
"Drumliinin laelta avautuu kaunis Kaskii” uutisoi Maaseudun Tulevaisuus  
21.6. 2021.

Kaskii edustaa sekä tyypillistä eteläsavolaista maisemaa, mutta siinä on 
myös epätyypillisiä piirteitä. Pienipiirteinen eteläsavolainen maisema on 
maaseudun rakennemuutoksessa monin paikoin sulkeutunut ja 
muuttunut entistä pienipiirteisemmäksi.

Kaskii on säilynyt avarana ja jopa avartunut entisestään viime vuosina. 
Pitkien ja tasapainoisten maisemanäkymien taustalla on myös aktiivinen 
maatalous. Kylällä toimii varsin lähekkäin edelleen useampi karjatila, 
jotka pitävät alueen viljelyalat aktiivikäytössä ja lisälaitumillekin on ollut 
käyttöä. Metsäreunassa on pieniä perinnebiotooppeja. Tilakeskukset, 
maisemapuut ja vietteet pilkkovat maisemaa. Matkalla Juvalta Sulkavalle 
Hiismäen kohdalla ei voi olla näkymää noteeraamatta, mutta jos maltaa 
vielä hetkeksi hiljentää tien viereen ja avata auto ikkunan, voi kuulla 
edelleen myös kyyttöjen terveiset.
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Kaskiin viljelymaisema on 
poikkeuksellisen monipuolinen ja 
elinvoimainen savolainen 
maisemakohde, jossa yhdistyvät 
mäkikylän ja rantakylän piirteet.

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Etelä-Savo.

Kaskii on asutusrakenteeltaan perinteinen Suur-Saimaan mäkikylä, jossa tilat sijaitsevat rinteiden
yläosassa harvakseltaan omina rykelminään. Sulajärven rantaan ryhmittynyt löyhä asutusnauha tuo
kylärakenteeseen myös ranta-asutuksen piirteitä. Maisema-alueen pellot laskeutuvat luode-
kaakkosuuntaisilta harjanteilta, ja niitä reunustavat laajat kiviröykkiöt. Kaskiin maatalouden perustan on
muodostanut aikoinaan kaskitalous, johon myös kylän nimi viittaa. Lisäksi alueella on poltettu tervaa ja
harjoitettu pientä teollisuustoimintaa. Kaskiin elinkeinorakenteen rungon muodostavat monipuolinen
maanviljely ja karjatalous.

Kaskii on säilyttänyt hyvin perinteisen asutusrakenteensa, jolle ympäröivä mäkimaa ja Sulajärvi luovat
edustavat puitteet. Kylän tilakeskukset sijaitsevat maisemassa sopusuhtaisesti ja avoimissa pihapiireissä
on jäljellä vanhoja rakennuksia. Maisemaa luonnehtivat myös pihapuiksi jätetyt suuret kuuset ja koivut
sekä hyvin hoidetut pensasaidat. Peltokaistaleiden välillä on koivu- ja pihlajavietteitä, jotka
monipuolistavat avointa viljelymaisemaa.

Moreenipeitteisten mäkien rinteille muodostunut Kaskii on eteläsavolaisittain avara kylä, jonka
maisemassa vaihtelevat pellot kiviröykkiöineen, kylätonteille keskittyneet rakennukset sekä vivahteikas
luonto. Kiviaitojen ja metsälaikkujen kuvioimat mosaiikkimaiset pellot myötäilevät maaston muotoja, ja
pihapuuston varjostamat tilakeskukset erottuvat maisemassa rehevinä saarekkeina. Peltojen välissä on
laidunalueita. Kaskiin mäkien rinteillä on useita vanhoja rinteensuuntaisia uomia, jotka tuovat vaihtelua
viljelymaiseman pinnanmuotoihin. Alueen maisemallinen yleiskuva on voimakkaiden
korkeusvaihteluiden ansiosta paikoitellen jopa vaaramainen. Hiismäen laelta ja Kaskiin rinteiltä aukeaa
pitkiä ja tasapainoisia näkymiä yli viljellyn laakson. Edustavimpia näkymiä avautuu kattilamaista laaksoa
mukailevilta pieniltä kyläteiltä. Sulajärven allas ja sen etelärantaan laskeutuvat jyrkät kalliorinteet
muodostavat kylältä aukeaville näkymille luonnollisen kehyksen. Juva–Sulkava-maantien uusin linjaus
pirstoo vanhaa tielinjaa hieman epäluontevasti.

Alueen viljelymaisema on kauttaaltaan hyvin hoidettua, ja luonnon monimuotoisuudesta on
huolehdittu intensiivisestä maataloudesta huolimatta. Maisema-alueen arvotekijöitä ovat edustava
asutusrakenne, maatalouselinkeinojen elinvoimaisuus sekä kylän rinteiltä aukeavat metsäalojen ja
Sulajärven reunustamat kylänäkymät.

Kaskiin viljelymaisema on syntynyt kaakkoisen Juvan
mäkimaastoon, jossa vaihtelevat pyöreärinteiset kalliomäet,
niiden kainaloon jäävät suopainanteet sekä pienet järvet.
Alueen kallioperä muodostuu pääosin kiillegneissistä, jonka
keskeltä kohoavat graniittiset mäet antavat maisemalle
paikoin jyrkkäpiirteisen ilmeen. Kaskiin maaperä on
hienojakoista lajittumatonta moreenia. Karkein maa-aines on
sijoittunut jyrkkärinteisen Hiismäen ja laakeamman
Koppelosuoranmäen väliseen soistuneeseen notkelmaan,
jonka pohjalla on suorantainen Hiislampi. Maanmittauslaitos, karttapaikka


