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Kuortaneenjärven kulttuurimaisemien arvo perustuu vesistöjä ympäröivään tasapainoiseen 
viljelymaisemaan. Alueella on poikkeuksellisen paljon vanhaa rakennusperintöä sekä 
perinteisessä asussaan säilyneitä kyläkokonaisuuksia. Kuortaneenjärvi on maiseman 
hallitseva elementti hiekkarantoineen, rantatörmineen ja ruovikkoisine lahtineen.

Maisemassa ovat säilyneet monet hyvin hoidetut pohjalaistalot pihapiireineen.  
Uudisrakennukset perinteisten pihapiirien lomassa täydentävät nauhamaista maisemakuvaa. 
Kirkonkylän pitkät hiekkarannat palvelevat vesiurheilijoita kuin ennenkin.  
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Kuortaneenjärven kulttuurimaisemien arvo 
perustuu Kuortaneenjärveä ja Lapuanjokilaaksoa
ympäröivään tasapainoiseen viljelymaisemaan 

Kuortaneenjärven kulttuurimaisemat ovat syntyneet 
Kuortaneenjärveä ja sen eteläpuolelle muodostunutta vesireittiä 
ympäröiville alankoalueille. Maisema-alueen vedet kuuluvat 
Lapuanjoen reittiin, joka kulkee alueen halki kohti pohjoista 
Kuhajärven, Porkkuslammen, Kuortaneenjärven sekä Seuruksen
kautta. Vesistöjä reunustaa monin paikoin rantaan asti ulottuva 
kapeahko viljelty vyöhyke. Maisemaa hallitsee Kuortaneenjärvi. 
Järven rannat ovat pääosin alavia ja luhtaisia, mutta itärannoilla on 
myös laajoja hietikoita. Kuortane kuuluu luonnonmaantieteellisesti 
Suomenselän mäkiseutuun, joka on Etelä-Pohjanmaan metsäisintä 
aluetta. Alueen kasvillisuus on suhteellisen karua, ja vaativia 
kasvilajeja on vähän. Viljelyalueita ympäröivät kuivat kangasmetsät 
sekä suoalueet. Paikoitellen alueella kasvaa tuoreita kangasmetsiä. 
Alueella on joitakin uhanalaisia hyönteis- ja kasvilajeja. 
Kuortaneenjärven rehevöityneet ja matalat lahdekkeet sekä 
ruovikkoinen Nisosjärvi ovat vesi- ja rantalintujen suosiossa. 

Kuortaneen ympäristöstä tunnetaan kivikautisia asuinpaikkoja, jotka sijaitsevat pääosin 
Kuortaneenjärven itärantaa pitkin kulkevalla harjumuodostumalla tai sen liepeillä. Alueella on 
myös joitakin muinaisia pyyntikuoppia sekä historiallisen ajan tervahauta. Pysyvä asutus on 
vakiintunut Kuortaneen hedelmällisille ja ilmastoltaan suotuisille ranta-alueille 1500-luvulla. 
Järvenrantojen ja jokivarren kantatilat perustettiin 1600-luvulla, ja ne vaurastuivat nopeasti 
tervanpolton ansiosta. 1800-luvulla Kuortane oli yksi Suomen tärkeimmistä 
tervantuotantoalueista. 

Alueen kehitykseen ovat vaikuttaneet myös alueen läpi kulkeneet 1600-luvulla valmistunut 
Ruoveden–Uudenkaarlepyyn tie sekä vuonna 1786 valmistunut Vaasan ja Kuopion välinen valtatie. 
Maisema-alueen nykyinen tiestö myötäilee pääosin vanhoja tielinjoja. Kuortaneenjärven 
kulttuurimaisema on vuosisatoja jatkuneen maanviljelyksen muokkaamaa ehyttä, avointa ja 
yhtenäistä viljelymaisemaa, jonka peltoalat ovat syntyneet ennen kaikkea kydöttämällä. 
Kuortaneen seudulla on runsaasti komeita pohjalaistaloja, joissa näkyy edelleen tervakaupan 
tuoma vauraus. Teiden varsille kasvaneissa nauhakylissä pihapiirit muodostuvat useista 
rakennuksista ja kaksikerroksiset pohjalaistalot ovat huomattavan yleisiä. Nisulan, Ruismäen, 
Kuhajärven ja Viitalan hyvin säilyneet kaksifooninkiset pohjalaistalot muodostavat oman 
rakennustyyppinsä, jolle on ominaista räystäiden koristelistoitus, kuistien ja haukkaikkunoiden 
vaihtelevat puitejaot sekä ullakkopäätyjen keltamultamaalaus. 

Kuortaneenjärven pohjoispuolen asutusta edustaa parhaiten Ruonan kylä, jossa on useita 
arkkitehtuuriltaan edustavia kaksikerroksisia pohjalaistaloja pihapiireineen. Kylä on tullut 
tunnetuksi myös Suomen sodan taistelupaikkana (1808). Ruona on ollut jo 1600-luvulla liikenteen 
risteyspaikka, josta löytyy runsaasti vanhoja tierakenteita. Ruonan ympäristön arvokkaita 
kulttuurikohteita ovat myös Kuortaneen pappila Haapaniemessä, viljelyaukeita halkovat 
puukujanteet ja -rivit sekä useat vanhat puutarhat ja kiviaidat. Aktiivisesti viljellyllä maisema-
alueella on jäljellä muutama maakunnallisesti ja paikallisesti arvokas perinnebiotooppi. 
Kuortaneen seudulla on jonkin verran uudisrakentamista, joka sijoittuu paikoin viljelyksien keskelle 
tai alaville maille. Aiemmin korkeille rantatöyräille tai rinteille sijoittunut kesäasutus on 
levittäytynyt yhtenäisenä nauhana vanhoille rantapelloille. 


