
 
      
  
 
 
 

                                         
   
 
 
 
 

VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA  
MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU 
OSAYLEISKAAVAT 

 
PERUSSELVITYKSET 

 
 1.9.2012, tark. 12.12.2012 

Ramboll Finland Oy 
Jouni Laitinen, Erika Kylmänen, Jenny Jungar ja Stina Karhunmaa 

 
         

 
 



 
 
 
 
 
 
 

VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 

  

 
 
 
 

 

  
Päivämäärä 1.9.2012, tark. 12.12.2012 
Laatija Erika Kylmänen 
Tarkastus 1.9.2012 
Tarkastaja Jouni Laitinen ja Minna Vesisenaho 
  
  
  
 
 
 
  
 
  



 
VT 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI – KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 
 
 
 
 
 
 

 

SISÄLTÖ 

 

1. JOHDANTO 1 
2. ALUEEN YLEISKUVAUS 3 
3. SUUNNITTELUTILANNE 4 
3.1 Maakuntakaava 4 
3.1.1 Ähtäri 5 
3.1.2 Keuruu ja Multia 7 
3.2 Yleiskaava 10 
3.2.1 Multia 11 
3.3 Asemakaava 12 
3.3.1 Keuruu 12 
3.3.2 Multia 12 
3.4 Pohjakartta 12 
3.5 Aikaisemmin laaditut selvitykset ja inventoinnit 12 
3.6 Yhteenveto ja täydentävät inventoinnit 13 
4. LUONNONYMPÄRISTÖ 14 
4.1 Maisema 14 
4.1.1 Maiseman yleispiirteet 14 
4.1.2 Osayleiskaava-alueen maiseman erityispiirteet 16 
4.2 Maa- ja kallioperä 18 
4.2.1 Osayleiskaava-alueen maa- ja kallioperä 20 
4.3 Ilmasto 20 
4.4 Vesistöt ja vesitalous 21 
4.4.1 Pohjavesi 21 
4.4.2 Vesistöt 22 
4.4.3 Happamat sulfaattimaat 24 
4.4.4 Pilaantuneet maa-alueet (PIMA-alueet) 24 
4.4.5 Tulva-alueet 24 
4.5 Kasvillisuuden yleispiirteet 25 
4.6 Luonto- ja lintudirektiivilajien sekä uhanalaisten lajien 

esiintymät 25 
4.6.1 Liito-orava (Pteromys volans,VU) 25 
4.6.2 Saukko (Lutra lutra, NT) 27 
4.6.3 Karhu (Ursus arctos) 27 
4.6.4 Lepakot 27 
4.6.5 Linnut 28 
4.6.6 Muut nisäkkäät 31 
4.6.7 Muut eläinryhmät 31 
4.7 Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet 31 
4.8 Vesilakikohteet ja mahdolliset vesilakikohteet 32 
4.8.1 Joet 32 
4.8.2 Purot 34 
4.8.3 Lähteet 34 
4.9 Muut merkittävät luontokohteet 35 
4.9.1 Maakuntakaavassa huomioitu Korpisensuo-Riihisuo (kohde 

12) 35 
4.9.2 Kaijanharju (kohde 13) 35 
4.9.3 Pokelanniemen rantakosteikko (kohde 14) 35 



 
VT 18 ÄHTÄRI - MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI – KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 
 
 
 
 
 
 

 

4.9.4 Kurjenkoski (kohde 15) 35 
4.9.5 Riuttakoski (kohde 5) 35 
4.10 Rakennettavuus 36 
5. MAA- JA METSÄTALOUS 36 
6. VÄESTÖ JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 37 
6.1 Väestö, väestön rakenne ja sen kehitys 37 
6.1.1 Väestö kaava-alueella 37 
6.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne 39 
6.2.1 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluerakenteen 

pääkohdat 39 
6.2.2 Aluerakenteen pääkohdat osayleiskaava-alueella 40 
6.3 Asuminen 41 
6.3.1 Kesäasutus 41 
6.4 Palvelut 41 
6.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta 41 
6.6 Virkistys 41 
6.6.1 Ähtäri ja Myllymäki 42 
6.6.2 Multia ja Keuruu 42 
6.7 Liikenne 43 
6.7.1 Tieverkot 43 
6.7.2 Joukkoliikenne 45 
7. YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO 45 
8. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA 

MUINAISMUISTOT 46 
8.1 Perinnebiotoopit 47 
8.2 Muinaismuistot 47 
9. MAANOMISTUS 47 
 
 
 
 
LIITTEET 
 
Liite 1 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, alustava kaavarajaus ja nimistö 
 
Liite 2 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, voimassa olevat yleis- ja asemakaavat 
 
Liite 3 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, maisemarakenne ja topografia 
 
Liite 4 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, luonnonsuojelu- ja pohjavesialueet 
 
Liite 5 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, taajamarakenne 
 
Liite 6 
Vt 18 ja mt 621 osayleiskaavat, maiseman erityispiirteet 1/3 – 3/3 
 
Liite 7 
Vt 18 ja mt 621 luontoarvokartta (saatavissa erikseen pdf -muodossa) 



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

1 
 

1. JOHDANTO 

Tämä perusselvitysraportti käsittelee kokonaisuudessaan valtatie 18 Ähtäri – Multia ja maantie 
621 Liesjärvi - Keuruu -alueen nykytilaa. Aihepiireinä on käsitelty alueen suunnittelutilannetta, 
kasvillisuutta ja eläimistöä, luonnonsuojelualueita, maisema-alueita, maa- ja metsätaloutta, väes-
töä, rakennettu ympäristöä, rakennettu kulttuuriympäristöä, muinaismuistoja sekä alueen maan-
omistusta.  
 
Vt 18 osayleiskaavahanke liittyy NORTH EAST CARGO LINK (NECL) II -hankkeeseen eli itä-länsi 
liikenteen kehittämiseen. Hankkeen ensimmäisessä osassa vuosina 2003–2006 selvitettiin Norjas-
ta Ruotsin kautta Suomeen ja edelleen Venäjälle ulottuvan Keskipohjola -vyöhykkeen tavarakul-
jetuksia ja kuljetuskäytävän liikenneinfran ja logistiikan kehittämisedellytyksiä ja mahdollisuuk-
sia. 
 
Jatkohankkeessa NECL II pyritään toimenpiteisiin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettujen kulje-
tuskäytävän puutteiden parantamiseksi. Tämän vaiheen budjetti on n. 2,7 milj. euroa ja toteu-
tusaika 2011–2014. Siihen osallistuu 23 kumppania Suomesta, Ruotsista ja Norjasta. Suomessa 
työtä koordinoi Keski-Suomen liitto. Kuvassa 1 on esitetty hankealue kokonaisuutena. 
 

 

Kuva 1. NECL II -hankealue kokonaisuutena.  

NECL -hankkeen osana tehdään selvityksiä Vt:n 18 rakentamattoman osuuden Multia–Ähtäri sekä 
siihen kiinteästi liittyvän maantien 621 osalta. Tavoitteena on tutkia teknisiä, taloudellisia, sosio-
ekonomisia ja ympäristöllisiä lähtökohtia sekä laatia niihin liittyviä selvityksiä. Lisäksi arvioidaan 
tiehankkeen vaikutuksia mm. alueen kuntien (Keuruu, Multia, Ähtäri) maankäytön suunnittelun ja 
ELY-keskusten väyläsuunnittelun tausta-aineistoksi. Em. tieyhteys on huomioitu sekä Keski-
Suomen että Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntakaavoissa. Tämä Vt:n 18 rakentamaton osuus, 
ns. Multian oikaisu, kulkee Ähtärin sekä Keuruun kaakkoisosan ja Multian pohjoisosien kautta. 
 
Nyt käsillä olevan työn yhteydessä laaditaan aluevaraussuunnitelma tien linjauksesta vaihtoehtoi-
neen sekä kunkin kunnan alueelle oikeusvaikutteiset osayleiskaavat tarkoituksenmukaisella raja-
uksella. Suunnitelmaa ei kuitenkaan laadita maantielain mukaisena yleissuunnitelmana vaan laa-



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

2 
 

dittava aluevaraussuunnitelma palvelee juridisessa mielessä maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaisten oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen laatimista.  
 
Kunkin kunnan alueelle laaditaan omat osayleiskaavansa, jotka rajataan vaikutusten arvioinnin 
kannalta riittävän laajoiksi. Osayleiskaavojen keskeinen tavoite on väylävarauksen osoittaminen 
juridisesti sitovana maankäyttövarauksena. Tiekäytävän ja samoin yleiskaava-alueen leveys pide-
tään hankkeen alussa mahdollisimman laajana siten, että se mahdollistaa tarpeen mukaan myös 
linjausvaihtoehtojen tutkimisen maakuntakaavaa tarkemmalla aluevaraussuunnitelma-tasolla. 
 
Osayleiskaavojen valmistelu ja aluevaraussuunnittelu laaditaan tiiviissä yhteistyössä eri toimijoi-
den kesken. Keskeisenä on myös osallistumismenettely (liittojen, kuntien, eri tahojen ja maan-
omistajien välinen yhteydenpito).  
 
Keski-Suomen liitto on päätöspöytäkirjassaan 21.6.2011 valinnut Ramboll Finland Oy:n toteut-
tamaan valtatien 18 ja maantien 621 aluevaraussuunnittelun. Samoin Vt 18 ja Mt 621 osayleis-
kaavat laaditaan Ramboll Finland Oy:n toimesta. 
 
Osallisina tässä osayleiskaavassa ovat kaava-alueella asuvat yksityiset henkilöt (laskennallisesti 
noin 3200 asukasta), alueella toimivat viranomaiset sekä viranomaistehtäviä alueella hoitavat 
toimijat. Kaavan vaikutusalue on itse kaava-aluetta laajempi käsittäen Vt 18 Myllymäki (Ähtäri) – 
Multia välisen alueen sekä maantie 621 välillä Liesjärvi - Keuruu lähialueineen. 
 
Osayleiskaava on tullut vireille Multialla yleisellä kuulutuksella 7.3.2012 ja osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 9.3.–22.3.2012 välisenä aikana. Ähtärissä osayleiskaava 
on tullut vireille 13.3.2012 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 
21.3.–21.4.2012 välisen ajan. Keuruulla osayleiskaava on tullut vireille yleisellä kuulutuksella 
18.4.2012 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut yleisesti nähtävillä 18.4.–19.5.2012 
välisen ajan. Perusselvitysten pohjalta käydään viranomaisneuvottelu syyskuussa 2012. Tavoit-
teita tarkastellaan perusselvitysraportin ja neuvottelujen näkökulmista ja ne kirjataan osaksi lo-
pullista kaavaselostusta. Tavoitteiden lisäksi kaavan laadintaa ohjaavat valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet ja kaavatyössä huomioidaan myös muut maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset 
yleiskaavan sisältövaatimukset. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sitä voi-
daan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 44 ja 72§).  
 
Osayleiskaavan laadintaa ohjaa kaava-alueen kuntien luottamus- ja virkamiehistä koostuva ohja-
usryhmä, johon kuuluvat seuraavat henkilöt: 
 
Ilkka Kajander Ähtärin kaupunki 
Ulla Järvinen  Multian kunta 
Teppo Sirniö  Multian kunta 
Timo Määttä  Keuruun kaupunki 
Eila Ilmarinen  Keuruun kaupunki 
 
 
Kaavan laatijana toimii arkkitehti SAFA Jouni Laitinen Ramboll Finland Oy:n Kokkolan toimipis-
teestä. Projektipäällikkönä toimii arkkitehti SAFA Jenny Jungar. Perusselvitysvaiheen suunnitteli-
joina ovat toimineet Erika Kylmänen, Stina Karhunmaa, Kaisa Mustajärvi, Sari Kirvesniemi, Jouko 
Noukka, Jutta Piispanen ja Pekka Kujala. 
 
  



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

3 
 

2. ALUEEN YLEISKUVAUS 

 
Suunnittelualue käsittää noin 28 kilometrin pituisen matkan valtatie 18 alueella välillä Myllymäki 
(Ähtäri) – Multia sekä maantien 621 osuuden Liesjärvi – Keuruu (noin 13,5 km). Tiekäytävän 
leveys pyritään pitämään hankkeen alussa mahdollisimman laajana siten, että se mahdollistaa 
kahden-kolmen linjausvaihtoehdon tutkimisen maakuntakaavaa tarkemmalla aluevaraustasolla. 
Alustavan arvion mukaan tarkastelualueen leveys olisi muutamia kilometrejä. Osayleiskaavan 
keskeinen tavoite on väylävarauksen osoittaminen juridisesti sitovana maankäyttövarauksena. 
 
Suunnittelualue on pääosin ojitettua metsä-, suo- ja peltoaluetta lukuun ottamatta suunnittelu-
alueen länsiosaan sijoittuvaa Ähtärin Myllymäen kyläaluetta, jonka keskusta on noin 12 kilometrin 
päässä Ähtärin keskustasta, Saarijärventien ja Myllymäentien yhtymäkohdassa. Myllymäen kylä-
alueen lisäksi tiestön varrella on erittäin harvaa maaseutumaista asutusta sekä joitain vesistöjä. 
Suunnittelualue linjautuu alueen vesistöjen välisille alueille. Lähialueen merkittävimpiä vesistöjä 
ovat Keuruun kaupungin alueella sijaitsevat Vähä Suojärvi, Liesjärvi ja Iso Kivijärvi, Multian alu-
eelle sijoittuvat Pieni Multianjärvi, Tarhapäänjärvi, Mustalampi ja Soutujoki sekä Multianjoki. Jär-
vien rannoille sijoittuu jonkin verran loma-asutusta.  
 
Keuruun ja Ähtärin suunnittelualueen halkaiseva pääväylä on maantie 621, joka on melko kapea 
sekä paikoin heikkokuntoinen ja päällystämätön. Valtatien 18 puutteellisin osuus onkin juuri Äh-
tärin ja Multian/Keuruun välillä, sillä se on toistaiseksi viitoitettu vanhojen alempiluokkaisten tei-
den  kautta  ja  kiertää  siksi  noin  20  kilometrin  lenkin.  Vt  18  yhdistää  kolme  maakuntaa,  mutta  
tieosuuden puutteista johtuen tien liikennemäärä on merkittävästi pienempi kuin muilla vastaavil-
la maakuntakeskuksia yhdistävillä väylillä. Tien puutteellinen kunto vaikeuttaa mm. työmatka- ja 
asiointiliikennettä sekä logistisia kuljetuksia. Vt 18 Ähtäri – Multia väli on Suomen valtaverkon 
ainut rakentamaton osuus.  

 

 

Kuva 2. Suunnittelualueen sijainti ja nykyiset tiet. Uusi tielinjaus on merkitty vihreällä. 

Nykyinen Vt 18 

Nykyinen Mt 621 
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Kuvassa 3 on kuvattu valtatien 18 ja maantien 621 alustava osayleiskaavarajaus. 
 

 

Kuva 3. Kaava-alueen alustava rajaus ja nimistö. 

 

 
 

3. SUUNNITTELUTILANNE 

 
3.1 Maakuntakaava 
 
MRL:n mukainen maakuntakaava sisältää yleispiirteisen suunnitelman alueiden käytöstä maakun-
nassa tai sen osa-alueella. Maakuntakaavan tehtävä on määrittää alueiden käytön ja yhdyskunta-
rakenteen periaatteet ja osoittaa aluevarauksia alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai 
maakunnallisten tavoitteiden taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovit-
tamisen kannalta tarpeellisessa laajuudessa ja tarkkuudella.  
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3.1.1 Ähtäri 
 
Ähtärin kaupunki kuuluu Etelä-Pohjanmaan liiton alueeseen. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 
on Ympäristöministeriön vahvistama 23.5.2005. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta on 
esitetty kuvassa 4.  
 

 

Kuva 4. Ote Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavasta. 

 
Vahvistetussa Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia, 
erityisesti tässä suunnittelussa huomioon otettavia merkintöjä:  
 

     Kylä  
Suunnittelumääräys: Kylien suunnittelun tulee tukea kyläkuvan eheyttämistä. 

 
 Uudet tiet ja linjat      

Suunnittelumääräys: Tielinjaus on sovitettava ympäristöön ja maisemaan. Missä uusi valta- 
tai kantatie rakennetaan vanhalle alempiasteiselle tielinjaukselle, on käytetty lisämerkintää vt 
tai kt. Poistuvan valta- tai kantatien tieluokkaa samalla alennetaan tarkoituksenmukaiselle ta-
solle. 

 Turvetuotantovyöhyke 
Suunnittelumääräys I, joka koskee koko maakuntaa: Turvetuotantovyöhykkeen käytön suun-
nittelussa on otettava huomioon luonnonsuojelualueet sekä valtioneuvoston hyväksymät suo-
jeluohjelmat ja -päätökset (LSL 77 §) sekä Natura 2000-verkosto. Turvetuotantoalueita pe-
rustettaessa tuotantoalueista tehdään asianmukaiset lupahakemukset lainsäädännön edellyt-
tämine ympäristövaikutusten arviointeineen ao. ympäristölupaviranomaisten käsiteltäväksi. 
Turvetuotantoon tulee ottaa ensisijaisesti entisiin tuotantoalueisiin liittyviä soita, ojitettuja 
soita tai sellaisia ojittamattomia soita, joiden luonnon- tai kulttuuriarvot eivät ole valtakunnal-
lisesti tai seudullisesti merkittäviä. Suopohjien jälkikäytön suunnittelussa tulee ottaa huomi-
oon alueelliset maankäyttötarpeet. 

  

 Erityissuojelua vaativa vesistö 
 

 Ohjeellinen tietoliikenneverkko / -yhteys 
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Uusi maakuntakaavan vaihekaava on luonnosvaiheessa. Uuden maakuntakaavan tavoitteena on 
osoittaa Etelä-Pohjanmaalle maakuntatasoinen ratkaisu alueelle parhaiten soveltuvista tuulivoi-
man tuotantoalueista (kuva 5).  
 
Kaavaluonnoksessa on osoitettu valtatie 18 osayleiskaava-alueen läheisyyteen kaksi tuulivoimalle 
soveltuvaa puistoaluetta: Leppäkangas ja Rasinkangas. Leppäkankaan tuulivoima-alue on pinta-
alaltaan 328 hehtaaria ja se sijaitsee Myllymäen kyläkeskuksesta noin 5 kilometrin päässä koilli-
seen Virkaperän kylän läheisyydessä. Alue koostuu suosta ja kivennäismaasaarekkeista.  
 
Rasinkankaan 90 hehtaarin kokoinen tuulivoima-alue sijaitsee Keski-Suomen maakuntarajalla 
nykyisen valtatie 18 tuntumassa. Alueelta on 1,5 kilometriä Väätäiskylään ja 3,5 kilometriä länsi-
puolella sijaitsevaan Maaherransuo Natura-alueeseen. 
 

 

Kuva 5. Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava, tuulivoima. Ote karttaluonnoksesta 28.5.2012.  

  Tuulivoimapuiston alue (tv) 
Merkinnän kuvaus: 
Merkinnällä osoitetaan tuulivoiman tuotantoon soveltuvat alueet vähintään kymmenen voima-
lan suuruisille tuulivoimapuistoille.  

 
Suunnittelumääräys:  
Tuulivoimaloiden sijoittelussa on otettava huomioon rakentamisen ja käytön aikaiset vaiku-
tukset asutukseen, maisemaan, kulttuuri- ja luonnonympäristöön sekä läheisten pohjavesi-
alueiden pohjaveteen. Voimalat on sijoitettava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuuton-
ta haittaa luontoarvoille, joiden suojelemiseksi läheiset Natura-alueet on perustettu, eivätkä 
muille toiminnoille, kuten liikenteelle, maa-aineshuollolle, teknisen huollon verkostoille ja 
maa- ja metsätaloudelle. Tuulivoima-alueet tulee käsitellä yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa kaikki suunnitellut voimalaitosyksiköt kattavina kokonaisuuksina.  

 
Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon lentoliikenteen ja puolustus-
voimien valvontasensoreiden aiheuttamat rajoitteet. 

 

 Voimajohto 110 kV / 220 kV / 400 k 
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3.1.2 Keuruu ja Multia 
 
Keuruun kaupunki ja Multian kunta kuuluvat Keski-Suomen liiton alueeseen. Keski-Suomessa on 
kolme lainvoimaista maakuntakaavaa/vaihemaakuntakaavaa, 3. vaihemaakuntakaavaa on ehdo-
tusvaiheessa ja neljäs vaihemaakuntakaava on valmisteluvaiheessa. 
 
Kokonaismaakuntakaava 
Ympäristöministeriö on vahvistanut Keski-Suomen kokonaismaakuntakaavan 14.4.2009 ja se 
myös sai lainvoiman vuonna 2009 (KHO:n päätös 10.12.2009). Ote siitä on esitetty kuvassa 6.  
 

 

Kuva 6. Ote Keski-Suomen kokonaismaakuntakaavasta (Ympäristöministeriön vahvistama 14.4.2009), 
suunnittelussa tutkittava yhteys on punaisella. 

 
Vahvistetussa Keski-Suomen maakuntakaavassa suunnittelualueelle on osoitettu seuraavia, 
erityisesti tässä suunnittelussa huomioon otettavia merkintöjä: 
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2. vaihemaakuntakaava: Maa-aineshuolto ja luontoarvot 
Maakuntavaltuusto hyväksyi kaavan 15.11.2010 ja ympäristöministeriö vahvisti sen 11.5.2011. 
Kaavassa suunnittelualueelle on merkitty pohjavesialue Keuruun keskusta-alueen pohjoispuolelle 
sekä Multian keskustaan ja sen länsipuolelle. 
 
3. vaihemaakuntakaava: Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima 
Kolmas vaihemaakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 14.11.2012. Vaihemaakunta-
kaavassa (kuva 7) suunnittelualueelle tai sen läheisyyteen on merkitty useita turvetuotantoaluei-
ta (EO/tu), luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeitä suoalueita (luo) ja luonnonsuojelualue 
(SL).  
 
Kolmanteen vaihemaakuntakaavaan on myös päivitetty maakunnan kulttuuriympäristöjä. Valtatie 
18 ja maantie 621 osayleiskaava-alueen välittömään läheisyyteen on merkitty valtakunnallisesti 
arvokkaita rakennettuja kulttuuriympäristöjä (vihreä viivarajaus), maakunnallisesti arvokkaita 
rakennettuja kulttuuriympäristöjä (sininen pallo), maakunnallisesti arvokas maisema-alue (sini-
nen vaakarasteri m-merkintä), arvokkaita perinnemaisemia (keltainen neliö) ja muinaismuisto-
kohteita (ruskea neliö). 
 

 

Kuva 7. Ote Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavasta – Turvetuotanto, suoluonto ja tuulivoima sekä 
kulttuuriympäristöt. 
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4. vaihemaakuntakaava: Kaupallinen palveluverkko ym. 
Keski-Suomen maakuntahallitus päätti käynnistää Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan laati-
misen 19.5.2010. Kaavoitusprosessin yhteydessä kumotaan lainvoimaisesta maakuntakaavasta 
vain erikseen nimetyt kaavavaraukset. Vaihekaavan tavoitevuosi on 2030. 4. vaihemaakuntakaa-
vasta on laadittu ehdotus päivämäärällä 12.12.2012. Suunnittelualueelle vaihemaakuntakaavassa 
ei ole osoitettu merkintöjä.  
 
3.2 Yleiskaava 
 
Suunnittelualueella on voimassa kolme oikeusvaikutteista osayleiskaavaa: Ähtärin Myllymäen 
osayleiskaava (hyväksytty 5.11.1984), Keuruun keskustan osayleiskaava (hyväksytty 
21.10.1991) ja Multian kunnan rantayleiskaava (19.1.2004). Multian kunnan rantayleiskaavassa 
on huomioitu nyt tarkastelussa oleva yksi tielinjausvaihtoehto. Myllymäen ja Keuruun osayleis-
kaavoissa suunnitteilla oleva valtatie 18 ja maantie 621 liittyy olemassa olevaan seudulliseen 
pääväylään. Kuvassa 8 on esitetty suunnittelualueen oikeusvaikutteiset yleis- ja asemakaavat.   
Suunnittelualueen läheisyydessä Keuruun kaupungin alueella sijaitsee myös Pihlajaveden ranta-
osayleiskaava Vähä Suojärvi -nimisen alueen osalta (vahvistettu 19.11.1997).   
 

 

Kuva 8. Suunnittelualueella ja sen lähistöllä sijaitsevat oikeusvaikutteiset yleiskaavat (sininen) ja ase-
makaavat (punainen). 
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3.2.1 Multia 
 
Multian kunnan oikeusvaikutteinen rantayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.1.2004. 
Rantayleiskaava-alueelle suunnittelualueesta sijoittuvat Tarhapäänjärven pohjoisosa, Multianjoki, 
Mustalampi ja Pieni Multianjärven pohjoisosa. Rantayleiskaavassa on huomioitu myös nyt tarkas-
telun alla oleva tielinjaus (paksu punainen katkoviiva). Otteet rantayleiskaavasta on esitetty ku-
vassa 9. 
 

 
 

 

Kuva 9. Otteet Multian rantayleiskaavasta (kunnanvaltuuston 19.1.2004 hyväksymä). Ylemmässä on 
kuvassa Tarhapäänjärven pohjoispää, alemmassa kuvassa on Pieni Multianjärvi. 
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3.3 Asemakaava 
 
Suunnittelualueella ei sijaitse oikeusvaikutteisia asemakaavoja. Sen sijaan ranta-asemakaavoja 
on suunnittelualueella tai siihen rajautuen useampia (kuva 8).  
 
3.3.1 Keuruu 
 
Ranta-asemakaavoja on Keuruun osalta voimassa seuraavasti: 
 Liesjärvi I (13.2.1980) 
 Liesjärvi II (28.9.1993) 
 Viinikanjärvi (28.9.1993) 

 
Ranta-asemakaavat sijaitsevat suunnitteilla olevan Vt 18 ja Mt 621 osayleiskaava-alueen reunal-
la. Tuleva tielinjaus kulkee kuitenkin kaava-alueen ulkopuolella.  
 
3.3.2 Multia 
 
Vt 18 ja Mt 621 osayleiskaava-alueella sijaitsee Mustalammen ranta-asemakaava-alue. Musta-
lammen kaavoitus on yksityisen maanomistajan käynnistämä ja kaava valmistunee vuoden 2013 
aikana. 
 
Multian kunnan alueella Vt 18 osayleiskaava rajautuu useaan Multian alueen asemakaavaan. Nä-
mä ovat Siltalamminpuron asemakaava, Multian keskustan kaavayhdistelmä vuodelta 2009, sekä 
Kyöpelin asemakaava. Siltalamminpuron asemakaava on hyväksytty syksyllä 2012. Kyöpelin 
asemakaavan ehdotus on ollut nähtävillä 15.11. - 14.12.2012. Kyöpelin alueen kaavoituksen yh-
teydessä on tutkittu myös Multian keskustan tiesuunnitelmien sovittamista Kyöpelin alueen kaa-
voitukseen. 
 
 
3.4 Pohjakartta 
 
Suunnittelun pohjana käytetään maanmittauslaitoksen maastotietokantaa sekä raja-aineistoa. 
 
 
3.5 Aikaisemmin laaditut selvitykset ja inventoinnit 
 
Tietopohjana on käytetty mm. seuraavia lähteistä, selvityksiä ja inventointeja: 
 
Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys. Finnish Consulting Group Oy. Loppu-
raportti 15.8.2011. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. 2005. Etelä-Pohjanmaan liitto. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava. Vaihekaava I – Tuulivoima. Kaavaselostus. Luonnos 
28.5.2012. Etelä-Pohjanmaan liitto. Julkaisu A:37. 
 
Etelä-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030. Julkaisu A:30. Etelä-Pohjanmaan liitto 2010. 
 
Etelä-Pohjanmaan valta- ja kantateiden logistiikka- ja maankäyttöselvitys 2011. Loppuraportti. 
Julkaisu B:42. Liikennevirasto. 
 
Ilmasto-opas.fi. Suomen muuttuva ilmasto. Keski-Suomi. 
 
Kehittämisyhtiö KeuLink Oy. www.keulink.fi. 
 
Keski-Suomen aikajana 1/2010. www.keskisuomi.info.  
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Keski-Suomen maakuntaohjelma 2007–2010. Keski-Suomen liitto. Julkaisu A 21. 
  
Keski-Suomen maaseutuohjelma 2007–2013. Keski-Suomen TE-keskuksen julkaisuja. 
 
Keski-Suomen maakuntakaava 1-4. Keski-Suomen liitto. 
 
Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaava. Kaavaselostus. Ehdotus. Maakuntahallitus 26.4.2012. 
Keski-Suomen liitto. 
 
Keski-Suomen Poski-projekti. Loppuraportti. Keski-Suomen liitto 2010. 
 
Keuruu. Kaupallinen asema. Asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arviointi. 2010. 
Entrecon 3.9.2010. 
 
Muhonen, Matleena 2005. Keski-Suomen maakunnallinen maisemaselvitys. Maisemallinen osa-
aluejako. Keski-Suomen Ympäristökeskus. 
 
Multian rantaosayleiskaava, luonto- ja maisemaselvitys 2002. Multian kunta. Suunnittelukeskus 
Oy. 
 
Multian kunta, kaavoituskatsaus 2012. 
 
Pietilä Jarkko 2010. Keski-Suomen aluekehityksen tulevaisuuden näkymiä. Julkaisu B 170. Keski-
Suomen liitto. 
 
www.ahtari.fi 

www.ely-keskus.fi 

www.keuruu.fi 

www.metsakeskus.fi 

www.multia.fi 

www.tilastokeskus.fi 
 

3.6 Yhteenveto ja täydentävät inventoinnit 
 
Ähtärin Myllymäen, Multian ja Keuruun aikaisempi suunnittelu ja nykyinen kaavoitustilanne eivät 
ole ristiriidassa tämän Vt 18 ja Mt 621 osayleiskaavan alustavan suunnitelman kanssa. 
 
Aluevaraussuunnitelman yhteydessä on laadittu ja/tai tarkennettu seuraavia 
ympäristöselvityksiä: 
 
 uhanalaiset kasvilajit 
 luontodirektiivin liitteen IV b kasvilajisto 
 uhanalaiset luontotyypit 
 perinnebiotoopit 
 luonnonmuistomerkit 
 uhanalaiset eliölajit 
 luontodirektiivin liitteen IV a eläinlajisto 
 linnusto  
 muut kaavoituksen kannalta merkitykselliset eläinlajistojen elinympäristöt 
 mahdolliset metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt (ML 10 §) 
 luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit (LSL 29 §) 
 muut luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet. 
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4. LUONNONYMPÄRISTÖ 

 
4.1 Maisema 
 
4.1.1 Maiseman yleispiirteet 
 
Valtatien 18 ja maantien 621 osayleiskaava-alueen maisema kuuluu pohjois- ja länsiosiltaan 
Suomenselän maisemamaakuntaan, etelä- ja itäosiltaan Hämeen viljely- ja järvimaahan. Ähtäri 
kuuluu Etelä-Pohjanmaan maakuntaan, mutta luonnon- ja kulttuurimaantieteellisesti maakunnan 
kaakkoiskulma, Ähtäri, luetaan Suomenselän päävedenjakajan maisemavyöhykkeeseen.  
 
Keski-Suomessa yhdistyvät monet eri luonnon- ja kulttuuripiirteet. Itsenäisiä alueita ei ole helppo 
tunnistaa, koska monet piirteet ovat sekoittuneet keskenään moneen kertaan. Monet piirteet 
näyttäytyvät sekaisin rajan molemmin puolin. Maisemien osa-aluejaotuksessa (kuva 10) on nou-
datettu Ympäristöministeriön Maisema-aluetyöryhmän maisema-maakuntajakoa, jota pienemmät 
osa-aluejaot tarkentavat. Lähtökohtana ovat pääasiassa luonnonmaantieteelliset, biologiset ja 
geologiset piirteet, jotka määrittävät maiseman perusrungon ja luonteen kullakin alueella. Lisäksi 
maisema-alueiden jaotukseen ovat vaikuttaneet mm. kulttuuripiirteet ja niiden leviämissuuntia; 
asutus, rakentamisen perinne, viljely- ja metsätalouskulttuuri sekä muut maisemaan jälkiä jättä-
neet elinkeinot. (Muhonen 2005).  
 

 

Kuva 10. Keski-Suomen maisemallinen osa-aluejako. Lähde: Muhonen 2005. 

 

Suunnittelualue 
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4.1.1.1 Suomenselän maisemamaakunta 
 
Suomenselkä on tärkeä vedenjakajaseutu, joka jakaa vedet Pohjanmaan jokiin ja Kymijoen vesis-
töön. Kasaumamoreenit näkyvät aaltoilevana maisemassa. Suhteelliset korkeuserot ovat pienet. 
Karut mäntykankaat ja suot – nevat ja aapasuot – hallitsevat varsin laakeaa ylänköseutua. Asu-
tus on ollut aina harvaa. Pienet pellot sijaitsevat pienten kapeitten vesien äärellä tai ne ovat ky-
dötetty soista. Perinteisessä rakentamisessa ja pihapiireissä näkyvät pohjalaiset vaikutteet. Asu-
tus on jollain paikoin jonossa veden tai tien suuntaisesti. Alueella ei ole suuria taajamia eikä kau-
punkimaisia ympäristöjä. Sodan jälkeinen pika-asutus on muodostanut kokonaisia pieniä kyliä. 
Tärkeitä elinkeinoja alueella on ollut metsätalous ja tervanpoltto. Maataloudessa merkittävä rooli 
on ollut karjataloudella.  
 
Ähtärin Myllymäki on Ähtärin itäisin ja samalla suurin kyläyhteisö, joka rajoittuu Keuruun kau-
punkiin sekä naapurikyliin kuten Väätäiskylään, Rämälään, Inhaan ja Inhan Tehtaisiin. Myllymäen 
keskusta sijaitsee noin 12 kilometrin päässä Ähtärin keskustasta, Saarijärventien ja Myllymäen-
tien yhtymäkohdassa. Maastoltaan kylä muistuttaa enemmän keski-suomalaista maisemaa pieni-
ne ja suurempine vesistöineen sekä jylhine kallioineen ja metsineen.  
 
Suomen maisemamaakuntajaossa Multian pohjoisosa kuuluu Suomenselän maisemamaakuntaan. 
Maasto on suhteellisen tasaista ylänköä, lähes kokonaan vedenkoskematonta karua metsäseutua. 
Korkeimmat mäet kohoavat 260 m mpy korkeuteen (Pylkönmäen Soidinmäki ja Multian Sauna-
aho). Alueella ei ole yhdistäviä vesireittejä, jonka takia alue on jäänyt esihistoriallisista ajoista 
lähtien lähes koskemattomaksi välivyöhykkeeksi. 
 
Asutus on aina ollut harvaa ja sijoittunut moreenimaille. Karu ja soinen maasto ovat rajoittaneet 
maankäyttöä ja asutuksen leviämistä. Muinaisjäännöslöytöjä on vain muutamia pienten vesien 
äärellä. Maa-ainekset ovat lajittumattomia, mikä tarjoaa paikoitellen viljaviakin alueita mäkien 
lämpimillä rinteillä. Monet viljelykset ovat kuitenkin raivattu suohon tai sijoittuvat pienten ruhje-
laaksoissa sijaitsevien järvien rannoilla tai loivilla rinteillä. Maisemassa ne katoavat metsään.  
 

4.1.1.2 Hämeen viljely- ja järvimaa 
 
Hämeen viljely- ja järvimaa –maisema-alue on laaja ja vaihteleva. Alueella on lukuisia ruhjelaak-
soihin syntyneitä järviä ja lampia, harjujaksoja, moreeni- ja kalliomäkiä sekä soita. Merkittävim-
pänä vesistönä on suurjärvi Päijänne, josta on yhteys Kymijoen kautta Suomenlahdelle saakka. 
Ilmastollisesti tämä alue on Keski-Suomen pohjoisosia leudompaa eteläistä havumetsävyöhyket-
tä. Vesistön ja ilmaston lämpötilaeroja tasaava vaikutus on merkittävä tekijä kasvillisuudelle. 
Kasvukausi on pidempi kuin pohjoisessa. Pääosa soista on ojitettu ja kasvaa metsää tai niihin on 
raivattu pieniä peltoja.  
 
Asutus on jo varhain vakiintunut vesireittejä pitkin järvien rannoille, jokivarsiin ja harjujen hiek-
kamaille. Viljely ja tilat ovat keskittyneet rantojen savikoille ja järvien suojaisiin poukamiin. Talot 
ovat isoja ja vauraita talonpoikaistaloja. Leimallista ovat hämäläiset vaikutukset rakennuskannas-
sa ja perinteisessä kylämuodostuksessa. Asutus-rakenne on nykyään hajanaista ja rakennuskult-
tuuri varsin sekavaa. Metsätalouden ja metsäteollisuuden rooli koko alueella on merkittävä. Ve-
siyhteyksien lisäksi alueella on ollut myös hyvät maantie- ja rautatieyhteydet Hämeestä Jämsän 
kautta pohjoiseen, sekä poikittainen yhteys Jyväskylästä Keuruun kautta Vaasaan. 
 
Multian eteläosa ja Keuruu kuuluvat maisemajaoltaan Hämeen viljely- ja järvimaisema-
alueeseen, Keuruun seutuun. Maasto on vaihtelevaa mäkimaata, jossa vuorottelevat kalliot, mo-
reenikasaumat (drumliinit), harjujaksot, järvet, joet ja lammet, metsät ja suot (keidassuot). Mer-
kittävimmät vesialueet ovat Keurusselkä ja Pihlajavesi. Vesistöjen väliin jää kallioinen selänne-
alue, kumpuilevaa metsämaata jossa metsien ja soiden osuus on vallitseva. Vesistö kuuluu Ko-
kemäenjoen vesistöalueeseen, joka laskee Pohjanlahteen. Rautatiekulttuuri 1800-luvun lopussa 
ja jo varsin varhain kehittyneen tiestön myötä kehittyivät myös poikittaiset yhteydet Keski-
Suomen ytimeen Jyväs-seudulle sekä länteen Vaasan suuntaan. Taajamat tai taajamainen asutus 
(Keuruu, Haapamäki ja Pihlajavesi) sijoittuvat maa- ja vesiliikenteen risteyskohtiin harjujaksojen 
liepeille. 
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4.1.2 Osayleiskaava-alueen maiseman erityispiirteet 
 
Osayleiskaava-alueen hallitseva piirre on kumpuileva metsämaasto (kuvat 11–12), jonka välissä 
harvakseltaan avautuu maisemaa rikastuttavia perinteisiä peltomaisemia. Alueella on lukuisia 
mäkialueita, joista osasta on avoimet näkymät metsämaiseman yli; näillä paikoilla on useimmiten 
myös asutusta. Päällystetty tie kulkee seka- ja havumetsien halki. Metsäalueiden välissä on muu-
tamia soistuma-alueita. Harva asutus sijoittuu yleensä luonnollisille paikoille pääteiden ja niiltä 
poikkeavien teiden, sekä vesistöjen varsille. Vanhaa arvokasta rakennuskantaa ja peltomaisemaa 
on melko vähän; suuri osa alueen arvokkaasta rakennuskannasta on autioita tai kesäkäytössä. 
Kaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä. 
 

 

Kuva 11. Osayleiskaavaa-alueen kumpuilevaa maastoa peltomaisemineen ja yksi alueen autiotaloista. 

  
Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen maakuntarajalla nykyinen maantie 621 muuttuu päällystä-
mättömäksi. Välkyn alueella on laajempia peltoaukeita ja maataloja. Tie mutkittelee Liesjärven 
länsirantaa pitkin ja nousee jyrkästi järven eteläpuolella sijaitsevalle Myllyvuorelle. Maantieltä 
poikkeavan Talvimäentien varrella on avoimet näkymät metsän yli. Tiesuunnitelmassa Myllyvuo-
ren kohdalla on kaksi vaihtoehtoista tieväylän paikkaa. Kutinlahden, Pykälämäen, Virkamäen ja 
Suojärven alueiden peltoaukeamaisemat vaihtelevat metsämaiseman kanssa nykyisen maantien 
621 laitamilla. Maantien 621 varrella runsaampaa asutusta on ennen Keuruuta Suolahden Mäki-
kylän ja Lavikon alueilla. Suolahden Ylä-Etelämäeltä on avoimelta peltoalueelta mahtavat maise-
mat metsän yli. Maantien päällyste muuttuu Palvalammen eteläosan kohdalla uudelleen päällyste-
tyksi. 
 

 

Kuva 12. Palvalammen rantamaisemaa maantieltä 621. 
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Valtatie 18 tiesuunnitelmalinjaus jatkuu Liesjärven kylän eteläpuolelta itään kohti Multiaa ja 
maantien 621 tielinja erkanee etelään kohti Keuruuta. Liesjärveltä kohti Tarhapäätä osayleiskaa-
van alueen maisema on metsäistä ja erityisesti Liesjärven alueella on runsaasti soistuma-alueita 
tai metsäistä suota. Tarhapään ja Soutujoen alueilla peltomaisema yleistyy.  
 
Valtatien 18 varrella Pekkasenperällä n. 4 km päässä Multian keskustaajama-alueesta luoteen 
suuntaan on perinnebiotoopiksi nimetty Pekkasen niityt, jossa kasvaa katajia sekä vanhoja ko-
meita pihlajia. Tarhapääntien länsipuolella on kaksi tiesuunnitelmalinjausta. Aluetta halkovat 
myös meanderoivat Soutujoki ja Multianjoki (kuva 13). Soutujoki laskee Tarhapäänjärveen ja 
Multianjoki laskee Pieni Multiajärvestä kohti Soutujokea, missä joet yhdistyvät. Soutujoen itäpuo-
lella kohoavat Villinvuori ja Vaiviovuori, jotka ovat jyrkästi kohoavia kalliomuodostelmia. Soutu-
joentien varressa on myös vanhoja soranottoalueita. Saman tien varressa Riuttakoskella sijaitsee 
myös alueen ravirata (kuva 14). 
 

 

Kuva 13. Meanderoiva Multianjoki. 

 

Kuva 14. Riuttakankaan ravirata ja soranottoalueita viistokuvassa. 
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Soutujoentien, sekä siitä poikkeavan Saikantien varrella on yksi alueen laajimmista avoimista 
peltoalueista, joka avautuu metsän ympäröimältä tieltä. Soutujoentieltä haarautuvan Tarhapään-
tien länsipuolella sijaitseva Vuorinperä on yksi alueen korkeimmista asutetuista paikoista (kuva 
15). Alueelta on mahtavat maisemat metsän yli. Tielinjausvaihtoehtoja on Riuttakosken ja Vää-
täiskyläntien alueella neljä. Väätäiskyläntien ja Pieni Multiajärven välillä on suuria korkeuseroja. 
 

 

Kuva 15. Vuorinperän maisemaa. 

 
4.2 Maa- ja kallioperä 
 
Ähtärin pinnanmuodot ovat vaihtelevat. Erityisesti Suomenselän alueella Ähtärinjärven länsipuo-
lella maasto on epätasaista. Jyrkkärinteiset, rotkomaisten laaksojen reunustamat mäet kohoavat 
täällä yli 200 metrin korkeuteen. Myös Ähtärinjärven itä- ja eteläpuoleiset alueet ovat yläviä ja 
vaihtelevia, vaikkakaan korkeuserot eivät ole niin huomattavia kuin lännessä.  
 
Ähtärin kallioperä on pääasiassa graniittia. Yleisin maalaji on moreeni, joka on paikoin varsin ki-
vistä. Savea on vähän, mutta turvetta on paljon etenkin Suomenselän alueella. Myös hiekkaa ja 
hietaa on varsin paljon. Kaupungin tunnetuimmat harjut ovat Soinin puolelle ulottuva valtakun-
nalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Ison Koirajärven harju ja Peränteen Punkaharju.  
 
Keski-Suomen kallioperä on iältään 1 800-1 900 miljoonaa vuotta. Multian alueella kallioperä on 
pääosin happamia graniitti- ja granodioriittikivilajeja. Emäksisiä syväkiviä, gabroa ja dioriittia 
sekä kiilleliusketta on erittäin vähän. Gabroa on esimerkiksi paikoin pieninä esiintyminä mm. Mul-
tian kirkonkylästä koilliseen. Kallioperälle on tyypillistä selvä ja suhteellisen runsas lohkoutumi-
nen.  
 
Alueen maaperä on pääosin karua pohjamoreenia. Palojärvenkankaan ja Leppäpuronkankaan 
alueella on drumliinikenttiä. Savikkoalueita on Tarhapään rannalla sekä Soutu- ja Peräjoen varrel-
la. Lajittunutta soraa ja hiekkaa on harjumuodostumissa. Merkittävimpiä harjualueita ovat Val-
keisperän Valkeiskangas, kirkonkylän harjumaasto, Kollinperän Lopakankaan eteläosa, Sahrajär-
ven Kangasjärvenkangas sekä Heiluva-Housukosken harjualue. Kalliomaata on hyvin vähän. Tur-
vemaata on runsaasti, sillä Multian maa-alasta lähes puolet on soita. 
 
Multian pohjois- ja koillisosat ovat Keski-Suomen korkeinta aluetta. Sahrajärven pohjoispuolinen 
Karhilan ja Nikaranperän alue on monin paikoin yli 230 metriä meren pinnasta, korkeimmat hui-



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

19 
 

put  ylittävät  260  metriä,  mm.  Kulhanvuori  (210  m),  Sahrajärven  kylän  Tervamäki  (267  m)  ja  
Keski-Suomen korkein vuori, Kiiskilänmäki (269 m). Kuvissa 16 ja 17 on esitetty alueen yleispiir-
teinen kallioperä ja maaperä. 
 

  

Kuva 16. Suunnittelualueen yleispiirteinen kallioperä. Lähde: GTK Active Maps Explorer 2012.  

 

 

Kuva 17. Suunnittelualueen maaperä. Lähde: GTK, Active Maps Explorer 2012. 
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4.2.1 Osayleiskaava-alueen maa- ja kallioperä 
 
Pääosa osayleiskaava-alueesta on pinnanmuodoiltaan kumpuilevaa metsämaata, mutta mäkialu-
eiden välissä on tasaisempia laakeita alueita. Alue on kuitenkin merenpintaan nähden korkeaa, 
monin paikoin maasto kohoaa yli 200 metriä mpy.  
 
Korkeimpien mäkien läheisyydessä maasto on jyrkkäpiirteistä. Ruhje- ja siirroslinjat näkyvät 
maastossa laaksoina ja vesistölinjoina, joista vahvimmat ovat luode-kaakkosuuntaisia.  
 
Alueen maaperä on pääosin karua pohjamoreenia, joka on paikoin varsin kivistä. Korkeimmat 
maastokohdat ovat pääosin moreenia tai harjuaineksia soraa ja hiekkaa. 
 
Alavat maastokohdat ovat pääasiassa turvetta. Alueen maa-alasta lähes puolet saattaa olla soita. 
Turvekerroksen paksuutta ei ole mitattu, mutta maaston muodoista päätellen turpeen paksuus on 
pääosin vain muutamia metrejä. Savea on vähän. Savikkoalueita on mahdollisesti Soutujoen var-
rella. 
 
Lajittunutta soraa ja hiekkaa on harjumuodostumissa. Merkittävimpiä harjualueita ovat Multian 
keskustan länsipuolella oleva harjumaasto ja Tervavuoren kaakkoispuolella oleva Loilonkangas 
sekä siitä kaakkoon Keuruun suuntaan olevalla harjujaksolla, joka sijaitsee maantien 621 länsi-
puolella. Kaakko-luode-suuntaiset pitkittäisharjujaksot eivät erotu maisemassa kovinkaan selvä-
piirteisinä kapeutensa ja mataluutensa vuoksi. 
 
Kalliopaljastumia osayleiskaava-alueella on hyvin vähän. Kallio on yleensä syvällä paksujen maa-
kerrosten alapuolella. Mäkien ja maastokohoumien kohdalla kallio voi kuitenkin olla melko lähellä 
maanpintaa. Alueen kallioperä on pääosin graniitti-, granodioriitti- ja tonaliittikivilajeja. Kalliope-
rälle on tyypillistä selvä ja suhteellisen runsas lohkoutuminen.  
 
 
4.3 Ilmasto 
 
Ähtäri, Keuruu ja Multia kuuluvat Etelä-Pohjanmaan ja Pohjoisen Järvi-Suomen ilmastoalueen 
rajalle. Ilmastollisesti Keuruu ja Multia kuuluvat Keski-Suomen maakuntana lähes kokonaan ete-
läboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Ainoastaan Suomenselän karuun vedenjakaja-alueeseen 
kuuluva maakunnan luoteiskulma kuuluu keskiboreaaliseen vyöhykkeeseen. 
 
Vuoden keskilämpötila on tyypillisesti Päijänteen alueella n. 4 °C ja Suomenselän vajaan 3 °C 
välillä. Vuotuinen sademäärä on suuressa osassa maakuntaa keskimäärin 550–700 mm. Eniten 
sataa maakunnan keskiosissa, Multian ylämailla ja Toivakan seuduilla.  
 
Maakunnan sisällä esiintyy suuria eroja lumisuudessa. Vesistöt, erityisesti syvä Päijänne hidasta-
vat lumentuloa maakunnan eteläosassa ja erot keski- ja luoteisosien ylänköseutuihin voivat joi-
nakin talvina muodostua huomattavan suuriksi. Keskimäärin talven ensilumi saadaan ylämailla jo 
20.–25. lokakuuta. Pysyvä lumipeite saapui jaksolla 1971–2000 keskimäärin Multian ylämaille 
22.11. Lunta on maaliskuun alussa keskimäärin 45–60 cm, vähiten Päijänteen rantamilla ja eni-
ten Multian ylämailla. Lumipeiteajan pituus on keskimäärin 160 vuorokautta (>5 kk). Pysyvä lu-
mipeite katoaa maakunnasta huhtikuun loppupuolella.  
 
Kasvillisuuden kannalta tärkeimpiä ilmastollisia tunnuksia ovat kasvukauden pituus ja sen aikaiset 
lämpötilat. Myös termiset vuodenajat noudattelevat maakunnan korkeus- ja vesistösuhteita. Tal-
ven pituus vaihtelee maakunnan alueella 145 ja 160 päivän ja kesän pituus 100 ja 115 päivän 
välillä. Kasvukauden pituus on keskimäärin 150 päivästä 170 päivään. Kasvukauden aikana ker-
tyvä tehoisa lämpösumma oli kaudella 1971–2000 keskimäärin 1050–1250 °C / vrk.  Kasvukau-
den pituus on Keski-Suomessa 145–160 vuorokautta. Selvitysalueella vuoden keskisadanta on 
600 mm vuosien 1961–1990 keskiarvona. (Ilmasto-opas.fi) 
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4.4 Vesistöt ja vesitalous 
 
4.4.1 Pohjavesi 

 
Osayleiskaava-alueella on useita yhtenäisiä harjujaksoja, joilla sijaitsevat pohjavesialueet (tau-
lukko 1). Vedenhankintaa varten tärkeät pohjavesialueet kuuluvat luokkaan 1, vedenhankintaan 
soveliaat pohjavesialueet luokkaan 2 ja muut pohjavesialueet luokkaan 3. Kuvassa 18 on 
osayleiskaava-alueen läheisyydessä sijaitsevat pohjavesialueet. 
 
Pohjavesien puhtauden uhkatekijöitä ovat maa-ainesten otto ja siihen liittyvät oheistoiminnat 
sekä tienpito. Myös haja-asutukseen liittyy pohjavettä mahdollisesti likaavaa toimintaa. Pohjave-
den likaantumisriskiä tai laadun huononemista aiheuttavat esimerkiksi hiekan ja soran otto, jäte-
vesien maahan imeytys, sopimaton lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö maa- ja metsätalou-
dessa. 

Taulukko 1. Multian ja Keuruun pohjavesialueet. Keski-Suomen Poski-projekti 2010. 

Pohjavesi- 
luokka 

Kunta Pohjavesialue Kokonais- 
pinta-ala (km2) 

Antoisuus 
(m3/d) 

Luokka I Multia 
Keuruu 

Kirkkoranta (0949501) 
Alalampi (924901) 
 

1,21 
1,64 

600 
2400 

Luokka II Multia 
Keuruu 

Lintankangas (949502) 
Sysmänkangas (924902) 
 

2,06 
2,85 

500 
600 

Luokka III Keuruu 
Keuruu 

Loilonkangas (924920) 
Kupanjärvi (924919) 
 

1,04 
1,14 

150 
200 

 
 

 

Kuva 18. Suunnittelualueen pohjavesialueet. (SYKE, Ely-keskukset). Kuvassa on virheellisesti Multian 
Lintukankaan pohjavesialue. Oikea nimi on Lintankankaan pohjavesialue. 
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4.4.2 Vesistöt 
 
Alueen vedet kuuluvat kahteen vesistöalueeseen, Kokemäenjoen ja Kymijoen vesistöön (kuvat 19 
ja 20). Alueen koillisosan vesiä laskee Saarijärven reitin kautta Kymijoen vesistön yläosaan. Seu-
dun läntiset vedet kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön, Keuruun reittiin, jossa vedet laskevat Tar-
hapäänjokea pitkin Keurusselkään. Suurimpia järviä Multialla ovat kirkonkylän lähellä olevat Si-
nervä, Tarhapäänjärvi, Iso Multianjärvi, Termitty sekä Iso Liesjärvi ja Iso Palojärvi. Huomatta-
vimpia jokia ovat itäosan Pengerjoki sekä länsiosan Soutujoki ja Hännättömänjoki. 
 
Multian vesistöt ovat pääosin karuja ja dystrofisia, humuspitoisia ja ruskeavetisiä. Veden laatuun 
vaikuttavat maa- ja metsätalouden, turvetuotannon ja haja-asutuksen aiheuttama hajakuormi-
tus. Suo- ja metsäalueiden ojitukset ovat lisänneet tulvia ja vesistöihin valuvan kiintoaineksen, 
humuksen, ravinteiden ja myös mm. elohopean määrää. 
 

 

Kuva 19. Multian vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus 2000–2003. Lähde: SYKE. 

 

Kuva 20. Keuruun vesistöjen käyttökelpoisuusluokitus 2000–2003. Lähde: SYKE. 
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Järvet 
 
Tarhapäänjärvi (287 ha, keskisyvyys 2,8 m, suurin syvyys 9,1 m) on Keuruun reitin pohjoinen 
latvavesi, josta vedet laskevat Tarhianjoen kautta Keurusselkään (kuva 19). Järven pituus on 
noin 7,5 km, leveys vaihtelee sadasta metristä kilometriin. Järvi jakautuu kahteen altaaseen, joita 
erottaa Rytkiönsalmi. Rannat ovat osittain kovaa hiekka- ja silttimaata. Tarhapäänjärvi on tum-
mavetinen, rehevä järvi, jonka ravinnepitoisuudet ovat suhteellisen korkeat. Järven alusvedessä 
esiintyy hapettomuutta, etenkin kevättalvella ja loppukesästä syvänteissä on ollut happivajausta. 
Paikoitellen kulkua haittaavat rannoille kerääntyneet kuolleet kasvimassat ja järven yleinen mata-
loituminen etenkin salmien kohdalla. 
 
Tarhapäänjärveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on suuri. Suurin osa tulee järven pohjoispäähän 
laskevan joen kautta ja noin kymmenesosa järven lähivaluma-alueelta, jossa merkittävimmät 
kuormittajat ovat maatalous ja jätevedenpuhdistamolta tuleva kuormitus. Multian taajaman jäte-
vedet johdetaan puhdistuksen jälkeen Kaakkolammen kautta Paskopuroa pitkin Tarhapäänjärven 
Mustalahteen. Tarhapäänjärvellä on aloitettu 1998 vesistön kunnostustoimia, joiden tavoitteena 
on hidastaa järven rehevöitymiskehitystä sekä parantaa veden laatua (Koistinen 1997). Kala-
vesiluokituksessa Tarhapäänjärvi kuuluu kelpoisuusluokkaan tyydyttävä (luokka III). Ulkoisen 
kuormituksen lisäksi myös sisäisen kuormituksen määrä on järvessä kohtalainen, kesäkaudella 
fosforin osalta jopa suurempi. Hapettomissa tai vähähappisissa oloissa fosforin vapautuminen 
pohjasedimentistä on todennäköistä. 
 
Iso Multianjärvi (135 ha, keskisyvyys 3,75 m, suurin syvyys 18,5 m) ja Pieni Multianjärvi (88 ha) 
muodostavat Multian keskustassa yhtenäisen vesistöalueen. Järvet ovat tummavetisiä, lievästi 
reheviä. Syvänteissä on esiintynyt happivajausta talvella ja loppukesällä. Järven puskurikyky 
happamoitumista vastaan on välttävä. Kalavesiluokituksessa Iso Multianjärvi on hyvä/tyydyttävä 
(luokka II/III). 
 
Uuranjärvi (410 ha, suurin syvyys 9 m) on matala, karu, kirkasvetinen ja lievästi hapan järvi. 
Alusvedessä on esiintynyt ajoittain happivajausta. Multian kuntaan kuuluu järven eteläinen osa. 
Kalavesiluokituksessa järvi on hyvä (luokka II). 
 
Keuruun ja Ähtärin rajalla sijaitsee Liesjärvi (804 ha), (kuva 20). Se on matalahko maksi-
misyvyydeltään 8 metriä, ruskeavetinen ja runsashumuksinen järvi, jonka tila on heikentynyt 
rehevöitymisen ja happamoitumisen seurauksena. Liesjärvi on Pihlajaveden reitin vesistöaluee-
seen kuuluva suurin järvi. Muita vesistöjä ovat Hirvijärvi (91 hehtaaria) ja kahdeksan pienempää 
lampea sekä virtaavista vesistöistä Hirvijoki ja Liesjoki sekä pienemmistä Majapuro, Polvipuro, 
Kuolemanpuro ja Kuolemaisenpuro. Vesistöihin vettä tuovat lukuisat ojat, sillä vesistöalueen suo- 
ja metsäalat ovat tiheästi ojitettuja. Liesjärvi laskee Liesjoen kautta Pihlajaveden alueeseen kuu-
luvaan Vähä Suojärveen.  
 
Muita järviä osayleiskaava-alueen lähistöllä ovat pienemmät Iso Kivijärvi (190 ha), Viinikanjärvi 
(75,8 ha), Lapinjärvi (8,8 ha), Kivijärvi ja Alalampi (3,9 ha). 
 
Joet ja kosket 
 
Soutujoki kiemurtelee hiekkaharjujen välisessä kanjonissa ja laskee Tarhapäänjärven pohjois-
osaan. Joen vedenlaatu on tyydyttävä, rehevä. Suopitoisesta valuma-alueesta johtuen vesi on 
humuspitoista, väriltään erittäin ruskeaa ja hapanta. Palsankosken koskikalastusalue muodostuu 
kolmesta eri koskesta, Palsankoski, Housukoski ja Käpykoski. Parin kilometrin pituisella alueella 
on pudotusta lähes 14 metriä. Kosken leveys on 20 metriä ja keskivirtaama 4,5 m3/s. Palsankoski 
on noin 100 metrin pituinen jyrkkä ja kalliopohjainen koski. Palsankosken jälkeen Housujokeen 
yhtyy pienempi joki. 250 metrin päässä Palsankoskesta alkaa pituinen Housukoski (180 m). Pie-
nen suvannon jälkeen alkaa miltei välittömästi 220 metrin pituinen Käpykoski. Loppuosa on rau-
hallisempaa virtaa ja suvantoa. 
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Multianjoki (3800 m) laskee Pieni Multianjärvestä Soutujokeen. Joen vedenlaatu on hyvä. Joki on 
lievästi rehevä, humuspitoinen vesi on ruskeaa ja lievästi hapanta. Joessa on kaksi suurempaa 
koskea, Kurenkoski ja Riuttakoski, sekä pari pienempää koskea/nivaa. Putouskorkeutta on 19 m, 
koskien leveys on 5-10 m ja keskivirtaama 1,6 m3/s. Pienestä virtaamasta johtuen joki on koski-
paikoistaan kapea. Kurenkoski (250 m) alkaa rauhallisena ja mutkittelevana Pieni Multianjärven 
Myllylahdesta. Virtapaikkojen välissä on pieniä suvantoja ja monttuja. Loppuosaltaan koski puto-
aa jyrkästi suvantoon. Riuttakoski (300 m) on jätetty alaosastaan luonnontilaan.  
 
Järvenpäänkoski laskee Tarhapäänjärvestä, ja veden laatu vastaa järven vedenlaatua. Ravinnepi-
toisuudet ovat jonkin verran järven arvoja alhaisemmat.  
 
Keuruun kunnan jokia ovat mm. vajaan 14 kilometrin pituinen Kupanjoki, joka saa alkunsa Ku-
panjärvestä. Joki virtaa aluksi kapeana purona, mutta levenee laskiessaan Lapinjärvestä, Kivijär-
ven ja Alalammen kautta Keuruun Kivilahteen.  
 
Liesjoki (5700 m) laskee Liesjärven kautta Vähä Suojärveen. Liesjoen suu on luonnonsuojelualu-
etta mm. joessa esiintyvän alkuperäisen jokirapukannan vuoksi.   
 
4.4.3 Happamat sulfaattimaat 
 
Sulfaattimaat ovat muodostuneet Itämeren alueelle Litorinakauden aikana, jolloin bakteerien 
kasvijäämien hajotusprosessin yhteydessä kerrostui silloisen meren pohjalle sulfidisedimenttejä. 
Nykyisin nämä kerrokset sijaitsevat maan kohottua merenpinnan yläpuolella. Kun ne pysyvät 
pohjaveden pinnan alla, kerrokset säilyvät neutraaleina. Jos ne kuitenkin kuivuvat ja altistuvat 
hapelle, esimerkiksi turve- tai metsämaiden ojituksen seurauksena, maakerrokset muuttuvat 
happamiksi sulfaattimaiksi. Maaperän ja alueen vesien pH laskee rajusti ja tällöin raskasmetallit 
liukenevat helpommin, mistä aiheutuu viljelykäytölle ongelmia ja kustannuksia sekä kuormitusta 
alapuolisiin vesistöihin.  Myös maaperässä on jo itsessään normaalia runsaammin rikki- ja metal-
liyhdisteitä. Pahimmillaan aiheutuu erityisesti alapuolisten vesistöjen ekosysteemien epätasapai-
noa, kalakuolemia, kasvien kasvuhäiriöitä sekä pohjaeläimistön ja kalojen lisääntymisalueiden 
häviämistä. Veden sulfaattipitoisuutta voidaan käyttää kuormituksen arvioinnissa. 
 
Sulfaattimaat sijaitsevat pääosin Pohjanmaalla, vyöhykkeellä Närpiöstä Ouluun, mutta kapeampi 
vyöhyke ulottuu myös Etelä-Suomen rannikkoalueelle. Pääasiallinen sijaintisyvyys on noin 60 
metriä merenpinnasta. Valtatie 18 ja maantie 621 osayleiskaava-alueella happamien sulfaatti-
maiden esiintyminen on epätodennäköistä, sillä alue ei ole ollut Litorinameren peittämänä noin 
8000 vuotta sitten. Geologinen tutkimuskeskus kartoittaa parhaillaan Suomen happamia sulfaat-
timaita ja kartoitus valmistuu vuoden 2015 aikana. Kartoitusalue ei ole ulottunut Vt 18 ja Mt 621 
osayleiskaava-alueelle. 
 
4.4.4 Pilaantuneet maa-alueet (PIMA-alueet) 
 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen mukaan Ähtärin kaupungin alueella ei ole tiedossa olevia pi-
laantuneita maa-alueita, jotka sijoittuisivat suunnittelualueelle. Lähinnä oleva alue sijoittuu Myl-
lymäen osayleiskaava-alueelle (varikkoalue). 
 
Suunnittelualueelle Keski-Suomen ELY-keskuksen mukaan sijoittuu kaksi PIMA-kohdetta;  Multian 
kunnan puolelle Multianjoen pohjoispuolella sijaitseva, vuosina 1976-1990 käytössä ollut Annin-
suon kaatopaikka sekä Keuruun kaupungin puolella Liesjärven eteläosaan sijoittuva, vuonna 1965 
toimintansa lopettaneen Velj. Kutinlahden Sahan alue. 
 
 
4.4.5 Tulva-alueet 
 
Keski-Suomen ELY-keskus on arvioinut vesistöjen vedenpinnan noususta aiheutuvat tulvariskit 
Keski-Suomen maakunnan alueella. Vt 18 ja Mt 621 osayleiskaava-alueelle ei tulvariskiä ole selvi-
tyksen perusteella osoitettu. (www.ely-keskus.fi/keski-suomi/tulvat). 
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4.5 Kasvillisuuden yleispiirteet 
 
Hankealue kuuluu kasvimaantieteellisessä aluejaossa keskiboreaaliseen kasvillisuusvyöhykkee-
seen, Pohjanmaahan. Kasvillisuus on yleensä hyvin karua ja kasvisto niukkaa. Alueen korkeudes-
ta johtuen luonnossa on pohjoisia piirteitä.  

 
Kaava-alueella metsätyypeistä yleisin on kuivahko puolukkatyypin (VT) mäntykangas. Kallioselän-
teillä ja kallioisilla rannoilla vallitsevat kanervatyypin (CT) kuivat kankaat sekä jäkälätyypin (ClT) 
karukkokankaat. Paikoin on myös kuusi- tai mäntyvaltaisia mustikkatyypin (MT) tuoreita kankai-
ta. Lehtomaista kasvillisuutta on vähän, lehtoja tavataan vain lähteisillä paikoilla sekä puronvar-
silla. Lehtomaiset kankaat ovat käenkaali-mustikkatyypin (OMT) kankaita. Lehdot ovat pienialai-
sia, koivu-, mänty-, harmaaleppä- ja kuusivaltaisia puronvarsi-, rinne- ja rantalehtoja. Lehdot 
ovat käenkaali-oravanmarjatyypin (OMaT) tuoretta lehtoa tai kosteammilla paikoilla käenkaali-
mesiangervotyypin (OFiT) suurruoholehtoa. Pääosa metsämaasta on mäntytaimikoita tai nuorta 
mäntykangasta.  
 
Kaava-alueelle on luonteenomaista soiden suuri määrä. Suot ovat karuja ja suurin osa niistä on 
ojitettuja suomuuttumia. Hankealueella on kuitenkin yksi maakunnallisessa selvityksessä suo-
luonnoltaan merkittäväksi arvioitu kohde Korpisensuo-Riihisuo (kohde 12 liitekartassa 6). Suo on 
määritelty arvokkaaksi erityisesti linnustollisten arvojen vuoksi. Suuri osa hankealueella sijaitse-
vista soista ovat eriasteisesti muuttuneita isovarpurämeitä ja rämekankaita. Tyypillisiä lajeja ovat 
suopursu, juolukka, variksenmarja, kanerva, vaivaiskoivu, karpalo, tupasvilla, suokukka ja lakka. 
Korpia on vähän. Paikoin ranta-alueilla esiintyy kasvillisuudeltaan ympäristöään rehevämpiä ruo-
hokorpipainanteita (RhK), jonka lajistoon kuuluvat mm. korpikastikka, harmaasara, raate, vehka, 
kurjenjalka, harajuuri ja metsäimarre. Neva-alueita esiintyy melko runsaasti. Tyypillisimpiä ovat 
lampia reunustavat saranevat, joissa kasvavat mm. raate, suokukka, karpalo, järvikorte, pul-
losara ja jouhisara.  
 
Alueen lammet ovat ruskeavetisiä ja suurten soiden ympäröimiä latvavesiä. Järvien lajisto on 
niukka. Hankealueen vaikutuspiirissä sijaitsevia lampia ovat Palvalampi ja Mäyrälampi ja järviä 
Pieni Multianjärvi ja Liesjärvi. 
 
 
4.6 Luonto- ja lintudirektiivilajien sekä uhanalaisten lajien esiintymät 
 
4.6.1 Liito-orava (Pteromys volans,VU)  
 
Liito-orava on luontodirektiivin liitteen IV-laji, eli sen elinympäristöjen hävittäminen ja heikentä-
minen on luonnonsuojelulailla kielletty. Liito-oravan elinympäristövaatimuksia ovat sopiva pesä-
kolo, muutama pesää suojaava kuusi sekä lähellä kasvavat lehtipuut. Reviiri voi sijaita niin iki-
kuusikossa, sekametsässä kuin lehdossakin. Liito-orava ei pelkää ihmisasutusta, sillä se voi pesiä 
pihoissa ja puistikoissa. Laji on taantunut voimakkaasti. Syynä ovat metsätalouden aiheuttamat 
elinympäristömuutokset. Laji on kärsinyt mm. kolopuiden vähenemisestä ja elinympäristöjen 
pirstoutumisesta. Liito-orava on määritelty ensisijaisen tärkeäksi lajiksi. Seuraavassa esitellään 
hankealueelta tunnetut liito-oravan esiintymät ja tiedot vanhoista havainnoista. Esiintymien nimi-
en perässä esiintyvä numero viittaa liitekartan 6 numerointiin. 
 

4.6.1.1  Välkyn pellon laidan esiintymä (kohde 1) 
 
Välkyn kylässä pellon laidassa sijaitsee liito-oravan elinympäristö, jossa kasvaa järeitä haapoja. 
Kohteessa on ainakin yksi kolopuu, jonka alta havaittiin 2012 kartoituksissa muutamia papanoita. 
Kohde on liito-oravalle erittäin soveltuva, koska se sijaitsee ojan, suon ja pellon läheisyydessä ja 
sen puusto on järeää haapaa, mutta myös suojakuusia on kohteessa.  
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4.6.1.2 Liesjoenvarren esiintymä Myllynperässä (kohde 2) 
 
Myllynperässä, Liesjoen varressa havaittiin 2012 selvitysten yhteydessä runsaasti merkkejä liito-
oravan esiintymisestä. Kohde on vaihtelevan ikäistä puron varren lehtomaista sekametsää, jossa 
kasvaa lähinnä järeitä kuusia, mutta seassa on runsaasti nuorempia lehtipuita, koivua, pihlajaa ja 
haapaa. Liito-oravan papanoita havaittiin lähinnä joen etelärannalta (10 puun alta). Liito-orava 
liikkuu kuitenkin selvästi myös joen pohjoisrannalle, sillä välittömästi joen pohjoisrannalla sijait-
sevan kuusen alla oli hyvin runsaasti papanoita. Kohde puustoltaan vaihtelevaa, ja sijaitsee joen 
ja pellon välissä ja on siksi liito-oravalle erityisen hyvin soveltuvaa biotooppia.   

 
4.6.1.3 Vaivionvuoren esiintymä Soutujoentien eteläpuolella (kohde 3) 

 
Vaivionvuoren ja Suotujoentien eteläpuolella järeässä kuusikossa havaittiin muutaman kuusen 
alla liito-oravan papanoita. Kohde on lähdevaikutteista, järeää tiheää kuusikkoa. Papanoita oli 
kolmen kuusen alla vain muutamia, joten pesintää alueella ei todennäköisesti vuonna 2012 ollut. 
Kohteessa on kuitenkin liikkunut liito-orava esim. nuori uros etsimässä soveltuvaa elinympäristöä 
tai alue on liito-oravan kulkureittiä. 

 
4.6.1.4 Pienen Multianjärven Mustalahden uimaranta (kuva 21, kohde 4) 

 
Pienen Multianjärven Mustalahteen laskevan puron varressa, Uimarannan välittömässä läheisyy-
dessä on erityisen hyvin liito-oravalle soveltuva biotooppi.  Kohde on luonnontilaisen puronuoman 
molemmin puolin sijaitseva lehtomainen sekametsä. Kohteessa kasvaa puron varressa monipuo-
lista puustoa, järeitä kuusia, haapoja ja pökkelöityviä koivuja. Kohteessa havaittiin suuren kuu-
sen juurelta erittäin runsaasti papanoita, mikä viittaa pesintään. Kuusessa on todennäköisesti 
risupesä. Papanoita havaittiin 14 puun juurelta ja näistä puista viidessä epäiltiin olevan risupesä. 

 

 

Kuva 21. Pienen Multianjärven uimarannan liito-oravan ja lepakoiden elinympäristö, jonne laskee luon-
nontilaisen kaltainen puron uoma. 
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4.6.1.5 Multianjoen varren esiintymät (kohde 5) 

 
Aikaisemmissa selvityksissä liito-oravan esiintymisalueita on todettu myös Multianjoen varressa.  
 
Hankealueella on myös muita liito-oravalle soveltuvia elinympäristöjä, eli sekapuustoisia, järeitä 
haapoja ja pesäpuiksi soveltuvia kuusia kasvavia metsäalueita. Kohteet on merkitty luontoarvo-
karttaliitteeseen 7. Näillä alueilla ei kuitenkaan havaittu merkkejä liito-oravan esiintymisestä vuo-
den 2012 selvityksissä. Alueet voivat silti olla liito-oravalle merkityksellisiä, sillä liito-oravan esiin-
tyminen saattaa vaihdella vuosittain. Jatkosuunnittelussa tulisi selvittää liito-oravan esiintymistä 
myös näillä alueilla. 
 
4.6.2 Saukko (Lutra lutra, NT) 
 
Suunnittelualueella elää elinvoimainen saukkokanta. Saukkoa tavataan harvalukuisena koko 
Suomessa. Runsaimpana se esiintyy sisämaan kirkasvetisten pienten järvi- ja jokireittien varrella. 
Lajilla on laaja pyyntialue, jonka eri osiin se saapuu säännöllisin väliajoin. Pesä sijaitsee rantapal-
teen tai juurakon alla rantatörmässä. Kulkuaukko on veden alla. Saukon uhanalaisuuteen ovat 
vaikuttaneet pienvesien perkaus, rantarakentaminen ja vesien likaantuminen. Alueella on tehty 
pitkäaikaista saukkoseurantaa (Sulkava ym.), jonka pohjalta saukkopaikat ovat hyvin tiedossa. 
Sillat tulisi suunnitella siten, että saukot kulkevat niiden ali, eivätkä joudu ylittämään tietä. Hie-
man ”ylipitkä” silta, jonka alle jää joen / puron lisäksi maapenkkoja, on hyvä kulkureitti niin sau-
koille kuin muillekin eläimille. Saukon esiintymisalueet hankealueella esitetään alla. Molemmat 
kohteet ovat saukkojen vakituisesti käyttämiä ja alueidensa keskeisiä saukkoympäristöjä. Kum-
mallekin kohteelle tulisi tien ylitykseen rakentaa saukkoturvallinen silta, eli silta jossa sillan alle 
jää maapenger, jota saukot voivat turvallisesti alittaa tien. 
 

4.6.2.1 Liesjoki (kohde 2) 
 
Liesjoki ylittää kaava-alueen matalalaitaisena, kivikkoisena ja luonnontilaisen kaltaisena uomana. 
Uoman molemmin puolin on vaihtelevaa, lehtomaista sekametsää, joka on myös liito-oravan 
elinympäristöä. Kohde on esitelty myös kohdassa 4.6.1.2. 
 

4.6.2.2 Soutujoki (kohde 6) 
 
Soutujoki kulkee hanke alueella leveänä, melko korkeapenkereisenä ojana peltoalueen ja ylivir-
taaman aikana tulvivan soisen metsäalueen läpi. Puusto joen varrella on melko luonnontilalaista 
ja järeää. 
 
4.6.3 Karhu (Ursus arctos) 
 
Etupäässä metsäseuduilla elävä karhu vaeltelee pitkiä matkoja. Laji elää selvitysalueella mm. 
Karjovuoren alueella. 
 
4.6.4 Lepakot 
 
Kaikki Suomessa esiintyvät lepakot (13 lajia) ovat rauhoitettuja ja EU:n luontodirektiivin liitteen 
IV (a) lajeja. Tämän lisäksi Suomi on sitoutunut Euroopan lepakkojen suojeluohjelmaan (EURO-
BATS). Lepakoiden pyydystäminen ja tappaminen on kiellettyä. Lepakkojen elinalueiden (saalis-
tusalueet, päiväpiilot, talvehtimispaikat) heikentäminen tai hävittäminen on kiellettyä. Lepakoiden 
elintavat vaihtelevat eri vuodenaikoina, samalla vaihtelevat niiden esiintymisalueet. Lepakoiden 
kannalta olennaisia asioita ovat niiden ekologian kannalta keskeiset seikat, kuten saalistusaluei-
den, lepopaikkojen ja talvihorrospaikkojen säilyminen ja kulkuyhteydet em. kohteiden välillä. 
Tyypillisesti lepakoille mieluisia ovat pienipiirteiset maisemat, joissa on vanhoja rakennuksia ja 
kolopuita pesäpiiloiksi sekä reheviä saalistusalueita, kuten vesistöjen rantoja ja rantametsiä. 
Useimmat lajit tarvitsevat suojaisia kulkureittejä päiväpiilon ja saalistusalueen välillä, jolloin au-
keat alueet voivat muodostaa kulkuesteen.  Lepakkoselvitykset tehtiin Keuruulla 17.-19.7. 2012 
ja Multialla 6.-8.8.2012 auringonlaskun ja –nousun välisenä ajankohtana peräkkäisinä öinä. 
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4.6.4.1 Ahtola, Lavikko, Keuruu (kohde 7) 

 
Ahtolan tila rajautuu Myllymäentiehen pohjoisessa ja Mäyrälampeen etelässä Metsä Mäyrälam-
men rannalla on noin 30–40-vuotiasta harvaa mänty- ja kuusisekametsää.  Maasto Mäyrälammen 
ympärillä on soista. Ahtolan tilan talolta pellon poikki kulkee polku lammelle, jossa on rantasau-
na. Alue toimii kulkureittinä Jouhilammen, Mäyrälammen ja Mäyrävuoren välillä. Ahtolan tilan 
toisella puolen nykyistä tietä kasvaa järeitä haapoja. Nykyisen tien reunassa olevasta metsästä 
on yhteys rantaan. Alueella ei havaittu selvityskäynneillä saalistusaluetta, mutta saatiin havainto-
ja vesisiipasta (Myotis daubentonii) molempina kartoitusöinä samasta kohtaa, joten todennäköi-
nen päiväpiilo löytyy tontin puupinoista tai rakennuksista. Asukas oli havainnoinut lepakon myös 
talvella puuvarastossaan, joten talvihorrospaikan sijaitseminen alueella on todennäköistä.  

4.6.4.2 Palva-Aho, Keuruu (kohde 8) 
 
Palva-ahon ja Konttilan tilan välissä kasvaa metsää, jossa kulkee leveä polku. Metsässä kasvaa 
järeitä kuusia sekä joitakin lehtipuita ja mäntyä. Alueella on myös pieni soistunut kuusikko. Pal-
va-ahon tilan ympärillä on runsaasti peltoa ja rannan ja pellon välissä on laaja-alainen puuton 
kaistale. Selviä yhteyksiä rannan ja metsän välillä ei tällä kohden ole. Metsä kuitenkin jatkuu 
kaistaleena Konttilan tilalle, jossa puusto rajautuu Palvalammen rantaan. Alue soveltuu hyvin 
lepakkojen elinympäristöksi, sillä järeissä kuusissa on mahdollisia päiväpiiloja. Selvityksen yhtey-
dessä havaittiin viiksisiippoja (Myotis mystacinus, Myotis brandtii) saalistamassa puiden lomassa 
Palva-ahon tilan päädyssä metsää. 

4.6.4.3 Piilo, Piilonperä, Multia (kohde 9) 
  
Piilontien ja Väätäiskylän tien väliin jäävässä kolmiossa kasvaa tiheää vanhaa kuusikkoa. Maasto 
on hyvin kosteaa ja pohjakerros sammalpeitteistä. Metsän vieressä on harvapuustoinen koivikko, 
jonka kenttäkerroksessa kasvaa runsaasti horsmaa, vadelmaa ja herukkaa. Alue rajautuu hak-
kuuaukeaan. Alueen poikki kulkee sähkölinja, joka tekee puustoon selkeän aukon. Lepakkojen 
havaittiin käyttävän sähkölinjoja kulkureitteinä alueiden välillä. Koivikko oli selkein saalistusalue 
selvitysalueella ja sen yllä havaittiin sekä siippoja että pohjanlepakoita. Alue on lepakoiden kan-
nalta merkittävä, sillä vanha metsä tarjoaa kolopuita päiväpiiloiksi, koivikko saalistusalueen ja 
sähkölinjat ja tie hyvän siirtymäreitin. Alue on myös lepakkotiheyden kannalta merkittävä, sillä 
alueella havaittiin 9 pohjanlepakkoa sekä 5 siippaa ja yksi määrittämätön lepakkolaji. Kohteessa 
kasvaa myös järeitä vanhoja haapoja ja muita lehtipuita, sekä järeitä kuusia, joten kohde on 
myös potentiaalinen liito-oravan elinympäristö. Alueen läpi virtaavan puronuoman varrella kasvaa 
kosteaa lehtoa ja uoma on luonnontilaisen kaltainen. 
 

4.6.4.4 Pienen Multianjärven Mustalahden uimaranta (kohde 4) 
 
Multianjärven rannalla, Suotujoentien eteläpuolella sijaitsevan uimarannan liito-oravan elinympä-
ristö on myös lepakkojen merkittävä elinalue.  Alueen puusto tarjoaa lepakoille sopivia päiväpiilo-
ja ja vesistön läheisyys luo hyvän saalistuspaikan. Alueella menee mahdollinen, luonnontilan kal-
tainen puron uoma. Uimarannalla saatiin kaksi havaintoa vesisiipasta sekä yksi pohjanlepakkoha-
vainto (Eptesicus nilssonii). Kohde on esitelty myös kappaleessa 4.6.1.4.  

 
4.6.5 Linnut 
 
Kaava-alueen linnustolle merkityksellisimmistä kohteista pyydettiin lausunto Suomenselän lintu-
tieteelliseltä yhdistykseltä. Arvio perustuu yhdistyksen lintuhavaintoihin ja paikallisten lintuhar-
rastajien paikallistuntemukseen.  
 
Järvien rannat ovat linnuston kannalta arvokkaita alueita. Liesjärven ja Ison Kivijärven saarissa 
pesii mm. selkälokkeja 1-3 paria (Larus fuscus, VU) ja kalatiiroja (Sterna hirundo). Myös kuikka 
(Gavia arctica) on vakituinen pesijä Liesjärvellä, Isolla Kivijärvellä, Uuranjärvellä ja Viinikanjärvel-
lä. Nuolihaukka pesii Liesjärvellä vuosittain. Viimeisin pesintähavainto on Palosaaresta. Tarha-
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päänjärven rehevä Lumminlahti on hyvä sorsalintupaikka, jossa on viime vuosina pesimäaikaan 
havaittu mm. jouhisorsia (Anas acuta, VU) ja lapasorsia (Anas clypeata). 
 
Selvitysalue on riekon (Lagopus lagopus,  NT)  ja  kuukkelin  (Perisoreus infaustus, NT) levinnei-
syysalueen etelärajoilla. Molempien lajien kannat ovat viime vuosina vähentyneet, mutta niitä 
tavataan seudulla yhä. Alueen tuoreimmat kuukkelihavainnot on tehty Janhosperällä loppuvuo-
desta 2009. Kuukkeli on paikkalintu, joka tulee toimeen vain laajoilla takamailla, joita on Etelä- ja 
Keski-Suomessa enää niukasti. Kuukkeli viihtyy vanhoissa havu- ja sekametsissä. Etelässä se 
hakeutuu korpimaisiin kuusikkopainanteisiin, mieluiten tiheiden koivuvitikoiden liepeille. Yhtenäi-
nen levinneisyys ulottuu Tornion-Kainuun tasolle. Keski- ja Etelä-Suomessa on vain sirpaleisia 
esiintymiä jäänteenä entisestä yhtenäisemmästä levinneisyydestä. Laji on vähentynyt Suomessa 
huomattavasti 1900-luvun aikana ja se on vaarassa hävitä Etelä-Suomesta. Kuukkelin taantumi-
nen johtuu vanhojen metsien hakkuista. Selvitysalueella lajin pesimisvarmuus on pieni, ja elin-
alueeksi soveltuvia metsiä vähän. 
 
Monilla selvitysalueen soilla esiintyy nopeasti harvinaistuneita pohjansirkkuja (Emberiza rustica, 
VU). Selvityksessä linnuston kannalta merkittävimmiksi havaitut alueet on kuvattu alla ja niiden 
sijainti esitetty kuvassa 22. 

Jatkosuunnittelussa linnustoselvitys on tarpeen tehdä myös metson soitimet silmälläpitäen. Riek-
kosuot tulisi kartoittaa soidinaikaan.  
 

4.6.5.1 Erämainen Kuolemainen-Kivisuo – suokokonaisuus (kuvassa 22, alue 1) 
 
Kohde on Suolinnuston kannalta merkittävä. Soiden pesimälajeja ovat mm. riekko (Lagopus lago-
pus)(NT),  metso (Tetrao urogallus)(NT), kapustarinta (Pluvialis apricaria),  liro (Tringa glareola), 
valkoviklo (Tringa nebularia), kuovi (Numenius arquata) ja niittykirvinen (Anthus pratensis)(NT). 
Kaikkien mainittujen lajien pesimämäärät suokokonaisuuden selvitysalueen puoleisella osalla ovat 
1-6 paria. 
 

4.6.5.2 Soutujoen pellot (kuva 22, alue 2)  
 
Kohde on linnustollisesti merkittävä alue sekä muutto- että pesimäaikaan. Tärkeimmät pellot ovat 
nykyisen tielinjauksen pohjoispuolella. Muuttoaikaan pelloilla levähtää monia sorsia, kahlaajia ja 
pikkulintuja. Peltojen pesimälajistoa ovat mm. tuulihaukka (Falco tinnunculus) ja kuovi. Vuonna 
2007 havaittiin pesivänä myös keltavästäräkki (Motacilla flava)(VU). 
 

4.6.5.3 Multianjoki koskineen (kuva 22, alue 3)  
 
Multian joki on koskikaran (Cinclus cinclus)(VU) elinpiiriä. Koskikara on pesinyt ainakin Kurenkos-
kella. Koskikara on lähinnä Lapin kirkasvetisten jokien lintu, joka pesii puhdasvetisten, runsasra-
vinteisten purojen ja jokien varsilla. Etelä-Suomessa lajille kelpaavat myös lehtipuuryteikköjen 
reunustamat purot. Talvet koskikarat viettävät sulana pysyvien virtaavien vesien äärellä ja ne 
palaavat joka talvi samalle talvehtimispurolle. Lajin pesimäalue on supistunut selvästi 1800-
luvulta mm. voimalaitosrakentamisen ja koskien perkauksen vuoksi.   
Kohde on myös merkittävä saukon elinympäristö.  
 

4.6.5.4 Soutujoki (kuva 22, alue 4) 
 
Soutujoki (Cinclus cinclus, VU) on myös koskikaran elinpiiriä sekä saukon elinpiiriä ja kuvattu 
edellä kohteena 6 kappaleessa 4.6.1.7. 
 

4.6.5.5 Liesjoki (kuva 22, alue 5) 
 
Myös Liesjoki on koskikaran (Cinclus cinclus, VU) elinpiiriä sekä saukon elinpiiriä ja kuvattu edellä 
kohteena 2 kappaleessa 4.6.1.2. 
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4.6.5.6 Lankkuan ekokylän pellot ja Kivijärvi (kuva 22, alue 6)  
 
Kohteet ovat merkittäviä lintupaikkoja pelto- ja vesilinnustolle sekä muutto- että pesimäaikaan. 
Muuttoaikaan pelloilla ruokailee vähintään kymmenpäisiä joutsen-, hanhi-, sorsa-, kahlaaja-, 
kyyhky- ja pikkulintuparvia. Vakituiseen pesimälajistoon kuuluvat tavanomaisen peltolinnuston 
lisäksi mm. ruisrääkkä (Crex crex)  ja kivitasku (Oenanthe oenanthe, NT). Paikalta löytyy melko 
usein myös harvinaisuuksia, kuten vuonna 2011 viiriäinen (Coturnix coturnix, EN) ja vuonna 2010 
mustaleppälintu (Phoenicurus ochruros, NT). 
 
 

4.6.5.7 Hiirihaukan elinpiiri Välkyssä (kuva 22, alue 7)  
 
Hiirihaukka (Buteo buteo) on pesinyt Välkyssä. Hiirihaukka oli aikaisemmassa uhanalaisuusluoki-
tuksessa arvioitu vaarantuneeksi (VU), mutta uudessa luokituksessa laji on arvioitu elinvoimai-
seksi.  Petolintujen säännöllisessä käytössä olevat pesäpuut ovat kuitenkin luonnon suojelulailla 
rauhoitettuja. 
 

4.6.5.8 Sääksen elinpiiri Palosaaressa (kuva 22, alue 8) 
 
Sääksi (Pandion haliaetos) on pesinyt Liesjärven Palosaaressa.  Sääski oli aikaisemmassa uhan-
alaisuusluokituksessa arvioitu silmällä pidettäväksi lajiksi (NT), mutta uudessa luokituksessa laji 
on arvioitu elinvoimaiseksi.  Petolintujen säännöllisessä käytössä olevat pesäpuut ovat kuitenkin 
luonnon suojelulailla rauhoitettuja. 
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Kuva 22. Lähtötietojen perusteella linnuston kannalta merkittävimmät alueet kaava-alueen vaikutuspii-
rissä. 

 

4.6.6 Muut nisäkkäät 
 
Alueen nisäkäslajisto on Suomenselän seudulle tyypillinen. Hirvikanta on vahva. Lisäksi aiemmin 
hävinnyt metsäpeura on palautettu. Tiedot riistareiteistä uuden Vt 18 tielinjauksen osalta on saa-
tu alueen paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä. Reittejä kulkee tasaisesti (n. 5 km välein) koko 
tielinjalla. Riistareiteillä ei ole vaikutusta maankäytön suunnitteluun. 
 
4.6.7 Muut eläinryhmät 
 

4.6.7.1 Viitasammakko (Rana arvalis) 
Viitasammakko on rauhoitettu. Viitasammakko elää kosteissa ympäristöissä. Lajin elinympäristöjä 
ovat kosteat niityt, metsät ja suot. Keväällä viitasammakot oleilevat kutuvesissä sekä niiden lä-
hettyvillä. Hankealueen pienissä lammissa ja voi elää myös viitasammakoita. 
 

4.6.7.2 Sudenkorennot ja sukeltajakuoriaiset 
Hankealueen joissa, puroissa ja purojen varsilla voi elää myös luontodirektiivin IV-liitteessä mai-
nittuja sukeltajakuoriaisia ja sudenkorentoja. Näiden lajien esiintyminen tulee huomioida tiesuun-
nittelussa. 
 
 
4.7 Luonnonsuojelu- ja Natura-alueet 
 
Kaava-alueella ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. Lähimmät suojelualueet ovat Ilolan 
(YSA097472) ja Ilomantsin (YSA097471) luonnonsuojelualueet, jotka sijaitsevat Liesjoen varrella, 
sen suistoalueella joen laskiessa Vähä-Suojärveen, lähimmillään n. 1,8 km etäisyydellä hankealu-
eesta lounaaseen (kuva 23). Kohteet ovat myös osa Natura 2000-aluetta Pihlajavesi ja yläjuok-
sun pienvedet (FI0900123, SCI ja SPA). Kohteeseen kuuluu 20 neliökilometrin laajuinen Pihlaja-
vesi, sen yläjuoksun vesistöalueita sekä rantayleiskaavassa SL- tai MU-alueina merkittyjä ranta-
alueita. Yläjuoksun vedet koostuvat lähinnä lammista, lintuvesistä, virtavesistä ja koskista sekä 
näiden rantametsistä. Alustavan kaava-alueen luonnonsuojelualueet on kuvattu myös liitteessä 4. 
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Kuva 23. Alustavan kaava-alueen lähimmät luonnonsuojelualueet ja Natura-alueet. 

 
4.8 Vesilakikohteet ja mahdolliset vesilakikohteet 
 
4.8.1 Joet 
 
Tielinjaus ylittää ja hankealueen vaikutuspiiriin kuuluu vesilain tarkoittamat seuraavat joet, jotka 
on esitelty seuraavissa kappaleissa. Kohteiden numerointi viittaa liitekarttaan 7. 
 

4.8.1.1 Liesjoki (kohde 5) 
 
Hankealueella Liesjoen rannoille ja ympäristöön sijoittuu useita luontoarvoja (kuva 24). Liesjoen 
rannoilla sijaitsee liito-oravan elinympäristöjä, sekä monimuotoista metsää, jossa on myös kolo-
puita. Uoma on luonnontilaisen kaltainen, kivinen ja hieman koskinen. Liesjoen alajuoksulla sijait-
see Natura-alue ”Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet”.  
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Kuva 24. Liesjoen vartta hankealueella. 

 
4.8.1.2 Soutujoki- Multianjoki (kohde 2) 

 
Soutujoki virtaa hankealueen läpi leveänä, peltojen läpi virtaavana uomana (kuva 25). Uoman 
laiteilla on kapeat reunukset lehtipuustoa. Suotujoki on merkittävä saukon elinympäristö ja han-
kealueella sen itäpuolella sijaitsee pieni ojitettu, mutta luonnontilaisen kaltainen luhtainen suo.  
 
Joki jakaantuu hankealueen eteläpuolella Multianjoeksi ja Soutujoeksi. Multianjoen varrella on 
useita merkittäviä luontokohteita, esim. Kurjenkoski (kohde 15) ja Riuttakoski (kohde 5) ja liito-
oravan elinympäristöjä sekä saukon ja koskikaran elinympäristöjä. 
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Kuva 25. Soutujoen vartta hankealueella. 

 
4.8.2 Purot 
 

4.8.2.1 Pienen Multianjärven puro (kohde 4) 
 
Kohde on kuvattu liito-oravan elinympäristöjen yhteydessä kappaleessa 4.6.1.4. Alueella saalis-
taa myös lepakoita. 
 
4.8.3 Lähteet 
 
Hanke alueella sijaitsee useita pieniä lähteitä, joista mikään ei ole luonnontilainen eikä suoraan 
siten määriteltävissä vesilainmukaisiksi suojeltaviksi pienvesiksi. Koska hankkeella on pitkä toteu-
tumisjänne, luetellaan lähteet kuitenkin tässä yhteydessä, jotta niiden tila voidaan uudelleen tar-
kistaa jatkosuunnittelun yhteydessä ja kohteet huomioida kuivatussuunnittelussa. 
 

4.8.3.1 Kivisuon pohjoispuoli (kohde 10) 
 
Ähtärissä sijaitseva Kivisuolle laskeva pieni, vedenottoon rakennettu ja ojitettu lähde. Lähteen 
silmään on rakennettu kaivo vedenottoa varten, mutta vesi virtaa ylivuotona lehväsammalia kas-
vavaa uomaa myöten ojitetulle suolle. 
 

4.8.3.2 Vaivionvuoren lähdevaikutteinen kuusikko (kohde 3) 
 
Vaivionvuoren eteläpuolella olevassa kuusikossa on ojitettu lähde, jonka ympäristössä on tihku-
pintoja. Kohde on kuvattu myös liito-oravan elinympäristöjen yhteydessä kappaleessa 4.6.1.3.   
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4.8.3.3 Väätäiskyläntien pohjoispuoli (kohde 11) 
 
Väätäiskyläntien pohjoispuolella, Multialla, sijaitsee kaksi ojitettua, mutta purkuojiltaan luonnonti-
laisen kaltaista lähdettä. Läntisen lähteen silmä on rakennettu, mutta purku-uoma on matalalai-
tainen, kasvillisuudeltaan kehittynyt ja luonnontilaisen kaltainen. Itäisen lähteen silmä on myös 
ojitettu ja purkaa nopeasti viereiseen valtaojaan. Silmä on kuitenkin melko luonnontilainen. Puus-
to kummankaan silmän ympäristössä ei ole luonnontilaista. 
 
 
4.9 Muut merkittävät luontokohteet 
 
4.9.1 Maakuntakaavassa huomioitu Korpisensuo-Riihisuo (kohde 12) 
 
Korpisensuo-Riihisuo on laaja suokompleksi, joka on aikanaan ojitettu, mutta tällä hetkellä melko 
luonnontilainen ja siksi arvioitu maakuntakaavan suoluontoselvityksessä säilyttämisen arvoiseksi 
merkittävän linnustonsa vuoksi.  Lajistoon kuuluvat mm. kuukkeli ja riekko.  Kohde on merkitty 
maakuntakaavaan merkinnällä ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä suoalue (luo). Mer-
kinnällä osoitetaan sellaisia maakunnallisesti merkittäviä suoalueita, joissa osassa suoaluetta on 
todettu olevan merkittäviä luontoarvoja. Alueen maankäyttö tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 
että varmistetaan alueen luontoarvojen säilyminen. Käyttöluokaltaan kohde on arvotettu merkit-
tävimpään luokkaan III eli suo, jolla merkittäviä luontoarvoja. Kohteessa on selvitysten yhteydes-
sä havaittu uhanalainen kasvilaji, sekä Etelä-Suomessa uhanalaiseksi määriteltyjä luontotyyppejä 
sekä silmälläpidettäviä luontotyyppejä. 
 
4.9.2  Kaijanharju (kohde 13) 
 
Kaijanharju (MOR-Y10-004) on valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu (luokka 4) moreeni-
muodostuma kaava-alueen länsireunalla Myllymäen kylässä. Hankeen vaikutusten ei arvioida 
ulottuvan muodostuman alueelle. Alue on drumliinimuodostuma, jonka pinta-ala on n. 19,6 ha. 
Kohde muodostuu kolmesta mannerjäätikön kulkusuunnan mukaisesti suuntautuneesta drumlii-
nista. Drumliinit kuuluvat Karstulan - Keuruun drumliinikenttään. Kaijanharjun drumliinit ovat 
suuntautuneet kaakosta luoteeseen. Itse Kaijanharju on noin 1,2 km pitkä ja 150 metriä leveä 
selänne. Kaijanharju kohoaa ympäröivältä suolta, ja sillä on jyrkät ja selkeät rinteet. Alueen met-
sät ovat metsähallituksen hallinnoimia talousmetsiä. 
 
Rantayleiskaavan kohteet 
 
4.9.3 Pokelanniemen rantakosteikko (kohde 14) 

 
Pieni Multianjärven Pokelanniemenkärjen järvenrantakosteikko on Multian rantayleiskaavan selvi-
tyksessä arvioitu maakunnallisesti arvokkaaksi alueellisesti uhanalaisen (RT) jouhiluikan toinen 
kahdesta Keski-Suomen kasvupaikasta. Seuralaislajeina osittain kasvipeitteettömällä rantaniityllä 
kasvavat mm. hernesara ja hentosuolake. Aluetta on ehdotettu uudeksi suojelualueeksi jouhi-
luikan ja sen elinympäristöjen suojelemiseksi. 

 
4.9.4 Kurjenkoski (kohde 15) 
 
Maisemallisesti näyttävä koski, jossa on vanhoja uittorakenteita. Kohde on myös linnustollisesti 
merkittävä (koskikara) ja saukkojen vakituinen ruokailualue. Rantojen kasvillisuudessa huomat-
tavia lajeja ovat mm. rantaminttu ja ruusuruoho. 
 
4.9.5 Riuttakoski (kohde 5) 
 
Maisemallisestikin merkittävä koski, jossa on jäljellä myös vanhoja uittorakenteita. Kosken ran-
nan kasvillisuus on rehevää, edustavaa ja hyvin kehittynyttä (lehtovirmajuuri, ruusuruoho, met-
säruusu, sudenmarja, isotalvikki, rantaminttu, hiirenporras, korpiorvokki ja paatsama).  Uittorän-
nissä on myös lahoavaa puuainesta. Koski on myös saukon ja koskikaran elinympäristöä. Alue on 



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

36 
 

myös tärkeä liito-oravan elinympäristö, sillä kohteesta on runsaasti aikaisempien selvitysten yh-
teydessä tehtyjä liito-oravahavaintoja.                                       
 
 
4.10 Rakennettavuus 
 
Vt 18 ja Mt 621 alustavan osayleiskaava-alueen maaston loivapiirteisyys ja syvien pehmeikköalu-
eiden sekä vesistösiltojen puuttuminen tekevät tierakentamisen suhteellisen edulliseksi.  
 
Merkittävin tienrakentamisen edellyttämä pohjavahvistustoimenpide on soiden turpeen poiskaivu 
ja täyttäminen karkeilla maa-aineksilla. Täyttömassoja saadaan tieleikkauksista tai varamaanot-
topaikoilta. Soiden täyttäminen vaatii kuitenkin huomattavia määriä täyttömassoja. Sen vuoksi 
tien suunnittelussa tulisi pyrkiä siihen, että suurin osa tarvittavista kiviaineksista saataisiin tielin-
jan leikkauksista. Leikattavia maastokohtia ja sopivia varamaanottopaikkoja on kuitenkin suhteel-
lisen vähän ja on mahdollista, että massojen kuljetusmatkat kasvavat epätaloudellisen suuriksi. 
Kiviainesten ottopaikkoja tulee tutkia alueellisesti, mikäli materiaalia ei ole saatavissa edullisesti 
tielinjalta. Päällysrakenteen yläosassa käytettäviä korkealaatuisimpia kiviaineksia on kuitenkin 
todennäköisesti hankittava tiealueen ulkopuolelta. Tien rakennekerrosten kokonaispaksuus mää-
räytyy routamitoituksen mukaan. Routivissa moreenileikkauksissa rakennekerrosten kokonais-
paksuus on n. 1,5 m suuruusluokkaa.  
 
Pohjavesialueiden kohdalla rakennettavan tien luiskat varustetaan yleensä pohjaveden suojaus-
rakenteilla ja tiealueen hulevedet johdetaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 
 
 
 

5. MAA- JA METSÄTALOUS 

Suunnittelualueella maatalous on keskittynyt lähinnä alustavalla osayleiskaava-alueella sijaitsevi-
en kylien liepeille. Suunnittelualueella on kymmeniä toimivia maatiloja, joista suurin osa on vilja-
tiloja. Suurimmat peltopinta-alat löytyvät Tarhapäänjärven pohjoispuolelta Soutujoen alueelta ja 
Keuruun keskustataajaman pohjoispuolelta. Peltopinta-alan määrä alustavan kaava-alueen pinta-
alasta on noin 2 %.  
 
Suunnittelualueesta suurin osa (80 %) on metsäistä suota tai metsää, joiden valtalajeina ovat 
mänty ja kuusi. Alueen metsäiset suot on ojitettu hyvin tehokkaasti. Alueen metsät ovat pääosin 
yksityisten metsänomistajien hallussa ja niitä hoidetaan talousmetsien tapaan. Metsäalueiden 
maanomistus alustavalla kaava-alueella on pirstaleista ja metsälohkojen koko vaihtelee suuresti. 
Keski-Suomessa metsätilat ovat yleensä melko pieniä, neljä tilaa viidestä on alle 50 hehtaaria. 
Sama rakenne näkyy myös alustavan osayleiskaava-alueen metsätilojen kohdalla. Metsistä puolet 
on kasvatusvaiheessa olevia männiköitä tai mäntytaimikoita. Kuusikot sen sijaan ovat pääosin jo 
varttuneita.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
VT 18 ÄHTÄRI – MULTIA JA MT 621 LIESJÄRVI - KEURUU OSAYLEISKAAVAT, PERUSSELVITYKSET 

 
 

37 
 

6. VÄESTÖ JA RAKENNETTU YMPÄRISTÖ 

6.1 Väestö, väestön rakenne ja sen kehitys 
 
Alustavalla osayleiskaava-alueella ja sen välittömässä vaikutuspiirissä asuu noin 19 000 ihmistä. 
Alueen nykyinen väestö jakautuu seuraavasti: Ähtäri 6447, joista Myllymäen kylässä 571 asukas-
ta, Keuruu 10 558 asukasta ja Multia 1838 asukasta.  
 
Oheisessa kartassa (kuva 26) on esitetty väestön sijoittuminen suunnittelualueella vuoden 2007 
lopussa. 
  

 

Kuva 26. Väestön sijoittuminen suunnittelualueella (sininen rajaus) 31.12.2007. Lähde: Tilastokeskus, 
Entrecon. 

 
Tilastokeskuksen vuonna 2009 julkaiseman väestöennusteen mukaan Ähtärin, Multian ja Keuruun 
väestönkehitys on ollut ja tulee olemaan negatiivista. Vuoteen 2030 mennessä alueen asukaslu-
vun ennustetaan vähenevän reilulla tuhannella asukkaalla. Väestö ikääntyy ja alueen syntyvyys 
on pientä. Osayleiskaava-alueella väestön ikääntymisen myötä asukasluku tulee vähenemään. 
Tämä näkyy jo nyt alueen maaseutuasutuksen autioituvina taloina. 
 
6.1.1 Väestö kaava-alueella 
 
Valtatie 18 ja maantie 621 alustavalla osayleiskaava-alueella asuu keskimäärin 3200 asukasta. 
Luku on saatu kertomalla kaava-alueella sijaitsevien asuinrakennusten lukumäärä kahdella ja 
puolella. Tällöin on otettu huomioon se, että osa omakotitaloista on väestön ikääntymisen ja 
poismuuton seurauksena siirtynyt lomakäyttöön tai autioitunut. Osayleiskaava-alueen sisällä si-
jaitsee yhteensä 1312 asuinrakennusta, jotka Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan 
on luokiteltu omakotitaloiksi. Kaava-alueen kuntien väkiluku ja arviot kaava-alueelle sijoittuvan 
väestön määrästä on esitetty seuraavassa taulukossa (taulukko 4). 
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Taulukko 4. Kaava-alueen väestömäärät, asuinrakennukset ja asukkaiden osuus kunnan väestöstä. 

 Kunnan asukas-
luku v. 2011 
(Tilastokeskus) 

Asuinkäyttöön luokiteltu-
jen rakennusten luku-
määrä kaava-alueella 
(Maanmittauslaitoksen 
maastotietokanta) 
 

Laskennallinen 
väkiluku kaava-
alueella (2,5 henki-
löä / asuinraken-
nus) 

Kaava-alueen 
asukkaiden osuus 
koko kunnan 
väestöstä (%) 

Myllymäki (Ähtäri) 571 136 340 60 % 
Multia 1 838 225 562 31 % 
Keuruu 10 558 951 2 337 22 % 
Yhteensä 12 967 1 312 3 239 25 % 
 
Alustavan osayleiskaava-alueen asutus on valtaosaltaan harvaan asuttua maaseutua (kuva 27). 
Harvan maaseutuasutuksen alueella on Ympäristöministeriön määrityksen mukaan vähintään yksi 
asuttu rakennus kilometrin säteellä (YKR, SYKE 2012). Kylämäisiä asutustihentymiä on Ähtärin 
Myllymäen, Multian ja Keuruun taajamien läheisyydessä. Ne ovat yhtenäisiä rakennettuja alueita, 
jossa 250 x 250 metrin kokoisella alueella asuu vähintään 20 asukasta. Taajamatyyppistä asutus-
ta on Ähtärin Myllymäen, Multian ja Keuruun keskustojen tuntumassa. Taaja-asutuksella tarkoite-
taan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta 250 x 250 metrin kokoisella alueella.  
 

 

Kuva 27. Alustavan osayleiskaava-alueen taajamarakenne. Lähde: Suomen ympäristökeskus 2012. 
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6.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne 
 
6.2.1 Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen aluerakenteen pääkohdat  
 
Etelä-Pohjanmaa ja Ähtäri sijoittuvat Suomen merkittävälle kehityskäytävälle Helsinki-Tampere-
Seinäjoki-Oulu, mikä vahvistaa alueen asuinympäristön, elinkeinojen ja logististen palvelujen 
vetovoimaa. Yhdyskuntarakenteen perustana on liikenneverkoista muodostuva elinvoimainen, 
monisakaraisen tähden muotoinen aluerakenne, joka suuntautuu Jalasjärven/Tampereen, Kauha-
van/Kokkolan ja Vaasan suuntiin sekä Kauhajoelle, Alavudelle/Ähtäriin ja Alajärvelle. Aluerakenne 
ja liikenneverkot mahdollistavat asukkaiden nopean liikkumisen, työmatkaliikenteen ja tehokkaan 
tavara- ja materiaalilogistiikan sekä asutuksen, teollisuuden ja palvelujen toiminnan. Tulevaisuu-
dessa Etelä-Pohjanmaan aluerakenne tiivistyy kaikilla tasoilla: maakuntakeskuksessa, kaupunki-
keskuksissa, kuntakeskuksissa ja taajamissa sekä kylissä.  
 
Keski-Suomen rakenne vuonna 2030 on esitelty kuvassa 28. Jyväskylänseutu on yksi Suomen 
pääkasvukeskuksista sekä alueen maakuntakeskus. Aluekeskuksia ovat Keuruu, Jämsä, Joutsa, 
Äänekoski, Saarijärvi ja Viitasaari. Maaseudulta käydään enenevässä määrin työssä Jyväskylän 
kaupunkiseudulla sekä alue- ja palvelu-kuntakeskuksissa. Maaseudun työpaikat perustuvat moni-
puoliseen yrittäjyyteen ja luonnonvarojen hyödyntämiseen, johon liittyvät aluerakenteen vahvat 
luontoelementit, metsät, pellot, suot ja järvet. Keski-Suomen rakennekartassa 2030 Multialta 
Ähtäriin johtava Vt18 linja on merkitty parannettava valtatie –merkinnällä. 
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Kuva 28. Keski-Suomen rakenne 2030 (Keski-Suomen maakuntasuunnitelma 2030, hyväksytty vuonna 
2010). © Keski-Suomen liitto. 

 

6.2.2 Aluerakenteen pääkohdat osayleiskaava-alueella 
 
Valtatie 18 ja maantie 621 alustavan osayleiskaava-alueen aluerakenteen runkona ovat kaava-
alueeseen rajoittuvien kaupunkien (Keuruu, Ähtäri) ja kuntien (Multia) asemakaavoitetut keskus-
tat, niiden väliset kylät sekä nykyinen tieverkosto uuden suunnitteilla olevan tien lisäksi. Kaava-
alueen kylärakenne koostuu talorykelmistä, jotka sijoittuvat nauhamaisesti nykyisen tieverkon 
suuntaisesti. 
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6.3 Asuminen 
 
Alustavalla osayleiskaava-alueella asutaan pääsääntöisesti omakotitaloissa. Osa omakotitaloista 
on väestön ikääntymisen ja poismuuton vuoksi siirtynyt lomakäyttöön tai autioitunut. Kaava-alue 
rajoittuu etelässä Keuruun keskustataajamaan, missä on myös kerrostaloja ja rivitaloja.   
 
6.3.1 Kesäasutus 
 
Lomarakennuksia alustavalla osayleiskaava-alueella on 118 kappaletta. Ne sijaitsevat Liesjärven, 
Uuranjärven, Pieni ja Iso Multianjärven, Sinervän, Taipaleenjärven, Viinikanjärven, Palvalammen, 
Suolahdenjärven ja Multianjoen rannoilla. 
 
  
6.4 Palvelut 
 
Alueen kaupallinen palveluverkko rakentuu vahvasti kuntakeskuksiin ja muihin taajamiin keskit-
tyneiden palveluiden varaan. Maaseutualueiden kyläkauppaverkko on supistunut sitä mukaa, kun 
väestö on siirtynyt taajamiin.  
 
Ähtärin Myllymäessä toimii kaksi ruokakauppaa ja toisessa niistä toimii lisäksi asiamiesposti ja 
veikkauspiste. Terveydenhoitajan vastaanotto toimii kerran viikossa Terveystalolla, missä on 
myös seurakunnan kerhotoimintaa alle kouluikäisille kahdesti viikossa. Kylän keskipisteenä on 47 
oppilaan Myllymäen koulu.  
 
Hallinnollisia palveluja alueelta haetaan Ähtärin Myllymäen osalta Ähtärin keskustasta, Multialla ja 
Keuruulla kuntakeskuksesta. Multian kuntakeskuksessa kunnanvirastossa palvelukeskuksessa on 
saatavana palveluja mm. yleis- ja taloushallinnosta, teknisistä palveluista, elinkeinoelämän ja 
matkailun kehittämisestä ja sosiaalihuollosta. Myös Keuruulla on tarjolla kattavat hallinnolliset 
kuntapalvelut. 
 
Viime vuosikymmenten kehitys kaupallisessa palveluverkossa on nähtävissä myös Multian ja Keu-
ruun kylissä sekä Ähtärin Myllymäessä. Alueelle sijoittuu useita entisiä kaupparakennuksia, jotka 
ovat nyt joko tyhjillään tai muussa käytössä. Kaupan palveluita haetaan päivittäistavarakaupan 
osalta pääosin omasta kuntakeskuksesta sekä erikoistavarakaupan osalta lähikaupungeista Keu-
ruulta, Ähtäristä ja Jyväskylästä. 
 
Alueen sivistyspalvelut, kirjastot ja koulut sijoittuvat pääosin kuntien keskustoihin. Ähtärin Myl-
lymäessä toimii yksi peruskoulun alakoulu, Multialla perusopetusta 0-9 luokilla annetaan kolmes-
sa koulussa. Lukio- ja ammatillista opetusta Multialla ei ole tarjolla ja sitä haetaan yleisimmin 
Keuruulta. Myllymäessä, Multialla ja Keuruulla toimii myös kirjastopalvelut. 
 
 
6.5 Työpaikat, elinkeinotoiminta 
 
      
Alustavalla kaava-alueella ei juuri sijaitse työpaikkoja, lukuun ottamatta alueen aktiivisia maatilo-
ja ja Myllymäen muutamia metsäurakointi- ja kuljetusyrityksiä. Laajempia kuntakohtaisia elinkei-
notoimintaan liittyviä tietoja on saatavilla mm. Tilastokeskukselta, kunnat.net ja KeuLink -
sivustoilta. 
 
 
6.6 Virkistys 
 
Alueen kuntakeskuksissa on hyvä liikuntapalveluiden tarjonta valaistuine pururatoineen ja uima-
halleineen. Suunnittelualueen läheisyydessä on myös runsaasti hyviä retkeily- ja virkistyskohtei-
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ta, jotka on esitetty kuvassa 29. Osayleiskaava-alueelle ei kuitenkaan sijoitu virkistyskohteita tai 
–alueita.  
 
6.6.1 Ähtäri ja Myllymäki 
 
Ähtärin merkittävin virkistyskohde on Ähtärin eläinpuisto (kohde 1, kuva 29), joka sijaitsee 6 
kilometrin päässä länteen osayleiskaava-alueesta. Samalla matkailukeskuksen alueella on myös 
kallioon rakennettu Hotelli Mesikämmen. Muita Ähtärin virkistyskohteita ovat mm. Mustikkavuo-
ren liikuntakeskuksen palvelut (kohde 2). Liikuntakeskuksen ympärillä on eripituisia valaistuja 
kuntoratoja ja latuja. Alueella on myös jäähalli, pesäpallokenttä, ampumarata, frisbeegolf ja 
avantouintipaikka. Ähtärin golfkenttä sijaitsee Inhan ja Myllymäen kylätaajamien välissä (etäisyys 
kumpaankin n. 4 km) Myllymäentien varrella Moksunjärven rannalla. 
 
Ähtärin kaupungin itärajan tuntumassa sijaitsee Maaherransuo (kohde 4), joka on valtakunnalli-
sesti arvokas suoalue. Alue on kokonaan rauhoitettu soidensuojeluohjelmalla. Aluetta ympäröivät 
kankaat ovat tärkeitä tukialueita metsäpeuralle. 
 
Vaihtelevat maastot, erämaamaisemat ja luonnontilaisena säilyneet vesistöt ovat luoneet erin-
omaiset edellytykset alueen retkeilylle. Ähtärin alueella on kolme opastettua vaellusreittiä. Yksit-
täisiä luonnonnähtävyyksiä ovat mm. luonnonhoitometsä Iso-Arpaisen rannalla, Sappion järvet 
Suomenselän vedenjakajalla ja Tuomarniemen aarnialue. 
 
Osayleiskaava-alueen välittömässä läheisyydessä on Myllymäen koulun valaistu pururata / hiihto-
latu sekä urheilukenttä (kohde 3). Kalliolammen rannassa on kaupungin ylläpitämä uimaranta. 
Kylän ympärillä on paljon pieniä metsälampia ja –järviä, jotka tarjoavat hyvät retkeily- ja kalas-
tusmahdollisuudet. Kylän keskustan tuntumassa sijaitsee Kalliolammen aarnimetsäalue. Keskus-
tasta etelään sijaitsee Palovuoren aarnimetsäalue ja Ponkkalan kalliot. 
 
6.6.2 Multia ja Keuruu 
 
Multian kunnan itärajalla sijaitsevat Utusuon ja Valkeisenjärven Natura 2000- luonnonsuojelukoh-
teet (kohde 5). Utusuo on rauhoitettu ja on maisemallisesti komea ja samalla hyvä marjasuo. 
Nykyisen valtatie 18, Multiantien varrella sijaitsee Housukosken Natura 2000 – luonnosuojelualue 
(kohde 6). Se on pinnanmuodoiltaan vaihteleva harjualue, jonka jokilaaksossa virtaa meande-
roiva joki. Harjumuodostuman arvoa lisää alueella esiintyvät dyynit. 
 
Multian ja Keuruun vesissä kalastusmahdollisuudet ovat erinomaiset. Erityisesti koskikalastuskoh-
teet Palsankoskessa, Kurenkoskessa, Riuttakoskessa ja Pihlajaveden koskissa ovat alueen erikoi-
suuksia. Multian kunnan alueella on lukuisia luontokohteita ja useita luontopolkuja mm. Palsan-
kosken / Housukosken patikkareitti, Kulhanvuori ja Syväojan reitti sekä Isojärven ratsastus ja 
vaellusreitti. Multian keskustassa on myös urheilukenttä, tenniskenttä, kaukalopallokenttä, kunto-
talon sisäpelikentät, kolme uimarantaa ja useita kuntoratoja (kohde 7). 
 
Keuruun kaupungin alueella on kattavasti virkistyskohteita (kohde 8). Kaupungin alueella on ui-
mahalli, useita kymmeniä ulkokenttiä ja sisäliikuntatiloja, valaistuja kuntoratoja, Keurusselän 
liikuntapuisto, latuverkostoa 150 km ja vaellusreittejä 70 km. Lisäksi kevyen liikenteen väylät, 
erilaiset luontoalueet ja runsas vesistö mahdollistavat liikunnallisiin harrastuksiin.  
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Kuva 29. Ähtärin, Multian ja Keuruun virkistyskohteet numeroituina (vihreä pallo). Kaava-alue on merkit-
ty karttaan mustalla rajauksella. Lähde: Suomen ympäristökeskus 2011. 

 
 
6.7 Liikenne 
 
6.7.1 Tieverkot 
 
Kaava-alueen päätiet ovat alueen pohjoispuolella kulkeva valtatie 18 Jyväskylä – Vaasa ja etelä-
puolella valtatie 23 Jyväskylä – Pori. Valtatie 18 kulkee suunnittelualueella Ähtäristä Väätäiskylän 
kautta Multialle. Valtatie 23 kulkee Keuruun keskustan kautta. Muut tärkeät tieyhteydet suunnit-
telualueella ovat kantatie 58 Keuruulta Multialle ja maantie 621 Ähtäristä Liesjärven kautta Multi-
alle. Lisäksi alueella on muita päällystämättömiä yhdysteitä. 
 
Alueen suurimpana ongelmana tieverkon osalta on valtatien 18 epäjatkuvuus Ähtärin Myllymäen 
ja Multian välillä. Lisäksi matka-aika tieosalla on suuri, sillä osuudella on ajoittain 60 km/h nope-
usrajoitus, ja ajomatka on pitkä nykyisen valtatien kiertäessä Väätäiskylän kautta (kuva 30).   
 

1 
3 

2 

4 

6 

5 

7 
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Kuva 30. Valtatien 18 ja maantien 621 nykyiset nopeusrajoitukset. 

 
Valtatien rakentaminen Ähtärin ja Multian välille Liesjärven kautta tulee nopeuttamaan ja suju-
voittamaan liikennettä, parantamaan liikenneturvallisuutta ja alentamaan kuljetuskustannuksia. 
Vaasan ja Jyväskylän välinen matka-aika vähenee merkittävästi. Matka-ajan lyhentyminen ja 
liikenteen sujuvoituminen siirtää henkilöliikennettä vaihtoehtoisilta reiteiltä uudelle tieyhteydelle, 
joten liikennemäärät uudella valtatieyhteydellä ovat merkittävästi suurempia kuin nykyisellä val-
tatieyhteydellä. 
 
Valtatien 18 keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) välillä Ähtäri-Myllymäki oli vuonna 2011 
noin 3600–2300 ajoneuvoa vuorokaudessa, Myllymäki-Väätäiskylän välillä 1900–1400 ajoneuvoa 
ja Väätäiskylä-Multia välillä 1300–1400 ajoneuvoa vuorokaudessa. Maantien 621 keskimääräiset 
liikennemäärät vuonna 2011 olivat välillä Myllymäki-Lavikko 140–4300 ajoneuvoa vuorokaudessa 
ja välillä Lavikko-Keuruu 1000 ajoneuvoa vuorokaudessa (kuva 31).   
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Kuva 31. Liikennemäärät (ajoneuvoa/vrk) 1.1.2011 suunnittelualueella (Liikennevirasto). 

 
6.7.2 Joukkoliikenne 

 
Ratayhteyksiä on suunnittelualueen läheisyydessä itä-länsi suunnassa Jyväskylästä Keuruun kaut-
ta Haapamäelle ja etelä-pohjoissuunnassa Haapamäeltä Ähtärin kautta Seinäjoelle. Toimivat rau-
tatieasemat suunnittelualueen läheisyydessä on Keuruulla, Haapamäellä ja Ähtärissä. Ähtäristä on 
vaihdottomia junayhteyksiä Jyväskylään, Seinäjoelle ja Vaasaan. Tampereen junayhteyksiin Ori-
veden kautta sisältyy vaihto Haapamäellä.  
 
Lähimmät lentoasemat sijaitsevat Ähtäristä noin 75 kilometrin päässä Ilmajoella, noin 115 kilo-
metrin päässä Jyväskylässä ja noin 145 kilometrin etäisyydellä Pirkkalassa. 
 
Osayleiskaava-alueella on paikallisia linja-autoyhteyksiä Multian, Ähtärin ja Keuruun välillä sekä 
näiden kautta maakuntien keskuskaupunkeihin kaikkiin ilmansuuntiin. Etenkin Keuruulta on erit-
täin hyvät linja-autoyhteydet maakunnan keskuskaupunkiin Jyväskylään. Lisäksi kuntien sisällä 
järjestetään palvelu- ja asiointiliikennettä. 
 
 
 

7. YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO  

 
Suunnittelualueella sijaitsee sekä kunnallistekniikkaa että ilmajohtoja ja maakaapeleita. Sähkö-
verkko kulkee Ähtärin ja Keuruun välillä noudattaen pääosin nykyisen maantien 621 linjausta. 
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Liesjärven ja Multian Vuoriperän väliltä puuttuu sähköverkko noin yhdeksän kilometrin matkalta. 
Vuoriperän ja Multian taajaman välillä on sähköverkko. 
 
Vuoriperän ja Multian taajaman välisellä osuudella on vesiosuuskunnan vesijohtoverkko. Lisäksi 
Multian taajamasta kulkee vesijohto pohjoiseen valtatien 18 läheisyydessä. Muita vesijohtoverk-
koja on Keuruun ja Multian taajamissa.  
 
Jätevesiverkostoa suunnittelualueella ei varsinaisesti ole. Jäteveden toiminta-alueet kattavat Keu-
ruun ja Multian taajama-alueet. 
 
 
 

8. RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MUINAIS-
MUISTOT 

 
Maaseutumme arvokkaat perinnemaisemat ovat muovautuneet vuosisatojen aikana ihmisen toi-
minnan tuloksena. Perinteiseen maalaismaisemaan kuuluvat vanhat rakennukset ja rakennelmat, 
jotka ovat arvokkaita joko arkkitehtuurinsa, historiansa tai maisemansa ansiosta. Perinnemaise-
mat ovat luonnoltaan, kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaita alueita. Alueen ylei-
nen historia on olennainen osa kulttuurihistoriallisten arvojen määrittämistä.  
 
Ähtärin, Multian ja Keuruun alue on kokonaispiirteiltään mäkistä, metsäistä ja harvaanasuttua. 
Vanhaa arvokasta rakennuskantaa ja peltomaisemaa on melko vähän; suurin osa tiloista on auti-
oita tai kesäkäytössä. Kaava-alueelle ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaita 
kulttuuriympäristöjä. 
 
Kunkin kunnan alueelle (Ähtäri, Multia ja Keuruu) on tehty tarkempi kulttuuriympäristö- ja mai-
semaselvitys. Arvokkaita rakennettuja kohteita selvitysalueella on yhteensä 42 kappaletta. Ähtä-
rin Myllymäen alueella sijaitsee kaksi arvokasta maatilaa, Multialla 14 kohdetta, joista 6 on maati-
laa ja 8 on asuintaloja, Keuruulla 26 kohdetta, joista 15 on maatilaa, 10 asuinrakennusta ja yksi 
julkinen rakennus. Kuvassa 32 on yksi arvokkaista rakennetuista kohteista. 
 

 

Kuva 32. Keuruun Pykälänmäellä sijaitseva arvokas vanha päärakennus, rakentamisvuosi 1860.  
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8.1 Perinnebiotoopit 
 
Osayleiskaavan perusselvitysalueella ei ole perinnebiotoppeja. 
 
8.2 Muinaismuistot 
 
Valtatie 18 ja maantie 621 tielinjalle ei sijoitu yhtään muinaismuistokohdetta. Lähin muinaismuis-
to, Kaijankytö, sijaitsee noin kilometrin päässä nykyisestä tielinjauksesta.  
 
 
 
 

9. MAANOMISTUS 

Maa-alueesta suurin osa on yksityisten maanomistajien hallussa ja vesialue on yleisimmin yhteis-
tä aluetta. Yksityisten lisäksi alueella maata omistavat mm. Ähtärin ja Keuruun kaupungit ja Mul-
tian kunta. 
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