-Sysmän alueella. Kohteet 

sijoittuvat Sysmän keskustaajaman eteläpuolelle. Toinen, pohjoisempi kohde, 

sijoittuu Enojärven rannalle ja toinen Kahusjärven rannalle. Kohteiden välillä 

on etäisyyttä yli kuusi kilometriä. Tehtävänä oli kuvailla ja analysoida kohteiden 

nykytila (maisemarakenne, maisemakuva, arvot) sekä arvioida 

kaavamuutosten vaikutukset. Kumpikin alue sijoittuu ma-aluerajauksen 

sisäpuolelle. Ma-aluerajaukset perustuvat vuonna 2004 laadittuun (päivätty 

5.1.2005) Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja 

maisemaselvitykseen. Kahusjärven rannalle sijoittuva kohde sijoittuu lisäksi 

kulttuuriympäristön tai maiseman kannalta maakunnallisesti arvokkaalle 

alueelle.  

1.3 Maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaossa tarkastelualueet sijoittuvat Hämeen viljely- ja 

järvimaahan ja tarkemmin määriteltynä Päijänteen seutuun. Päijänteen seutua 

on kuvailtu näin: ”Päijänteen seutu on toisaalta Hämeen viljely- ja järvimaan 

ja Itäisen Järvi-Suomen vaihettumisvyöhykettä sekä luontonsa että 

kulttuuriperinteidensä puolesta – toisaalta se on luonnoltaan selvästi 

omalaatuinen seutu. Maamme toiseksi suurimpana järvenä Päijänne hallitsee 

seutuaan keskusakselina ulottuen eteläosan savikkoisilta viljelyalueilta 

pohjoispään  metsäisiin  ja karuihin kallioisiin – paikoin suorastaan vuoristoisiin 

maihin, missä suhteelliset korkeuserot voivat olla jopa yli 100 metriä… 

…Päijänteen allas lähiympäristöineen on useiden ruhje- ja halkeamalaaksojen 

yhdistelmä. Sen kallioiset rannat ovat useimmiten korkeita ja kivikkoisia… 

Kalliokkoalueet hallitsevatkin seudun pohjoisosia. Viljavia, alavia savikoita on 

paitsi etelässä Lahden - Asikkalan alueella, myös pohjoisessa Jämsän 

seutuvilla.” 

Kahusjärven tarkastelualue 

Lounais-koillissuuntaisen Kahusjärven eteläosat, sen lounaispuolelle sijoittuva 

pitkänomainen peltoalue sekä Pieni Kahusjärvi sijoittuvat kahden voimakkaan 

selänteen väliseen laaksoon. Kahusjärven pohjoispuoliskolla laakso laajenee ja 

ympärillä on laajempia viljelyalueita. 

Kahusjärven tarkastelualueella korkeimmat kohdat kohoavat noin 137-147 

metriä merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy Kahusjärven eteläpuoliselta 



selänteeltä (Lamminvuori ja Ymmyriäisenvuori). Vääksyntien länsipuolella 

maasto kohoaa jopa tätä korkeammalle. Uutelanvuoren laki on noin 160 metriä 

(mpy). Matalimmat alueet sijoittuvat Kahusjärven rannalle ja ovat noin 101-

102 metriä (mpy). Pienen Kahusjärven korkeustaso on 101,1 metriä (mpy). 

Suhteelliset korkeuserot ovat näin ollen enimmillään noin 46 metriä ranta-

alueelta lähistön selänteen laelle.  

Taipaleen tarkastelualue 

Tarkastelualuetta ympäröivät vesistöt: idässä Enojärvi, etelässä Pitkäjärvi ja 

lännen puolella Salmelanlampi. Huomattavia selännealueita sijoittuu 

Pitkäjärven eteläpuolelle ja Enojärven pohjoispuolelle. Nämä sijoittuvat 

kuitenkin sen verran kauaksi tarkastelualueesta, ettei niitä pysty maastossa 

hahmottamaan. Myöskään Salmelanlammelle ja Pitkäjärvelle ei ole 

näköyhteyttä. Taipaleen tilakeskuksen luoteis- ja pohjoispuolelle sijoittuu pieni 

selänne. Viljelyalueita sijoittuu tilakeskuksen etelä- ja itäpuolelle. 

Taipaleen tarkastelualueella Enojärven äärellä korkeimmat kohdat kohoavat 

noin 110 metriä merenpinnan yläpuolelle. Niitä löytyy pihapiirin 

luoteispuoliselta pieneltä selänteeltä sekä Pitkäniemen pohjoispuolelta. 

Alavimmat alueet sijoittuvat Enojärven rannalle ja jäävät alle 90 metrin (mpy). 

Enojärven korkeustaso on 86,2 metriä (mpy). Suhteelliset korkeuserot ovat 

näin ollen enimmillään noin 23 metriä ranta-alueelta lähistön selänteen laelle. 

1.4 Maisemakuva – maiseman nykytila 

Kohde nro 2, Lovela 

Kohde sijoittuu noin 1,1 kilometriä pitkän Kahusjärven lounaisrannalle. 

Kahusjärvi on korkean selänteen, Lamminvuoren, kyljessä kiinni. Järvi on osa 

selänteiden väliin jäävää laaksoa, joka Kahusjärven lounaispuolella jatkuu 

viljelyalueena ja Pienenä Kahusjärvenä.  

Kahusjärvelle Vääksyntieltä saavuttaessa näkymät eivät ole kovin imartelevat. 

Lamminvuoren kyljessä on laajahko maa-aineksen ottoalue ja sen jatkeena 

Kahusjärven suuntaan pitkänomainen murskeen välivarastointikenttä. 

Murskekasoista muodostuva vyö reunustaa näin ollen Lamminvuorta. Kaikki 

huomio kiinnittyy näihin kahteen seikkaan. Pitkänomainen viljelyalue, 

Kahusjärvi ja Lamminvuoren ylevä muoto jäävät aivan sivuseikoiksi. Alueelle 

saapuja kokee tulevansa maa-aineksen ottoalueelle. Järven ja pellon välissä on 

sen verran tiheä rantapuusto, ettei järveä kesäaikaan hahmota. Järvi alkaa 

pilkottaa vasta Lamminvuoren pohjoispuoliselta tieosuudelta puiden lomasta. 

Laiturin kohdalla on myös kunnollinen näkymäakseli järvelle. Näkymiensä 

puolesta järvi vaikuttaa melko tavanomaiselta. Lounaispohjukassa on varsin 

laaja-alainen ruovikko. Lamminvuoren pohjoisrinne on melko suurelta osin 

hakattu. Tilalle on kasvanut nuorta taimikkoa. 





Lamminvuoren kyljessä on laajahko maa-aineksen ottoalue ja sen jatkeena 

Kahusjärven suuntaan pitkänomainen murskeen välivarastointikenttä. 

Järven ja peltoalueen länsipuolella maasto kohoaa myös paikoin melko jyrkästi. 

Pellon koillisreunaa kulkevalta Kahuskorventieltä avautuu pitkä peltolaakson 

suuntainen näkymä. Pientä Kahusjärveä ei kuitenkaan hahmota. Vääksyntieltä 

katsottuna Pienen Kahusjärven ympäristö vaikuttaa varsin viehättävältä.  

Uusi kaavailtu rakennuspaikka sijoittuu Kahusjärven lounaispuolelle järveen 

työntyvästä niemestä länteen aivan tontin takaosaan, melko kauas 

rantaviivasta. Väliin jää runsaasti puustoa ruovikkoalueen suuntaan. 

Rakennuspaikan ranta-alue sijoittuu niemen pohjoispuoliseen pieneen 

poukamaan. Järven eteläosista sinne ei näy lainkaan. 

Ruovikkoa Kahusjärven lounaispohjukassa sekä järveen työntyvä niemi 



Kahuskorventietä Kahusjärven ja Lamminvuoren välissä. Puustoa on osin 

hakattu Lamminvuoren pohjoisrinteestä. 

Kohde nro 4, Taipale 

Kohde sijoittuu noin 1,6 kilometriä pitkän Enojärven länsirannalle. Kohdetta 

lähelle sijoittuva lahden pussimainen pohjukka on ruovikoitunut ja kuroutunut 

lähes umpeen. Myös tarkasteltavan kohteen edustalla on järven rannassa 

ruovikkoa. Järven eteläpuolella kulkee Taipaleentie, jonka varteen Taipaleen 

pihapiiri sijoittuu, pääasiassa sen eteläpuolelle. Pari ulkorakennusta jää 

kuitenkin tien pohjoispuolelle. Pihapiiriin kuuluu arviolta 1950-luvulta peräisin 

oleva talo sekä pitkä, kookas luhtiaittamainen rakennus. Aittamaisen 

rakennuksen kulmalla tie haarautuu. Lounaaseen suuntautuva 

kärrypolkumainen haara johtaa pihapiirin taakse sijoittuvalle kivikkoiselle 

laitumelle, joka on varsin idyllisen näköinen. Laitumen ja pihapiirin välistä 

avautuu pidempi näkymä viljelyalueelle, joka on osa laajempaa kokonaisuutta. 

Maisemallisesta näkökulmasta kyseinen viljelyalue vaikuttaa edustavammalta 

kuin Taipaleentien varteen jäävä pitkänomainen viljelyalue. 





Viehättävän oloinen laidunalue pihapiirin takana 

Taipaleentien vartta pihapiirin länsipuolella. Niittyalueet ovat osittain kasvaneet 

umpeen. 

Taipaleentien varresta, pihapiirin itäpuolelta, avautuu puuston lomasta kauniita 

näkymiä Enojärvelle. Paikoin puusto on tosin sen verran tiheää, ettei kunnollisia 

näkymäakseleita synny. Tien eteläpuolelle jää pitkänomainen pelto, jonne 

avautuu myös näkymiä. Paikoin välissä on puustovyöhykettä eikä peltoalue ole 

niillä kohdin näkyvissä. Pihapiirin itäpuolelle järven ja pellon väliin sijoittuva 

osuus Taipaleentiestä on varsin viehättävä. Miellyttävien näkymien lisäksi tie 

polveilee sillä osuudella mäntyvaltaisen puuston lomassa. 

Ulkorakennusten jälkeen/länsipuolella Taipaleentieltä avautuvat näkymät eivät 

ole maisemallisesti kovin edustavia. Tien vierustavat ovat osin pahoin umpeen 

kasvaneet, osin umpeen kasvamassa ja vaikutelma on aika epämääräinen. 

Taustalle jäävän selänteen puusto on myös hakattu ja nyt rinne on 



taimettumassa uudelleen. Tietä länteen päin jatkettaessa tien pohjoispuolella 

jatkuu kapea-alainen niitty. Tien eteläpuolella niittykaistaletta on vain paikoin 

metsikön kasvaessa melkein tiessä kiinni. Salmelaa ennen näkymät muuttuvat 

varsin miellyttäviksi. Niittyala laajenee. Näillä kohdin entiset pienet peltotilkut 

ovat muuttuneet niityksi. Reunavyöhykkeessä kasvaa paikoin katajaa ja 

mäntyä.  

Taipaleen pihapiirin luoteispuolella olevan selänteen rinne on hakattu eikä näin 

ollen muodosta selkeää reunavyöhykettä. 

Maisemallisia kohokohtia tarkastelualueella ovat järvi- ja peltonäkymät sekä 

idyllinen laidunalue. Salmelan päässä niittyalueet muodostavat myös varsin 

miellyttävän kokonaisuuden. 

Enojärven rantaa 



Salmelan edustan niityt muodostavat miellyttävän kokonaisuuden. 

Maisemallisesti herkkiä kohtia tarkastelualueella ovat Enojärven ohella 

laidunalue, keskeiset viljelyalueet ja Salmelan pään niityt. 

1.5 Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot 

Kohde nro 2: Kaavamuutosalueet sijoittuvat kulttuuriympäristön tai maiseman 

kannalta maakunnallisesti arvokkaalle alueelle. Arvoalue käsittää muun muassa 

Kahusjärven, sen eteläpuolisen pellon ja Pienen Kahusjärven. 

Kaavamuutosalueet sijoittuvat myös ma-aluerajauksen sisään. Voimassa olevan 

kaavan ma-aluerajaus perustuu vuonna 2004 laadittuun (päivätty 5.1.2005) 

Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja maisemaselvitykseen. 

Maisemakohdealuerajausta on selvityksessä kuvailtu näin: ”Kahusjärven 

perinnemaisema, Kahusjärvi ja Pieni Kahusjärvi: laitumet, viljellyt pellot, 

peltotietä reunustava koivukuja, luonnonmaisemaelementit, Lamminvuoren 

puustoinen rinne, rantatörmän järeät tervalepät sekä rantaluhdat.” 

Maastokäynnillä 23.6.2020 ilmeni, että ma-aluerajauksen sisällä on 

huomattavat maisemavaurioalueet. Lamminvuoren kupeessa oleva maa-

ainesten ottoalue on merkittävästi laajempi kuin peruskartta antaa ymmärtää. 

Se ulottuu lähes Pienelle Kahusjärvelle saakka. Ottoalueen jatkeena on 

murskeen välivarastointialue, joka kehystää selännettä. Jäljellä olevia maisema-

arvoja on vaikea hahmottaa näiden mittavien vaurioiden takia. Esimerkiksi 

selänteen jylhä muoto hautautuu vaurioalueiden taakse. Lisäksi Lamminvuoren 

pohjoisrinteiltä on puustoa osin kaadettu ja tilalle on nuorta taimikkoa. Rinteen 

kasvillisuuskin antaa näin ollen melko epämääräisen vaikutelman. Alueella on 

enää vähän perusteita maisemalliseksi arvoalueeksi. Kahusjärven lounaisosaan 

sijoittuu rantaluhta. Järvelle avautuu vain hyvin rajoitetusti näkymiä ja näkymät 

ovat melko tavanomaisia. Viehättävin kohta ma-aluerajauksen sisällä sijoittuu 

Pienen Kahusjärven ympäristöön. 



Kahusjärven lounaispuolista viljelylaaksoa. 

Kahusjärven lounaispohjukkaa ympäröi tiheä puustovyöhyke. Kesäkaudella 

järvelle ei avaudu näkymiä. 

Kohde nro 4: Tontti, jota kaavamuutos koskee, sijoittuu ma-alueelle. Voimassa 

olevan kaavan ma-aluerajaus perustuu vuonna 2004 laadittuun (päivätty 

5.1.2005) Etelä-Sysmän ranta- ja kyläyleiskaavan luonto- ja 

maisemaselvitykseen. Maisemakohdealuerajausta on selvityksessä kuvailtu 

näin: ”Taipaleen kma (kulttuurimaisema), Enojärvi: hevoslaitumet, 

metsälaitumia ja ”niittyjä”. Tulevaisuudessa maisemallinen arvo lisääntyy.” 

23.6.2020 tehdyn maastokäynnin perusteella vaikuttaa vahvasti siltä, että 

kyseisen maisema-alueen maisemallinen arvo on heikentynyt. Melko suuri osa 

niittyalueista on kasvanut tai kasvamassa umpeen ja niiltä osin alueesta saa 

hieman epämääräisen vaikutelman. Toisaalta niittyaluetta lienee tullut myös 



lisää, sillä Salmelan päässä pienet peltotilkut ovat muuttuneet niityiksi ja 

muodostavat varsin mukavan kokonaisuuden.  

Luonnon monimuotoisuuden kannalta umpeen kasvavilla niityilläkin on arvonsa 

mutta maisemallisesta näkökulmasta ne ovat epäsiistin oloisia tai vähintäänkin 

hyvin tavanomaisia eikä niillä ole esteettistä arvoa. Aluerajauksen sisältä löytyy 

yksi laidunalue, joka ei näy Taipaleentielle, sillä se sijoittuu pihapiirin taakse. Se 

on varsin idyllisen näköinen. Laiduntavia eläimiä ei näkynyt. Taipaleentien ja 

järven välistä metsikköä oli tien vierestä paikoin aidattu mutta minkäänlaisia 

muita viitteitä metsälaitumesta ei ollut. Taipaleentien vieressä oleva 

pitkänomainen peltoalue on toki avotilana tärkeä mutta suhteellisen 

tavanomaisen näköinen. Edustavampi peltoalue sijoittuu laitumen taakse ja vain 

hyvin pieni osa siitä lukeutuu maisema-aluerajauksen sisään. 

Kuten edellisessä kohdassa, maisemakuva – maiseman nykytila, on todettu: 

Maisemallisia kohokohtia tarkastelualueella ovat järvi- ja peltonäkymät sekä 

idyllinen laidunalue. Salmelan päässä niittyalueet muodostavat myös varsin 

miellyttävän kokonaisuuden. Kohdassa on myös maininta Taipaleentiestä järven 

ja pellon välisellä osuudella. Siltä osin se on varsin viehättävä johtuen sitä 

reunustavista männyistä, topografiasta ja tieltä avautuvista järvi- ja 

peltonäkymistä. Järvi itsessään on myös kohokohta maisemassa mutta se ei 

lukeudu arvoaluerajaukseen. 

Taipaleen pihapiirin itäpuolella tieosuus on viehättävä. Puiden lomasta aukeaa 

näkymiä mm. Enojärvelle. 



Taipaleentien varteen sijoittuva viljelyalue on maisemallisesti tärkeä. 

1.6 Maisemavaikutukset 

Kohde nro 2: Kaavamuutos koskee ma-aluerajauksen sisäpuolella jyrkässä 

rinteessä olevan rakennuspaikan siirtämistä toisaalle ma-aluerajauksen sisällä. 

Rakennuspaikka sijoittuu Kahusjärven lounaispuolelle järveen työntyvästä 

niemestä länteen. Rakennuspaikka ei sijoitu välittömästi järven rantaan ja tontin 

ranta-alue sijoittuu niemen pohjoispuoliseen poukamaan ”piiloon”. Vaikutukset 

maisema-alueeseen ovat hyvin vähäiset. Rakennuspaikan mahdollistamat 

rakennukset (loma-asunto, sauna ja mahdolliset talousrakennukset) eivät edes 

näy ma-alueelle, ellei tonttia hakata paljaaksi. Silloinkin rakennukset näkyisivät 

ainoastaan ma-alueen järviosuuden pohjoiskulmaan. Maisema-alueen arvot ovat 

jo valmiiksi huomattavasti heikentyneet. Maa-ainesten ottotoimintaan 

verrattuna rakennuspaikan muutos on hyvin pieni asia. On toki suositeltavaa 

säästää tontilla puustoa. Kaavamuutosalue (alue, jonne lomarakennuspaikka 

siirtyy) sijoittuu myös maakunnallisesti arvokkaalle 

maisema/kulttuuriympäristöalueelle. Myös maakunnallisen arvoalueen 

näkökulmasta vaikutus jää vähäiseksi. Rakennukset saattavat olla paikoin 

nähtävissä Kahusjärven koillis- ja pohjoisrannalle. Rakennuspaikka on sen 

verran kaukana rannasta, etteivät rakennukset edes kunnolla näy. Tässäkin 

tapauksessa maa-ainesten otosta aiheutuvat vaikutukset ovat sen verran 

merkittävät, että rakennuspaikan muutos on hyvin pieni asia niihin verrattuna. 



 

Muutoksen kohteena oleva rakennuspaikka ranta-alueineen jää järveen 

työntyvän niemen taakse katveeseen. 

 

Muutoksen kohteena oleva rakennuspaikka on sijoittumassa näille paikkeille. 

 

Kohde nro 4: Kaavamuutos koskee AP-merkinnän (Erillispientalojen alue) 

muuttamista AM-merkinnäksi (maatilojen talouskeskusten alue). Tällä hetkellä 

tontilla oleva talo näyttää 1950-luvulla rakennetulta asuinrakennukselta.  

Vieressä on kookas luhtiaittamainen rakennus. Mikään ei käytännössä muutu. 

Toki kaava mahdollistaa 1950-luvun yksikerroksisen rakennuksen korvaamisen 

uudella suuremmalla enintään kaksikerroksisella asuinrakennuksella ja myös 

toisen asuinrakennuksen rakentamisen samalle tontille. Aiempikin merkintä 

mahdollisti erillisen saunarakennuksen sekä talousrakennukset. Nyt 

asuinrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa tosin olla lähes kaksinkertainen 

verrattuna vanhassa merkinnässä olleeseen kaikkien rakennusten 

yhteenlaskettuun kerrosalaan.  



Nykyinen 1950-luvun talo ei näy järven suunnalta väliin jäävästä metsiköstä ja 

pihapiirin kasvillisuudesta johtuen. Taipaleentieltä pihapiiriä idän suunnasta 

lähestyttäessä avautuu muutamia kaukonäkymiä rakennukselle pellon yli. 

Maisema-alueen arvo on siinä määrin heikentynyt, ettei mahdollinen uusikaan 

asuinrakennus tai uudet asuinrakennukset ole uhkatekijöitä maisemassa. Toki 

on toivottavaa, etteivät mahdolliset uudet rakennukset ole kovin huomiota 

herättäviä tai poikkea muotokieleltään, massoittelultaan tai värimaailmaltaan 

suuresti perinteisestä suomalaisesta arkkitehtuurista. 

 

Taipaleentieltä pihapiiriä idän suunnasta lähestyttäessä avautuu muutamia 

kaukonäkymiä rakennukselle pellon yli. 

 

 

 

 

 

 

 




