
FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Vitapolis  1 (15) 

29.3.2019 Maisema-analyysi   

    

 

Maisema-analyysiraportti Kinkomaa_002.docx 

MAISEMA-ANALYYSI MUURAMEN KINKOMAALTA 

1 KÄYTETYT MENETELMÄT 

Maisema-analyysi perustuu kartta-, ilmakuva- ja valokuvatarkasteluihin sekä 

6.3.2019 tehtyyn maastoinventointiin. Maisema-analyysin laatija maisema-arkki-

tehti MARK Riikka Ger FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Helsingin toimipisteestä 

suoritti maastokäynnin kohdealueelle. Muista lähteistä mainittakoon Maisema-alue-

työryhmän mietintö I, Maisemanhoito, Ympäristöministeriö (1993) ja Maisema-

aluetyöryhmän mietintö II, Arvokkaat maisema-alueet, Ympäristöministeriö 

(1993), Museoviraston internetsivusto http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx 

sekä Arkkitehtitoimisto ark-byroon laatima Keski-Suomen parantola, rakennushis-

toriallinen selvitys (2009). Maisemaosuuden valokuvat ovat Riikka Gerin ottamia. 

2 ALUEEN YLEISKUVAUS 

Tarkasteltavana alueena on Muuramen Kinkomaan entisen tuberkuloosiparantalon 

alue. Selvitysalue sijaitsee Päijänteen rannalla, noin kuusi kilometriä Muuramen 

keskustasta koilliseen. Alue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuu-

riympäristö RKY 2009. Päähuomio on kiinnitetty asemakaavamuutosalueille (kort-

telit 1202 ja 1203).  

2.1 Maisemarakenne 

Maisemamaakuntajaossa tarkastelualue sijoittuu Itäiseen Järvi-Suomeen ja tar-

kemmin määriteltynä Keski-Suomen järviseutuun. Alue sijoittuu aivan lähelle Hä-

meen viljely- ja järvimaan Päijänteen seutua. Keski-Suomen järviseutua on ku-

vailtu näin: ”Keski-Suomen järviseutu on karulla graniittisella kallioperällä lepää-

vien laajojen järvialtaiden ja polveilevien vesireittien sekä kumpuilevien moree-

nimaiden luoteesta kaakkoon suuntautunutta sokkeloa. Seudun suurimpia karuja 

ja pääasiassa kirkasvetisiä järviä ovat Keitele, Konnevesi, Kolima ja Nilakka. 

Etelässä maisemiin tuo vaihtelua lähes pohjois-etelä –suuntainen Sisä-Suomen 

reunamuodostuma ja siihen liittyvät luoteesta kaakkoon suuntautuvat harjujaksot. 

Myös kallioperän murtumat ja järvien muodot noudattavat samaa luode-kaakko –

rytmiä. Jyväskylän – Laukaan tuntumassa on viljelyyn hyvin sopivia vaihtelevia sa-

vikkoalueita kalliokkojen ja harjustojen lomassa. Konneveden selkävesien etelä- ja 

itäpuolella maasto on jyrkkäpiirteisimmillään, lähes vuoristoisen tuntuista. Metsällä 

on suuri merkitys maisemakuvassa kaikkialla. Paikoin metsäkuvaa monipuolistavat 

kaskikulttuurin melko tuoreet merkit. Kaskenpoltto on aikoinaan ollut yleisintä ja 

jatkunut pisimpään seudun itäosissa.” (Ympäristöministeriö 1993a) 

Tarkastelualue sijoittuu suurmaisemallisesti melko jylhään maastoon, joskin sijainti 

on Kinkoriutan selänteen kaakkoisosassa alarinteessä. Ympäröivien maastonmuo-

tojen jylhyydestä kertovat myös paikannimet: nimistössä on paljon vuoriloppuisia 

mäkiä ja vaaroja. Tarkastelualueelta Päijänteelle avautuvat näkymät ovat myös 

varsin ”vuoristoisen” oloiset. 

Selänteen osa, jonne tarkastelualue sijoittuu, on harjumuodostuma/lajittunut reu-

namuodostuma. Harjumaaperästä kertoo myös alueen kasvillisuus, kangasmetsä 

ja mäntypuuvaltaisuus. Tarkastelualue rajautuu idässä Päijänteeseen. Rannasta 

löytyy ainakin pari hiekkaista poukamaa. Tarkastelualueen eteläosassa on myös 

pienehkö lampi: Kangaslampi. 

Tarkastelualueella korkeimmat kohdat kohoavat noin 110 metriä merenpinnan ylä-

puolelle. Niitä löytyy alueen länsireunalta, jossa maasto kohoaa melko jyrkästi ylös-

päin. Matalimmat alueet sijoittuvat Päijänteen vesirajan tuntumaan ja ovat noin 80 

metriä (mpy). Päijänteen Murtoselän korkeus on 78,3 metriä (mpy). Melko syvään 

kuoppaan jäävän Kangaslammen pinta on 80,5 metrin korkeudella (mpy).  

http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
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Tarkastelualueen profiili on maastonmuodoiltaan terassimainen. Maasto kohoaa 

rannasta monin paikoin jyrkähkösti. Tämän jälkeen on tasaisempi osuus, jolle alu-

een rakennuskanta on pääasiassa sijoittunut. Tämän jälkeen maasto alkaa taas 

kohota varsin jyrkästi. Parantolantie on sijoittunut aivan tämän ylemmän rinteen 

tyveen.  

3 MAISEMAKUVA – MAISEMAN NYKYTILA 

1930-luvulta peräisin oleva entinen parantola-alue sijoittuu Päijänteen rannalle, 

kauniille mäntykankaalle, osin rinnemaastoon. Tarkasteltavan alueen maisemaku-

valle ovatkin ominaisia komean mäntypuuston lomasta avautuvat hienot, pitkät nä-

kymät alas Päijänteelle sekä toisaalta rakentamiseen kiinteästi liittyvät aksiaaliset 

sommitelmat, joiden päätteenä tai varrella on tärkeitä rakennuksia. Juhlavaa ja 

varsin massiivista sairaalan päärakennusta ympäröivät useat pienemmät raken-

nukset. Rakennusten ympärillä on ollut muotopuutarha-aiheita, joista on vielä jään-

teitä olemassa. Alueella syntyykin onnistuneessa mielessä mielenkiintoinen kont-

rasti metsä-järviluonnon ja historiallisten rakennusten sekä niihin kiinteästi liitty-

vien muotopuutarha-aiheiden ja aksiaalisommitelmien kesken. 

Maisemallisia kohokohtia ovat upea sijainti mäntykankaalla rinnemaastossa Päijän-

teen rannalla, hienot piha-alueilta ja rantaraitilta avautuvat vesistönäkymät, alueen 

komea puusto, alueen historiallinen rakennuskanta, aksiaaliset sommitelmat sekä 

rannan maisemaraitti. Alueen maisemallisia arvoja on yksityiskohtaisemmin käsi-

telty seuraavassa kohdassa: Maiseman ja kulttuuriympäristön arvot. 

 

Piha-alueelta avautuu toinen toistaan hienompia näkymiä Päijänteelle 

Tarkasteltavalla alueella maamerkkeinä toimivat entisen parantolan päärakennus 

sekä tiilinen piippu. Parantolarakennus näkyy monesta suunnasta kauas. Se muo-

dostaa hienon päätteen sisääntuloväylälle. Myös rannan suunnalta ja rantaraitilta 

päärakennus näkyy monin paikoin maastonmuotojen ja puuston lomasta. 
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Parantolan päärakennus näkyy jo kaukaa sisääntuloväylän päätteenä. 

Maisemallisesti herkkiä kohtia tarkastelualueella ovat rannan maisemaraitti puus-

toineen ja näkymineen, päärakennuksen ja ylilääkärin asunnon sekä Päijänteen vä-

liin jäävä kumpare, jossa kasvaa harvakseltaan mäntyjä, Heikinheimon (Arkkiteh-

titoimisto ark-byroo 2009) selvityksessä esiin nostetut parantolakokonaisuuden 

kannalta olennaiset piha-alueet (niistä vähiten merkitystä on välittömästi päära-

kennuksen pohjoispuolelle sijoittuvilla kahdella pihalla, joskin myös niiden osalta 

komea puusto on tärkeä), rakennusten lomaan ja rantaan viettävään rinteeseen 

sijoittuva komea mäntypuusto, joka on tärkeä hengen luoja alueella. 

Tarkasteltavalta alueelta ei löydy varsinaisia maisemallisia vaurioita. Sairaala-alu-

een pohjoisosaan rakennettu laajahko pysäköintialue on tosin alueelle sopimaton 

ja eräänlainen häiriötekijä. Sitä varten on jouduttu maamassoja puskemaan poh-

joisen suuntaan ja erityisesti aluetta pohjoisesta lähestyttäessä jyrkkä luiska vai-

kuttaa kovin keinotekoiselta. Myös päärakennukseen tehdyt viimeisimmät lisukkeet 

häiritsevät kokonaisuutta sitä pohjoispuolelta tarkasteltaessa. 

4 MAISEMAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN ARVOT 

Tarkastelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäris-

töä Kinkomaan sairaala-aluetta. 

Seuraava teksti on lainattu Museoviraston internetsivustolta 

http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx 

”Kinkomaan vaaleat, rapatut sairaalarakennukset ja henkilökunnan asuinraken-

nukset muodostavat arkkitehtonisesti korkeatasoisen miljöön keuhkotautiparan-

tolalle ihanteellisessa, rantaan rajautuvassa, havupuuvaltaisessa metsämaise-

massa. 

Kinkomaan sairaala on rakennettu Keski-Suomen tuberkuloosipiirin keskuspa-

rantolaksi 1930-luvulla, jolloin koko Suomessa oli käynnistynyt keuhkotautipa-

rantoloitten rakentaminen (ks. kohteet Sääksjärven parantolat ja Kiljavan 

opisto, Satalinnan parantola, Punkaharju ja Paimion parantola).  

 

Sairaala-alueeseen kuuluvat 1930 valmistuneet rakennukset: viisikerroksinen 

http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx
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parantolarakennus, ylilääkärin, alilääkärin ja taloudenhoitajan asuintalot ja ta-

lousrakennus, lastensairaala 1938, konehenkilökunnan rivitalo vuodelta 1939 ja 

kahdelle osastolääkärille tarkoitettu asuinrakennus vuodelta 1939 sekä 1956 

valmistuneet asuinrakennukset, ns. Ankkalinna ja Impilinna. Rakennusten ark-

kitehtuurissa näkyy tyylimurros klassismista funktionalismiin.” 

Ensin muutama sana alueen rakennuskannasta: Päärakennus muodostaa alueen 

sydämen. Se on rakennetun kokonaisuuden tärkein elementti, jota muut rakennuk-

set täydentävät. Lasten sairaala, sen viereinen osastolääkäreiden asuinrakennus 

sekä yli- ja alilääkärin asuinrakennukset ovat tärkeitä kokonaisuuden osia ja myös 

itsessään hienoja. 

  

  

Ylärivi: Päärakennus (vas.), lasten sairaala (oik.), alarivi: ylilääkärin asunto (vas.) 

ja alilääkärin asunto (oik.) 

Päärakennus näkyy sisääntuloakselin päätteenä jo kaukaa ja aikaan saa juhlallisen 

vaikutelman. Päärakennus on juuri sisääntulon suunnalta eli pääjulkisivun puolelta 

vaikuttavin. Rakennukseen myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset huomaa 

vasta, kun rupeaa lähemmin tarkastelemaan sitä. Erityisesti takapuolella on rumia 

lisukkeita ja ne pistävät silmään. 

Heikinheimon (Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2009) selvityksessä on nostettu esiin 

alkuperäisen suunnitelman mukaiset pääreitit, jotka ovat pääosin edelleen ole-

massa. Näitä ovat muun muassa päärakennukselle johtava, sitä viistosti etelä-luo-

teesta lähestyvä sisääntuloreitti ja siitä haarautuva ylilääkärin huvilalle/asunnolle 

johtava reitti sekä päärakennuksen länsipuolelta kiertävä reitti, joka sittemmin kul-

kee rinteen juurella. Selvityksessä on myös korostettu aksiaalisen sommitelman 

pääakseleita, joista toinen kulkee päärakennuksen editse ja toinen päärakennuk-

selta ylilääkärin asunnolle. Nämä pystyy yhä havaitsemaan selvästi maastossa. 

Laaja päärakennuksen päärungon suuntainen, pääosin nurmipintainen sisääntulo-

aukio, jossa on lipputangot ja vuosikymmeniä myöhemmin lisätty Marjatta –veistos 

sekä vanhoja lehtipuuistutuksia, on luonnollisestikin tärkeä. Se on osa vanhaa muo-

topuutarhasuunnitelmaa, joskin Marjatta-veistoksen paikalla ollut vesiallas on pois-

tettu 1990-luvulla. Lastenparantolan piha-alue on Heikinheimon mukaan hyvin säi-

lynyt. Muutenkin kyseinen rakennus on onnistuneesti istutettu maastoon. Heikin-
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heimo on merkinnyt useita piha-alueita parantolakokonaisuuden kannalta olennai-

siksi. Niiden säilyneisyyttä ei talviaikaan maastokäynnillä pystynyt selvittämään. 

Sekä yli- että alilääkärin asunnon yhteydessä on ollut mm. muotopuutarha-aiheita.  

Rantaraitti on erittäin tärkeä. Sillä on historiallista ja maisemallista arvoa. Se on 

aikanaan toiminut potilaiden ulkoilureittinä. Reitiltä avautuu todella upeita näkymiä 

Päijänteen suuntaan. Reitin varrella on hienoja, kookkaita mäntyjä ja koivuja, jotka 

osaltaan tekevät reitistä niin viehättävän. Reitiltä avautuu myös kauniita näkymiä 

historiallisten rakennusten suuntaan. Päärakennus, ylilääkärin asunto ja alilääkärin 

asunto näkyvät kukin aika ajoin maastonmuotojen ja komeiden mäntyjen lomasta. 

 

Rantaraitilta avautuu upeiden järvinäkymien ohella näkymiä myös arvorakennuk-

sille. Yläkuvassa näkyy alilääkärin asunto ja alakuvassa vasemmalla ylilääkärin 

asunto, taustalla kumpareen takana häämöttää päärakennus. 
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Ylilääkärin asunnolta ja piha-alueelta avautuvat todella hienot näkymät Päijän-

teelle. Historiallinen rakennus tarvitsee ympärilleen väljyyttä. Parantolantieltä joh-

taa rakennukselle pikkupuukujanne, joka tulisi säilyttää. Se on myös tärkeä vanha 

akseli.  

Historiallisten rakennusten ja pihasommitelman ohella alueen maisemalliset arvot 

rakentuvat upeiden järvinäkymien, maastonmuotojen ja komeiden mäntyjen ym-

pärille. Kauniit maisemat ja terveellinen kangasmetsämaasto olivat aikanaan syitä 

parantolapaikan valinnalle. Piha- ja rantavyöhykkeen männyt ovat todella upeita. 

Ne ovat saaneet kasvaa riittävän harvassa (verrattuna taustametsän mäntyihin) ja 

näin niistä on kehittynyt kauniita, paksuja ja kookkaita yksilöitä. Niitä tulee vaalia 

niin paljon kuin suinkin mahdollista. Männyt ovat arvokkaampia kuin keskusaukion 

lehtipuut, joista osa on jo tullut elinkaarensa loppupuolelle. Ne ovat lyhytikäisem-

piä. Ylilääkärin asunnon ja Parantolantien välissä on jo selvästi tiheämpää puustoa, 

eikä joukossa ole kuin joitakin edustavia yksilöitä. Upeat näkymät, männyt ja 

kumpuileva maasto luovat alueen hengen. 

 

Komea pihapuusto on tärkeä tunnelman luoja ja hengen ylläpitäjä. 
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Ylilääkärin piha-aluetta ja järven suuntaan avautuva hieno näkymä 
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Ylilääkärin etupihalta kumpareen sivuitse avautuu myös vaikuttava näkymä Päijän-

teelle. Taustan selänteet luovat jopa hieman ”vuoristomaista” mielikuvaa. 

 

Ylilääkärin takapihalta avautuva hieno näkymä 

Edellisessä kohdassa Maisemakuva – maiseman nykytila on kuvailtu tarkastelualu-

een maisemallisia kohokohtia sekä maisemallisesti herkkiä kohtia. 
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5 MAANKÄYTÖLLISIÄ SUOSITUKSIA MAISEMASUUNNITTELUN NÄKÖKULMASTA 

Heikinheimon (Arkkitehtitoimisto ark-byroo 2009) rakennushistoriallisessa selvi-

tyksessä on korostettu piha-alueiden tärkeyttä – ovathan ne osa vanhaa puutarha-

suunnitelmaa, joka kuitenkin toteutettiin alkuperäistä suunnitelmaa vaatimatto-

mampana. Oheiseen Rakennushistoriallisesta selvityksestä poimittuun karttaan on 

vihreällä merkitty parantolakokonaisuuden kannalta olennaiset pihat, joita on kaik-

kiaan 10. Yksi niistä, rivitalon edusta, on vain kapea viiva. Talvisen maastokäynnin 

perusteella niistä vähiten tärkeiltä vaikuttivat välittömästi sairaalan päärakennuk-

sen pohjoispuolella olevat vihreillä neliöillä merkityt piha-alueet, joskin niilläkin 

kasvava puusto on komeaa ja sillä on merkitystä. Oletettavasti parantola-alueen 

muotopuutarhaosuudet ja hyötypuutarha ovat osin säilyttäneet alkuperäisiä piir-

teitä. Olisi toivottavaa, että pihat voitaisiin jossain vaiheessa entisöidä tai edes pää-

osin palauttaa entiseen asuunsa. Tästä syystä ja parantolakokonaisuuden arvon 

vaalimiseksi on tärkeää säilyttää kyseiset pihatilat. 

 

Karttaote raportista: Keski-Suomen parantola, Rakennushistoriallinen selvitys, Ark-

kitehtitoimisto ark-byroo, 2009. 
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Päärakennuksen edustan aukion vanhaa lehtipuustoa ja lipputangon jalka 

Heikinheimon rakennushistoriallisessa selvityksessä on myös korostettu parantola-

kokonaisuuden kannalta oleellisia akseleita tai näkymiä. Oheinen kartta on poiminta 

kyseisestä selvityksestä. Siinä akselit on esitetty keltaisella. Siitä puuttuu yksi tär-

keä akseli, joka on tosin näytetty eräällä toisella selvityksen kartoista. Se on ylilää-

kärin asunnolle johtava alkuperäinen kulkuyhteys, jota reunustaa puukujanne. 

Nämä tulisi pääsääntöisesti säilyttää. 

  

Karttaote raportista: Keski-Suomen parantola, Rakennushistoriallinen selvitys, Ark-

kitehtitoimisto ark-byroo, 2009. 

Alueelta löytyy myös yksittäisiä säilyneitä fragmentteja, kuten portin pylväät, 

kolme lipputangon jalkaa, ajoluiska sekä päärakennukselta satamalaiturille jatku-

vat portaat. Nämä tulee säilyttää. 

Rantaan päärakennuksen ja ylilääkärin asunnon väliin sijoittuva mäntykumpare tu-

lee jättää rakentamisen ulkopuolelle. Se on maiseman kokemisen kannalta olen-
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nainen alue. Alueen luonne muuttuisi, mikäli kumpareelle rakennettaisiin. Raken-

taminen tukkisi näkymiä monesta suunnasta (päärakennuksen, lasten sairaalan ja 

sen vieressä olevan lääkäreiden asuntolan ja keskusaukion). 

 

Kuva kumpareesta ylhäältä piha-alueen/keskusaukion suunnasta 

 

Kuva entisen lasten sairaalan päädystä kumpareen suuntaan 

Parantolantieltä johtaa ylilääkärin asunnolle aiemmin mainittu pienten puiden reu-

nustama kujanne, joka tulisi säilyttää. Se on myös tärkeä vanha akseli. Mikäli puu-

istutukset ovat tulleet tiensä päähän tai kun näin käy, tulisi ne uudistaa. 
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Ylilääkärin asunnolle johtava puukujanne 

Rantaraitti muodostaa hienon maisematilan: raitilta avautuu upeita järvinäkymiä ja 

raittia reunustava puusto on edustavaa. Näkymä raitilta pohjoisen suuntaan. 
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Näkymä rantaraitilta etelän suuntaan. 

Rantaraitti ei saa katketa. Linjaus tulee säilyttää muistumana menneestä. Muuten-

kin se on pidetty ja käytetty ulkoiluyhteys ja hieno maisematila. Rantaraittiin liitty-

vää komeaa puustoa tulee vaalia. 

Mikäli päärakennus joudutaan purkamaan, tulisi sen tilalle rakennettavassa raken-

nuksessa/rakennettavissa rakennuksissa olla samaa henkeä esim. ikkunoiden mit-

tasuhteet, aukotus, sileä julkisivu. 
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Gunnar Finnen Raamattu-aiheiset reliefit päärakennuksen portaikon julkisivussa. 

Alueelle kaavaillut rakennukset eivät saisi herättää liikaa huomiota värityksellään, 

materiaaleillaan, koollaan, massoittelullaan tai muotokielellään. Kyse on toki uu-

sista rakennuksista mutta mitoituksella, massoittelulla, seinien pintakäsittelyllä ja 

aukotuksella on pystyttävä luomaan rakennuksia, jotka sopivat kokonaisuuteen ja 

joilla on yhteinen punainen lanka vanhojen arvokkaiden rakennusten kanssa. Uu-

den rakentamisen täytyy olla tietyllä tapaa alisteista vanhalle.  

Piha-alueilla sekä rinteessä ja rantaraitin varressa olevaa puustoa tulee vaalia. 

Puustoa tulee säästää rakentamisen ja rantaviivan väliin ylläpitämään melko luon-

non mukaista vaikutelmaa ja alueella vallinnutta henkeä. Tontin rakennettavia osia 

ei saa hakata paljaaksi vaan puustoa (pääasiassa mäntyjä) on säilytettävä mahdol-

lisimman paljon, sillä puusto on tärkeä alueen hengen ylläpitäjä ja useimmat puu-

yksilöistä ovat lisäksi todella komeita. Alueen luonne muuttuu, jos piha-alueen 

mäntyjä joudutaan paljon poistamaan. 

Jos päärakennus menetetään, valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kokonai-

suuden arvo kärsii huomattavasti. Alueen arvo kumpuaa tällöin hienosta maise-

masta, joka on ollut koko parantolarakentamisen lähtökohtana. Alue on tällöin pi-

kemminkin arvokas maisemakokonaisuus, joka sisältää arvokasta rakennuskantaa 

parantola-ajalta. 

Maisema-analyysikartalle on merkitty alueen maiseman kannalta tärkeitä seikkoja 

sekä maisemallisia arvotekijöitä.  
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6 YHTEENVETO 

Olennaista on säilyttää alueen henki, joka muodostuu valoisasta piha- ja rinnehon-

gikosta upeissa maisemissa Päijänteen rannalla. Hieno sijainti ja alueen luonne ovat 

olleet tärkeitä lähtökohtia parantola-alueen perustamiselle nimenomaiseen paik-

kaan. Näin ollen sekä mäntypuuston lomasta avautuvia pitkiä näkymiä että komeaa 

puustoa itsessään tulee vaalia. Historiallisen rantaraitin säilyttäminen on erittäin 

tärkeää, samoin rinnepuuston. Myös piha-alueiden komeaa puustoa tulee säilyttää 

mahdollisimman paljon. ”Metsä”-järviluonnon ja historiallisten rakennusten sekä 

niihin kiinteästi liittyvien muotopuutarha-aiheiden ja aksiaalisommitelmien synnyt-

tämää kontrastia tulee myös vaalia. Toisin sanoin parantolakokonaisuuden kannalta 

tietyt pihatilat ja akselit on myös olennaista säilyttää.   



pääakselit

muut tärkeät akselit

parantolan kokonaisuuden kannalta tärkeät 
piha-alueet

tärkeät näkymät

puukujanteet

maamerkit

maisemavaurio/häiriö

historiallinen ulkoilureitti, hieno maisematila, 
reitin varrella komeaa puustoa ja upeat näkymät

yksittäiset historialliset fragmentit
- portaat
- 3 kpl lipputangon jalkoja
- 1939 ajoluiska
- portin pylväät

Alueen luonteen säilyttämisen kannalta tärkeä 
puustovyöhyke. Puusto itsessään edustavaa.

Kumpare, jolla kasvaa harvakseltaan mäntyjä. 
Tulee säilyttää rakentamatta.

Piha-alueen komeaa puustoa, lähinnä mäntyjä, 
pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon, 
tärkeä hengen luoja.

Asemakaava-alueen rajaYlilääkärin asunto

Osastolääkäreiden 
asuinrakennus

Parantolan päärakennus

Lastensairaala

Rivitalo

Isännöitsijän ja 
alilääkärin asunto

Kinkomaan entisen parantola-alueen maisema-analyysi
Maisemallinen tarkastelu maiseman arvoista

Tiilinen piippu
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