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KEMIÖNSAAREN KUNTA 

KASNÄSIN ASEMAKAAVAN MAISEMASELVITYS 

 

1 Yleistä 

Kasnäsin asemakaavan maisemaselvitys on laadittu Kemiönsaaren kunnan 

toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Helsingin toimistossa. Työtä on 

ohjannut Åke Lindeberg Kemiönsaaren kunnasta.  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä 

maisemaselvityksestä on vastannut maisema-arkkitehti MARK Riikka Ger.  

 

2 Maisema 

2.1 Käytetyt menetelmät 

Maisemaselvitys perustuu karttatarkasteluihin sekä 2.5.2013 tehtyyn 

maastoinventointiin. Tietoja on koottu Lounaispaikan (Varsinais-Suomen liitto) kartta-

aineistosta sekä Varsinais-Suomen maakuntamuseosta. Museoviraston ylläpitämän 

muinaisjäännösrekisterin mukaan tarkasteltavalta alueelta on tiedossa yksi 

muinaisjäännös. Muista lähteistä mainittakoon Maisema-aluetyöryhmän mietintö I, 

Maisemanhoito, Ympäristöministeriö (1993). 

 

2.2 Alueen yleiskuvaus 

Tarkasteltavana alueena on Kemiönsaaren kuntaan sijoittuva Kasnäsin alue. 

Selvitysalue sijaitsee Kemiönsaaren kunnan lounaisosassa osin Kasnäsintien molemmin 

puolin. Selvitysalueen keskeisempi osa-alue sijoittuu Kasnäsintien länsipuolelle. 

Tarkasteltava alue rajoittuu etelässä, idässä ja lännessä mereen. Kasnäsin alue on 

maisemallisesti kallioista metsämaastoa sekä pieniä peltoalueita.  

 

2.3 Maisemarakenne 

Maisemamaakunnallisessa aluejaossa Kemiönsaari kuuluu Lounaismaahan ja 

tarkemmin määriteltynä Lounaisrannikon ja Saaristomeren seutuun. Lounaisrannikkoa 

ja Saaristomerta voidaan pitää luonnonoloiltaan maamme ehkä erikoislaatuisimpana 

luonnonnähtävyytenä, johon kytkeytyy myös ainutlaatuisia kulttuuripiirteitä. Maaperälle 

ja topografialle ovat ominaisia laajat kallioalueet, jotka ovat jäsentyneet kallioperää 

halkovien suoralinjaisten murroslaaksojen mukaan. Ruhjelaaksojen muodostamat 

lahdet jatkuvat kapeina syvälle sisämaahan. Silo- ja avokallioita on täällä enemmän 

kuin muualla Suomessa. Kumpuilevan ja monin paikoin paljaan kalliomaaston 

maiseman tärkein peruselementti on kuitenkin meri, joka luo seudun laajan ja 

rikkonaisen saariston. Seudulta löytyy myös runsaasti savikoita. Lehdot ja muut 

rehevät kasvillisuustyypit ovat karujen saaristomänniköiden ja paljaiden kallioalueiden 

ohella yleisiä johtuen suotuisasta ilmastosta ja maa- ja kallioperän paikoittaisista 

kalkkiesiintymistä. 

Suuri osa maamme rautakautisesta asutuksesta on keskittynyt sisämaahan 

Lounaisrannikon alueella. Saariston asutus on perinteisesti keskittynyt tiiviisti 

rakennettuihin, mahdollisimman suojaisissa painanteissa oleviin kyliin. Seutu on 

suomenruotsalaisen kulttuurin valta-aluetta. (Ympäristöministeriö 1993) 
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Garpholmenin ja Byholmenin välinen lahdenpoukama. Rannassa on hienoja silokallioita. 

 

 
Kuva Löknäsin rannalta lounaaseen Ersgrundin suuntaan. Rannalla kasvaa tervaleppää.  
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Tarkastelualueella maiseman hallitsevia piirteitä ovat meren läheisyys, jylhät 

kallioselänteet, avokalliokumpareet ja kasvillisuuden mänty- ja katajavoittoisuus. 

Avotilojen reunavyöhykkeet muodostuvat pääsääntöisesti kauniinmuotoisista männyistä 

ja katajista. 

Tarkastelualueen maasto on pienipiirteistä ja vaihtelevaa. Kallio on tarkastelualueella 

pääsääntöisesti hyvin pinnassa. Tarkasteltava alue sijoittuu pieniä viljely- ja 

niittyalueita sekä rantavyöhykettä lukuun ottamatta selänteelle.  

Tarkastelualueen korkeimmat kohdat löytyvät alueen pohjoisosasta ja kohoavat noin 32 

metriä merenpinnan yläpuolelle. Maasto kohoaa pohjoisosassa verrattain loivasti eikä 

vaikutelmaa ympäristöä selvästi korkeammasta paikasta kovin selvästi välity. 

Tarkastelualueen keskivaiheilta sekä eteläosasta löytyy myös joitakin kohtia, jotka 

kohoavat yli 20 metriä merenpinnan yläpuolelle. Byholmenin kalliomäki alueen 

eteläosassa vaikuttaa todella korkealta paikalta, vaikkei korkeutta olekaan kuin tuo 20 

metriä.  Matalimmat alueet sijoittuvat merenrantavyöhykkeelle. Rävbergetin 

eteläpuolella alava osuus yltää etäämmäksi rannasta. Samoin Näsetin ja Byholmenin 

välissä. Alavan alueen korkeus vaihtelee nollasta viiteen metriin (mpy). Suhteelliset 

korkeuserot ovat enimmillään 15-20 metriä peltoalueelta, rantavyöhykkeeltä tai 

metsätasanteelta läheisen selänteen tai mäen laelle.  

Alueen lounaisrannalle sijoittuu loma-asutusta ja eteläkärkeen julkisia rakennuksia sekä 

palveluita. Kasnäsintien itäpuolelta löytyy loma-asutuksen ohella myös ympärivuotista 

asutusta. 

 

2.4 Maisemakuva – maiseman nykytila 

Ympäröivän meren ohella tarkasteltavan alueen maisemakuvalle ovat ominaisia 

avokalliot, kallioiset metsäselänteet sekä niiden lomaan sijoittuvat pienet, 

pitkänomaiset peltolaaksot ja niittyalat. Katajista ja kauniin muotoisista männyistä 

muodostuvat reunavyöhykkeet ovat pienipiirteisiä ja viehättäviä. 

Kallio on monin paikoin aivan pinnassa. Laaja-alaisia ja hienoja kallioalueita sijoittuu 

niin alueen länsi- kuin itäpuoliskollekin. Kallioalueiden yhteydessä on myös joitakin 

komeita lähes jyrkännemäisiä osuuksia.  Yksi vaikuttavimmista kohdista on alueen 

eteläosaan sijoittuva Byholmen. Sen laelta avautuu kauaskantoisia näkymiä eri 

suuntiin. Hienoja ja osin pitkiäkin näkymiä avautuu myös muutamilta muilta 

kallioselänteiltä ja kumpareilta. Jättekastenin laelta löytyy yksi tarkastelualueen 

mieleenpainuvimmista kohdista: pyöreistä luonnonkivistä muodostunut laajahko alue, 

Pirunpelto eli muinaisranta.  

Tiestön viehättävin osuus sijoittuu Kasnäsintien itäpuolelle. Kylätie kiemurtelee 

vanhojen tilojen lomassa ohittaen pieniä niitty- ja peltotilkkuja sekä kalliokumpareita. 

Paikka paikoin avautuu hienoja merinäkymiä. 

Selänteiden lomaan sijoittuvat avoimet maisematilat ovat pääsääntöisesti, aivan 

pienimpiä lukuun ottamatta, suhteellisen selkeästi hahmottuvia. Myös maiseman 

mittakaava on miellyttävä. Avoimet tilat rajautuvat lähes poikkeuksetta selkeälinjaisiin 

elementteihin, kuten metsänreunoihin tai kallioselänteisiin. 

Tarkasteltavalta alueelta löytyy jonkin verran maisemallisia häiriötekijöitä. Eteläosan 

toimintoihin liittyvät laajat, osin keskeneräiset pysäköintikentät ovat nykytilassaan 

rujoja ja näkyvät kauas.  
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Itärannalta komean kallion kupeesta löytyy tämä viehättävä rakennettu ympäristö.  

Merelle avautuu hieno näkymä. 

 
Kuvan tiepätkä noudattelee historiallista tielinjaa. Pelto on yksi alueen vanhimmista.  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY        6 (9) 
    
15.5.2013    
    

 

 

 

 

 

Garpholmeniin vievän tien varressa on veneiden kunnostamiseen ja talvisäilytykseen 

liittyviä toimintoja. Alue vaikuttaa hankalasti hahmotettavalta ja melko kirjavalta. 

Lisäksi tarkasteltavan alueen länsipuoliskolla on tehty melko laaja-alaisia hakkuita, 

jotka eivät luonnollisestikaan kaunista maisemaa. 

 

2.5 Historiallinen perspektiivi 

Maakuntamuseosta saadun vuosien 1783-1786 karttaan pohjautuvan 

maisemahistoriallisen aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että avoimen ja suljetun 

tilan suhde on kuluneiden noin 230 vuoden aikana aika paljon muuttunut 

tarkasteltavalla alueella. Avoimen tilan osuus on pienentynyt lähes puolella 1700-luvun 

lopun tilanteeseen verrattuna. Varsinainen peltoala näyttää kaiken kaikkiaan olleen 

huomattavasti nykyistä pienempi mutta niittyä on ollut sitäkin runsaammin. Nykyiset 

pellot ovat olleet pääasiassa niittyjä. Tiloja on ollut kuusi: Backas, Lassa, Smeds, 

Christer, Östers ja Bergs. Östers löytyy kartalta tänäkin päivänä. Kasnäsintien itäpuolen 

tiestö noudattelee joltain osin 1700-luvun lopun tielinjauksia. 

 

3 Maankäytölliset suositukset ja maisemallisten vaurioiden minimoiminen 

3.1 Maankäytölliset suositukset 

Säilytettäväksi suositeltavat alueet sijaitsevat maisemallisesti arvokkailla, kauniilla tai 

ekologisesti herkillä, muutoksia heikosti sietävillä, paikoilla. Selvitysalueen tapauksessa 

tämä tarkoittaa lähinnä maisemakuvallisesti merkittäviä laaja-alaisia kallioalueita, 

tärkeitä reunavyöhykkeitä sekä selännealueiden lomaan sijoittuvia pieniä mutta 

maisemakuvallisesti tärkeitä peltoalueita.  

Kauniiden reunavyöhykkeiden säilyttäminen on erittäin toivottavaa. Tarkastelualueella 

tärkeiksi reunavyöhykkeiksi esitetyt alueet koostuvat osin kauniinmuotoisista 

männyistä ja katajista.  

Vaikuttavat, laaja-alaiset kallioalueet kuuluvat alueen vahvuuksiin. Tällaiset 

maisemakuvallisesti arvokkaat kallioalueet tulee jättää rakentamisen ulkopuolelle niin 

suurelta osin kuin mahdollista. Kallioalueet ovat elämyksellistä ulkoilumaastoa. 

Lakialueilta avautuu myös hienoja, pitkiä näkymiä. Jäkäläpintaiset alueet eivät 

kuitenkaan kestä kovaa kulutusta, joten mikäli alueelle ohjataan suuremmassa määrin 

virkistyskäyttöä, tulee rakentaa myös virkistysreitti/reittejä.  

Selännevyöhykkeiden lomaan, pääsääntöisesti varsin alavalle maalle, joka on osin 

tulvaherkkää, sijoittuvat peltoalueet ovat suhteellisen vaatimattoman kokoisia ja osin 

melko huomaamattomiakin. Ne muodostavat kuitenkin varsin tärkeän osatekijän alueen 

maisemakuvassa. Ne tulisi pääsääntöisesti jättää rakentamisen ulkopuolelle. 

Peltoalueet tulisi säilyttää mahdollisimman suurelta osin avoimena, mieluiten viljely- tai 

laidunkäytössä. Niiden metsittämistä ei myöskään suositella. 
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Rävbergetin ja Näsetin väliin jäävä peltoalue. Taka-alalla näkyvän kukkulan laelta  

löytyy tarkastelualueen ainut tiedossa oleva muinaisjäännös. 

 
Jättekastenin laelta löytyy laaja-alainen geologinen esiintymä Pirunpelto. 
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3.2 Haitallisten maisemavaikutusten lieventäminen 

 

Rakentamisen myötä syntyvät maatäytöt ja pengerrykset tulee sovittaa ympäröivään 

maastoon. Pellon reunan tuntumassa ja suhteellisen tasaisilla alueilla luiskat tulisi 

muotoilla loiviksi. Loivapiirteiseen peltomaisemaan ja muuten tasaiseen maastoon 

sopivat 1:5 ja sitä loivemmat luiskakaltevuudet. Selännealueella luiskakaltevuudet 

voivat olla tätä jyrkempiä. Erilaiset tukimuuriratkaisut, esimerkiksi tukimuurin 

hyödyntäminen luiskan osana, ovat kuitenkin monin paikoin jyrkkiä (1:1-1:2) luiskia 

suositeltavampia. 

Säilytettäväksi suositellut avotilat (pellot ja niityt) ovat olleet avotilaa, pääasiassa 

niittyä, jo 1700-luvun loppupuolella. Alueella peltoja ja niittyjä on hyvin vähän ja ne 

ovat kooltaan varsin pieniä. Lisäksi lähes puolet pelto- ja niittyalasta sijoittuu 

tulvariskialueelle. Näin ollen pelloille ja niityille ei ole suositeltavaa osoittaa 

rakentamista. Tärkeä metsänreuna/ kaunis reunavyöhyke –merkinnällä on osoitettu 

maisemakuvan kannalta tärkeimmät reunavyöhykkeet. Mikäli rakentaminen kuitenkin 

tulee rajautumaan pellon reunaan, olisi useimmiten syytä jättää edes jonkin verran 

kasvillisuutta avoimen ja rakentamisen väliin. Tällä tarkoitetaan joidenkin puu- ja 

pensasryhmien tai parhaimpien puuyksilöiden säilyttämistä. Rajakohtaan voidaan myös 

istuttaa jonkin verran uutta kasvillisuutta. Kerrokselliset istutukset ovat suotavimpia. 

Yhtenäisen muurimaisen vaikutelman luomisen sijasta tulisi pyrkiä ryhmäistutuksiin 

käyttämällä erikorkuisia pensas- ja puulajeja sekaisin. Toisinaan muutamakin puu 

pensasryhmällä täydennettynä riittää. 

Istutettavaan kasvilajistoon tulisi valita alueelle luontaisesti sopivia puu- ja 

pensaslajeja, kuten mäntyä, rauduskoivua, tammea, pihlajaa, katajaa ja tuomea. Myös 

jonkin verran kuusta voidaan istuttaa. 

Rantatonteilla tulisi niin ikään säilyttää kasvillisuutta erityisesti rannan tuntumassa. 

Rantaan voidaan myös istuttaa jonkin verran uutta kasvillisuutta. Tervalepän ja 

männyn ohella rauduskoivua ja katajaa. 
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