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Mikä on maisema? 
Onko se eri aisteilla havaittu ympäristö, 
näkymä, kokemus vai paikka?

Maisema muodostuu 
• elottomasta luonnosta: 

kallioperä, maaperä, 
vesi

• elollisesta luonnosta: 
kasvit, eläimet

• ihmisen vaikutus
• kaikkien edellä 

mainittujen 
keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta 

• maiseman näkyvästä 
kokonaisuudesta, 
maisemakuvasta



Mikä on maisema? 
• Kaukomaisema ja 

lähimaisema
• Kulttuurimaisema ja 

luonnonmaisema
• Maiseman historia 

ja nykypäivä -
maiseman 
kerroksellisuus

Maiseman merkitys, määrittely ja arvottaminen saavat 
sisältönsä lopulta jokaisen henkilökohtaisten kokemusten 
ja mielikuvien pohjalta. 



Ihmisen työn ja luonnon tuloksena syntynyt maaseudun
kulttuurimaisema voi olla satoja vuosia vanha. 
Maisema muuttuu jatkuvasti

Viljelymaisema, perinnemaisema, kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset, 
rakennettu ympäristö (kuvat samasta kohteesta)



• Maisema koostuu maanomistajien verkostosta.
• Jokamiehenoikeudet antavat luvan kulkea toisen maanomistajan omistamassa maisemassa

–toisen omistama maisema voi olla toisen henkilön tärkeä ”sielunmaisema”

• Maatalous on tärkeä elinkeino avoimen maaseutumaiseman ja siten myös ranta- ja 
vesistömaiseman säilyttämiseksi 

Kuka omistaa maiseman?



• Kaukonäkymät, näköalapaikat
• Pinnanmuodot
• Kalliot
• Kivet
• Vesimaisema
• Metsämaisema
• Suot
• Perinnemaisemat
• Biodiversiteetti eli luonnon 

monimuotoisuus
• Maiseman yksityiskohdat (esim. 

puut, muinaisjäännökset/historia)

Vesistömaisema on osa kokonaismaisemaa ja 
liittyy kaikkeen muuhun maisemaan –
Tunnista mahdollisuudet



Pohjois-Savossa eletään vesien äärellä 



Rannat vaativat hoitoa



Vesistön 
kunnostus 
on myös 
maiseman-
hoitoa



Rantaniittyjen ja puustoisten
rantavyöhykkeiden laiduntaminen
on hoitoa ja hyödyntämistä

Hoidettu ja hoitamaton alue 
vierekkäin





Rantojen vieraskasvilajit ja 
karjalle vaarallinen myrkkykeiso 



Monivaikutteiset kosteikot – luonnon 
monimuotoisuus, maisema ja hyötykäyttö



Eri vuodenajat ovat 
rikkautemme 



Osaammeko tuotteistaa tämän 
Pohjois-Savossa?

Kohderyhmät, tuotteet, 
verkostoituminen, 
markkinointi, toteutus



Mitkä ovat kohderyhmät? 



Jokaisen oikeus; vesistön ja veden aistiminen 
kaikilla aisteilla
Veden solina - äänimaisema

Veden tunne iholla – tuntoaistin kautta
maisema



Palveluiden tuotteistaminen ja 
tarinallistaminen; mm. reitistöt, 
elämys- ja seikkailupolut - vesistöt
mukaan



Palveluiden tuotteistamien ja 
tarinallistaminen: Luontohoiva
ja luontovoima, green care, 
ympäristötaide, tapahtumat, 
luonnontuotteet…    



Vesistömaiseman
tuotteistaminen on 
käsikädessä… 



Mahdollisia
trendejä
• Vapaa-aika lisääntyy
• Kotimaanmatkailun

lisääntyminen / lisää
asiakkaita

• Omatoimimatkailua vai
palveluja??

• Ihmisten muutto maalle
• Luonnonlaidunten - myös

rantalaidunten –
väheneminen

• Perinnemaisemien
umpeutuminen



Kiitos 

Esityksen kuvat 
Pohjois-Savosta
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