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1 YLEISKAAVAN LÄHTÖTIEDOT

1.1     Kaava-alue

Rantaosayleiskaava-alue sijaitsee Jämijärven vesistön ympäristössä. Kaava-alue käsittää Jämijärven
vesistön ranta-alueet (Jämijärvi, Mertiojärvi ja Ainajärvi) ja rantoja ympäröivät merkittävät näkymäalueet.
Ehdotusvaiheessa kaava-alueeseen otettiin mukaan myös Juminsaari. Vesistöstä ja sen rannoilta
kaava-alueeseen eivät kuulu Jämijärven kunnan keskustataajama eikä matkailu- ja virkistystoimintaan
varattu Mielahden eteläosa.

Kaava-alueen pinta ala on noin 30,35 km². Vesistöjen kokonaispinta-ala tästä on 8,35 km² (27,5 %). Jä-
mijärven rantaviivan todellinen kokonaispituus on 102,4 km, josta kaava-alueeseen kuuluu 82 km (80
%). Suunnittelualue käsittää sekä vesistöalueet että rantarakentamiseen soveltuvat maa-alat sekä mai-
semallisesti ranta-alueisiin liittyvät alueet kuten avonaiset pellot.

Kuva 1. Jämijärven rantaosayleiskaavan likimääräinen aluerajaus punaisella.



4 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

Kaava-alueella sijaitsee noin 202 asuinrakennusta sekä 220 lomarakennusta. Mitoitettavalla ranta-
vyöhykkeellä on yhteensä 127 kantatilaa, jotka on rakennettu ennen poikkileikkausajankohtaa 1959.
Kantatilojen lisäksi rantavyöhykkeellä on rakennettuja rakennuspaikkoja yhteensä 206.

1.2 Kaavoitustilanne

1.2.1 Maakuntakaava

Suunnittelualueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava (KHO 13.3.2013), mikä korvaa kaikki ai-
kaisemmat maakuntakaavat. Kaava-alueen likimainen sijainti on osoitettu punaisella viivalla.

Kuva 2. Ote Satakunnan maakuntakaavasta (KHO 13.3.2013).

Kaava-alueen pohjoispuolella sijaitsee Jämijärven kunnan keskustataajama (Taajamatoimintojen alue,
A). Maakuntakaavassa on osoitettu keskustassa sijaitseva Jämijärven kirkko ja sen ympäristö valtakun-
nallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (kh1). Sittemmin vuoden 2009 inventoinnin
mukaan sitä ei ole enää arvotettu valtakunnallisesti merkittäväksi, mutta ympäristöllä on kuitenkin edel-
leen seudullista arvoa.

Jämijärven keskustataajaman itäpuolelle on osoitettu taajamatoimintojen laajenemissuunta. Itäpuolelle
sen sijaan on osoitettu teollisuus- ja varastotoimintojen alueen laajenemissuunta.

Kaava-alueen luoteiskulmassa on osoitettu palvelukyläksi (at) Palokoski. Alueen yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa on tuettava asumisen ohella alueen luonteeseen soveltuvan elinkeinotoiminnan
sijoittumista, parannettava kylän elinvoimaisuuden edellytyksiä, varmistettava kylien liikenneyhteydet
päätieverkkoon ja selvitettävä yhteisen vesihuollon toteuttamismahdollisuudet.
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Suunnittelualueella on osoitettu maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (kh2),
joita ovat Kontin, Pyydönniemen sekä Majanlahden ja Palolahden ympäristöt. Näiden alueiden yksityis-
kohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominais-
luonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet
viljelyalueet. Alueella on lisäksi osoitettu kaksi perinnemaisemaa (kh3), joita ovat Isot- ja Pikkulevät
sekä Uimaluodon eteläisin osa. Alueen suunnittelussa on otettava huomioon alueen kulttuuri-, mai-
sema-, luonto- ja ympäristöarvot.

Suunnittelualueella on osoitettu useampia muinaismuistoja (sm), jotka ovat muinaismuistolain nojalla
rauhoitettuja kohteita. Muinaismuistoalueiden ja –kohteiden ja niiden lähialueiden maankäyttöä, raken-
tamista ja hoitoa suunniteltaessa on kiinteiden muinaisjäännösten lisäksi otettava huomioon niiden
suoja-alueet, maisemallinen sijainti ja mahdollinen liittyminen arvokkaisiin maisema-alueisiin tai kulttuu-
riympäristöihin.

Maakuntakaavassa koko rantaosayleiskaava-alue ja Mertiöjärven alue on merkitty luonnon monimuotoi-
suuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (luo2). Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota alueen kulttuuriympäristön ja vesiluonnon huomioon ottamiseen. Aluetta
koskee suunnittelumääräys: Alueen maankäyttö ja siellä suoritettavat toimenpiteet tulee suunnitella ja
toteuttaa niin, että alueen luonnon monimuotoisuuden arvot säilyvät. Alueen suunnittelussa ja kehittämi-
sessä tulee erityisesti huomioida niiden elinkeinojen turvaaminen, jotka toiminnallaan ylläpitävät alueelle
ominaisia luontotyyppejä ja edistävät niiden säilymistä.

Huopansaareen on osoitettu luonnonsuojelualue (sl), joka on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu luon-
nonsuojelualue. Yksityisen Huopan ja Saarelan luonnonsuojelualueen lajistoon kuuluu uhanalaisialajeja.
Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka voivat oleellisesti vaarantaa tai hei-
kentää alueen suojeluarvoja. Alueella voidaan kuitenkin valtion luonnonsuojeluviranomaisen niin sal-
liessa toteuttaa alueen suojeluarvojen säilyttämiseksi ja palauttamiseksi tarkoitettuja toimenpiteitä.

Kaava-alueen eteläpuolella kulkee harju, Hämeen kangas, joka on osoitettu ge1-merkinnällä arvok-
kaaksi geologiseksi harjualueeksi. Harjualueella on myös pohjavesialue (pv) sekä NATURA 2000 -ver-
kostoon kuuluva alue. Koko harjualue on osoitettu Ampuma- ja harjoitusalueeksi (EAH). Harjun laella on
merkinnöillä osoitettu arvokas historiallinen tie sekä ohjeellinen ulkoilureitti.

Jämijärven keskustataajaman ja Kankaanpään välille on osoitettu yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin yh-
teystarpeet, jotka kulkevat suunnittelualueen poikki. Maankäytön suunnittelulla on turvattava yhdysve-
sijohdon ja siirtoviemärin toteuttamismahdollisuus. Suunnittelualueen keskiosassa, pohjois-etelä-suun-
taisesti kulkee vesihuollon kannalta tärkeä yhdysvesijohto. Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen
rakentamisrajoitus.

Kaava-alueen eteläpuolella sijaitsee lisäksi Jämin matkailukeskus, jonka ympärille on osoitettu matkai-
lun kehittämisvyöhyke (mv1). Merkinällä osoitetaan merkittävät matkailun ja virkistyskäytön kehittämi-
sen vyöhykkeet. Vyöhyke ulottuu myös rantaosayleiskaavan eteläosiin. Vyöhykkeen sisällä toteutetta-
vassa alueidenkäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailuelinkeinojen ja virkistys-
palveluiden kehittämiseen. Suunnittelussa on otettava huomioon toteutettavien toimenpiteiden yhteen-
sovittaminen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoihin sekä olemassa oleviin elinkeinoihin ja asutukseen.
Matkailuun liittyviä toimintoja suunniteltaessa ja vyöhykkeen vetovoimaisuutta kehitettäessä tulee ottaa
huomioon vyöhykkeen erityisominaisuudet ja niiden ominaispiirteiden säilyttäminen.

Jämin matkailukeskus on maakuntakaavassa osoitettu Jämin virkistysalueena (V3) sekä matkailukoh-
teena (rm). Samalla alueella sijaitsee myös Jämijärven pienlentokenttä, joka on osoitettu lentoliikenteen
alueena (II). Alueella on voimassa MRL 33 §:n mukainen rakentamisrajoitus. Jämin matkailukeskuksen
ja Kuninkaanlähteen välille on osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen yhteystarve.
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Vaihemaakuntakaava 2

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 17.5.2019 energiantuotantoon painottuvan Satakunnan vai-
hemaakuntakaavan 2. Muita teemoja ovat soiden moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkis-
tyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt. Maakuntavaltuuston hyväksymis-
päätös sai lainvoiman 1.7.2019. Vaihemaakuntakaava 2 on korvannut Satakunnan maakuntakaavan
vastaavat merkinnät.

Vaihemaakuntakaavassa 2 on osoitettu Jämijärven Kirkonkylän taajamatoimintojen alue (A, 305 hehtaa-
ria). Noin puolet rantaosayleiskaava-alueesta sijaitsee maakuntakaavassa osoitetun lentoliikenteen
maantietukikohdan suojavyöhykkeelle (sv5, vyöhyke 12 km). Aluetta koskee suunnittelumääräys: Lento-
liikennettä palvelevien varalaskupaikkojen suojavyöhykkeelle ei tule sijoittaa esterajoituksia aiheuttavia
tuulivoimaloita tai muita korkeita rakennuksia tai rakennelmia. Suunniteltaessa yli 30 metriä korkeaa ra-
kentamista, tulee puolustusvoimille varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

Rantaosayleiskaavoitettava alue kuuluu kokonaisuudessaan maakuntakaavassa osoitettuun maisemal-
lisesti tärkeää alueeseen (vaakaviivoitus, ala 4930 ha), Jämijärven kulttuurimaisemaan. Aluetta koskee
suunnittelumääräys: Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen koko-
naisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehit-
tämistä.

Lisäksi rantaosayleiskaava-alueella ovat Palokoski-Majanlahti-Palolahti kulttuurimaiseman (ala 267 ha),
Pitkälahden kulttuurimaiseman (ala 205 ha) ja Kontin kulttuurimaiseman (ala 210 ha) maakunnallisesti
merkittävät kulttuuriympäristöt (pystyviivoitus). Alueita koskee suunnittelumääräys: Alueen yksityiskoh-
taisemmassa suunnittelussa on otettava huomioon alueen kokonaisuus, erityispiirteet ja ominaisluonne
siten, että edistetään niihin liittyvien arvojen säilymistä ja kehittämistä mukaan lukien avoimet viljelyalu-
eet. Kaikista aluetta tai kohdetta koskevista suunnitelmista ja hankkeista, jotka oleellisesti muuttavat
vallitsevia olosuhteita, tulee museoviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. Kohteen
ja siihen olennaisesti kuuluvan lähiympäristön suunnittelussa on otettava huomioon kohteen kulttuuri-,
maisema-, luonto- ja ympäristöarvot sekä huolehdittava, ettei toimenpiteillä ja hankkeilla vaaranneta tai
heikennetä edellä mainittujen arvojen säilymistä.

Kuva 3. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 (lainvoimainen 1.7.2019).
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1.2.2 Yleiskaava

Yleiskaava-alueella on voimassa oikeusvaikutukseton rantaosayleiskaava vuodelta 1984. Kaavan alue-
rajaus on ollut laajempi kuin mitä nyt rantaosayleiskaavoitettava alue on. Kaavaehdotus on toiminut in-
formatiivisessa roolissa maankäytön suunnittelussa. Omarantaisia loma-asuntoja on ollut tuolloin 190.

1.2.3 Asemakaava

Kaava-alueella on voimassa kolme ranta-asemakaavaa: Mielahti-Pitkälahti alueen ranta-asemakaava,
Ainajärven ranta-asemakaava ja Kauppilan kylän ranta-asemakaava. Vahvistettujen ranta-asemakaavo-
jen alueille laaditaan osayleiskaava pääsääntöisesti vahvistetun ranta-asemakaavan mukaisesti. Näillä
alueilla yleiskaava ei ole voimassa, mutta se toimii ohjeellisena ja informatiivisena suunnitelmana.

Kuva 4. Rantaosayleiskaava 1984 (ei vahvistettu).
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Kuva 5. Ote Kauppilan kylän ranta-asemakaavasta, jossa on vielä kahdeksan rakentumatonta rakennuspaikkaa.

Kuva 6. Ote Ainajärven ranta-asemakaavasta, jossa on 17 rakentamatonta rakennuspaikkaa ja 2 rakentamatonta
rantasaunan rakennuspaikkaa.
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Kuva 7. Ote Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaavasta, jossa on 4 rakentamatonta rakennuspaikkaa ja yksi rantasau-
nan rakennuspaikka maa- ja metsätalousvaltaisella alueella.

1.3 Rakennusjärjestys

Jämijärven kunnassa on voimassa 20.12.2001 päivätty rakennusjärjestys, jonka kunnan valtuusto on
hyväkysynyt 22.1.2002 ja tullut voimaan 1.2.2002.

Rakennusjärjestyksen rantarakentamista ohjaavat määräykset:

· Vesistön rannalla olevan rakennuspaikan vesistön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituus
tulee olla vähintään 40 metriä.

· Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomioita kiinnittää rakennusten korkeusasemaan,
muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.

· Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen
on sallittua.

· Asuinrakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen,
että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuk-
sen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä
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olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 25 metriä ja asunnon alimman lattiata-
son vähintään 0,5 metriä ylävesirajaa korkeammalla.  Ellei ylävesiraja ole tiedossa, on alimman
lattiatason oltava vähintään 2,1 metriä keskiveden korkeudesta.

· Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 25 m², saa rakentaa edellä mainittua met-
rimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla tavalla laskettavasta ranta-
viivasta tulee olla kuitenkin vähintään 15 metriä.

· Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään 120 m². Yhteenlasketusta kerrosalasta loma-asunnon kerrosala saa olla enintään
80 m². Saunan osuus saa olla enintään 25 m². Rakennusten kerrosluku yksi (1). Rakennuspai-
kalla saa olla yksi yksiasuntoinen loma-asunto ja talousrakennuksia.

· Rantavyöhykkeellä WC-vesille on oltava umpikaivo. Muille jätevesille on oltava saostuskaivot ja
maaperäkäsittely ellei jätevesiä voida johtaa yleiseen tai valvottuun paikalliseen yhteiseen vie-
märilaitokseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää jätevesien korkeatasoista kemiallista puhdis-
tusta.



11 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

1.4 Laaditut ja laadittavat selvitykset

Suunnittelualueelta ja lähiympäristöstä on valmistunut ja käytössä rantaosayleiskaavatyöhön seuraavia
selvityksiä:

· Hakila, R. (1995-98). Satakunnan luonnonsuojeluselvitys 1995-98.

· Ala-Risku, T. (2016). Rantayleiskaavan luontoselvitys. Tmi Pohjanmaan luontotieto.

· Alatalo, J. (2013). Inventointiraportti Jämijärvi. Satakuntaliitto.

· ELY-keskus, P. (RAPORTTEJA 29/2016). Vesien tila hyväksi yhdessä.
Pirkanmaanvesienhoidon toimenpideohjelma vuosille 2016 - 2021. Pirkanmaan ELY-keskus.

· Krogerus, K. j. (1994). Kyrösjärven, Parkanojärven, ja Jämijärven vesiensuojelusuunnitelma.
Helsinki: Vesi- ja ympäristöhallitus.

· Ovaska, E. (2011). Jämijärven ympäristön rakennusinventointi. Satakunnan Museo.

· Satakuntaliitto. (2014). Satakunnan Maakuntakaava, Selostus, osa B. Satakuntaliitto.

· Skippari, K.;Heino, H.;Kaipainen, H.;& Bilaletdin, Ä. (2003). Kyrösjärven, Parkanonjärven ja
Jämijärven vesiensuojelusuunnitelmam seurantatutkimus. Tampere: Pirkanmaan
ympäristökeskus.

· Uusi-Seppä, N. (2012). Satakunnan kulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna. Satakunnan
Museon julkaisuja 19/2012: Satakunnan Museo.

· Satakunnan maakuntakaavan suojelualueiden seurantaselvitys 2019. Satakuntaliitto.

Lisäksi kaavatyön yhteydessä on laadittu seuraavat selvitykset:

· Maisemaselvitys 2018. Kankaanpään kaupunki, kaupunkisuunnittelukeskus.

· Jämijärven kulttuurimaisema, inventointilomake 2013. Jenny Alatalo.

· Pohjois-Satakunnan maisema-alueet – Jämijärvi 2014. Kankaanpään kaupunki, ympäristökes-
kus.

· Jämijärven ympäristön rakennusinventointi, 2011. Satakunnan Museo, Elina Ovaska.

· Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2017. Satakunnan Museo, Tiina Vasko.

· Rantayleiskaavan luontoselvitys, Jämijärvi, 2016. Tmi Pohjanmaan Luontotieto, Terhi Ala-
Risku.
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1.5 Alue- ja yhdyskuntarakenne

Historiallisesti Jämijärven vesistö on toiminut kunnan rakenteen keskiössä. Kylät palveluineen ovat pää-
asiassa sijoittuneet vesistön rannoille järvien ja jokien toimiessa merkittävinä liikenneväylinä. Nykyisin
kaava-alueen kylistä ovat palvelut loppuneet ja lähes kaikki julkiset ja yksityiset palvelut sijaitsevat kun-
nan keskustaajamassa (kaava-alueen ulkopuolella).

Toinen merkittävä kaava-alueen läheisyydessä sijaitseva erityisesti virkistys ja matkailupalveluja tar-
joava keskittymä on Jämin alue, mikä sijaitsee järven itä osan eteläpuolella. Kaavoituksessa on tarkas-
teltu yhdyskuntarakenteen kehittymistä suhteessa nykyisiin palveluihin ja olemassa olevaan infraan
sekä tulevaisuuden suunnitelmiin esimerkiksi liikenneyhteyksien ja vesihuollon tulevaisuuden suunnitel-
mien suhteen. Kaava-alue sijoittuu lähes kokonaisuudessaan viiden kilometrin etäisyydelle kuntakes-
kustasta.

Kuva 8. Kyläalueet suhteessa Jämijärven keskustaajamaan.
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1.5.1 Maakunnallinen ja seudullinen tarkastelu

Suunnittelualue sijaitsee Jämijärven kunnassa Satakunnan koillisosassa. Jämijärven rajanaapureina
ovat Kankaanpää, Ikaalinen ja Parkano.

1.5.2 Väestö

Jämijärvellä asui 1809 asukasta vuonna 2019 (Tilastokeskus). Viimeisien vuosien aikana kunnan väki-
luku on pysynyt melko samankaltaisena. Taajama-aste on kunnassa 35,8 %. Kaava-alueella väestö on
jakaantunut melko tasaisesti koko vesistön ympäristöön ja keskittyy pääosin kunnan taajama-alueelle.

Väestökehitys:

Väestön ikärakenteen kehitys on Jämijärvellä hyvin tyypillinen verrattuna vastaavankokoisiin muihin
kuntiin.

· Syntyneiden määrä oli suurimmillaan vuosien 1990-2018 välillä Jämijärvellä vuonna 1994
37 henkilöä. Pienimmillään syntyvyys on samalla ajalla ollut vuosina 2009 ja 2016 (kum-
panakin 10 henkilöä) ja vuonna 2018 (8 henkilöä).

· Alle 14-vuotiaiden osuus on vaihdellut vuosien 1990-2018 välillä 9 - 11 % väestöstä. Sa-
manaikaisesti 25 - 44 -vuotiaiden osuus väestöstä on laskenut noin 10 prosenttiyksiköllä,
vuoden 1990 28,2 % väestöstä vuoteen 2019 noin 17,9 % osuuteen väestöstä.

· 45 - 64 -vuotiaiden osuus väestöstä on kääntynyt laskuun vuonna 2011 ollen silloin 32,3 %
väestöstä ja vuonna 2019 28,2 % väestöstä.

· Ikääntyneiden yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on lähtenyt jyrkkään nousuun 2004 vuo-
den jälkeen ollen vuonna 2004 21,6 % ja vuonna 2019 30,8 % väestöstä.

Väestöennuste:

Jämijärven väestön arvioidaan laskevan vuoteen 2040 mennessä. Kuntaliiton pitkän ennusteessa vuo-
teen 2040 mennessä väestöä kuolee vuoden 2025 jälkeen noin 17 henkilöä enemmän kuin syntyy. Syn-
tyviä on ennustettu olevan 10 vuosittain ja kuolleita 27 vuosittain.

1.5.3 Elinkeinot ja työssäkäynti

Maatalous on tilakeskuksineen vuosisatojen aikana levittäytynyt tasaisesti vesistön ympärille sekä Jämi-
järven saarille. Suuri osa Jämijärven kunnan kylistä ja pienkylistä sijoittuvat vesistön äärelle. Jämijärven
keskustaajama sijoittuu järven pohjoisrannalle järven keskiosaan. Keskustan taajama-alueelle sijoittuu
valtaosa julkisesta ja yksityisestä palvelutoiminnasta, suuri osa teollisuustoiminnasta ja maataloussekto-
rin ulkopuolisista työpaikoista. Jämin matkailukeskus on toinen vesistön äärellä sijaitseva palvelukeskit-
tymä.

Elinkeinot
Maa- ja metsätalous 24 %
Jalostus 27 %
Palvelut 46 %
Muut 3 %

Työpaikat (noin 350 kpl) Jämijärven kunnassa sijoittuvat sektoreittain tarkasteltuna alkutuotantoon 24
%, jalostukseen 27 % ja 46 % osuudella työpaikoista sijoittuu palvelutuotantosektorille. Elinkeinopoliitti-
sesti alkutuotannon lisäksi kunta strategiassaan on kehittämässä erityisesti matkailuun liittyvää palvelu-
sektoria.
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Tällä hetkellä työllisistä lähes 50 % työskentelee Jämijärven ulkopuolella. Liikkumisen kannalta katsot-
tuna jämijärveläisistä paikkakunnalla työskentelee siis noin muutama sata alkutuotanto pois lukien ja
noin 300 henkilön työmatkat suuntautuvat lähialueen muihin kuntiin.

1.5.4 Palvelut

Lähes kaikki julkiset ja yksityiset palvelut sijaitsevat kunnan keskustaajamassa (kaava-alueen ulkopuo-
lella). Toinen merkittävä kaava-alueen läheisyydessä sijaitseva erityisesti virkistys ja matkailupalveluja
tarjoava keskittymä on Jämin alue, mikä sijaitsee järven itäosan eteläpuolella.

Keskustataajamassa on pankki, päivittäistavarakauppa, huoltoasema/ravintola, apteekki, terveysasema,
tavanomaista pienliiketoimintaa (mm. parturi, fysioterapia, tilitoimisto), kirjasto, kunnanvirasto, kaksi päi-
väkotia, peruskoulu, kirkko ja anniskeluravintola.

1.6 Luonnonympäristö

1.6.1   Topografia

Topografialtaan kaava-alue on monipuolinen. Pääsääntöisesti vesistön rantaviiva on monin paikoin rik-
konainen ja järvessä on paljon saaria sekä niemiä ja lahtia. Alavimmat kohdat sijaitsevat Palolahden
länsipuolella Koikonojan laaksossa, Majanlahden pohjoispuolella, Palolahden itäpuolella Maanaviljan ja
Leponokan välissä, Palosaaressa, Poljassa, Karilannokan länsipuolisten ojien alueilla, Niemenhohkassa
Pyydönniemessä sekä kaava-alueen pohjoisosassa Seeksanlahden pohjoispäässä ja Niemensalon ja
Niemenmaan välisellä alueella.

Kuva 9. Maastomalli (Ilmari Mattila).
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Kallioperä

Kaava-alueen kallioperä on suurimmaksi osaksi graniittia ja vulkaniittia. Kaava-alueella on paikoin myös
tonaliittia, granodioriittia ja gabroa.

Kuva 10. Kallioperäkartta. (Geologian tutkimuskeskus, GTK, Maankamara, 2020)
Granodioriitti

Gabro

Vulkaniitti

Porfyyrinen graniitti

Graniitti

Tonaliitti
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Maaperä

Maaperä kaava-alueella on pääosin hienojakoista hiesua. Siellä täällä ranta-alueella on myös pienimuo-
toisia moreeniesiintymiä ja paljaita kallioita, joille rakentaminen on keskittynyt.  Maaperän ominaisuuksil-
taan vesistön alue on varsin yhtenäinen.

Kuva 11. Maaperäkartta. (Geologian tutkimuskeskus, GTK,
Maankamara, 2020)
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1.6.2 Vesistöt

Jämijärvi on matala, ruskeavetinen ja runsashumuksinen järvi eli tyypillinen Ikaalisten Kyrösjärven reitin
latvajärvi. Jämijärven valuma-alue on 388 km2. Kaksi kolmasosaa järven vedestä tulee Naurisjoesta ja
Palojoesta, jotka laskevat järven pohjoispäähän Majanlahteen. Yksi kolmasosa järven virtaamasta tulee
lähivaluma-alueen pienemmistä puroista ja ojista (Krogerus 1994).

Jämijärven länsialtaan ekologinen tila on arvioitu tyydyttäväksi. Suurin syvyys länsialtaassa on 9 m. Nä-
kösyvyys on ollut 1990-luvulla yksi metri. Länsialtaaseen tulee ravinteita Naurisjoesta ja Palojoesta, joit-
ten vedenlaatu on arvioitu huonoksi. Rehevöittävästä typpi- ja fosforikuormasta suuri osa tulee maa- ja
metsätaloudesta, mutta valuma-alueella on myös merkittäviä pistekuormituslähteitä kuten turvetuotanto-
alueita ja jätevedenpuhdistamo. Länsialtaassa on esiintynyt happivajausta lopputalvella ja loppukesällä.
Kokonaisfosforin vähentämistarpeeksi on arvioitu 30–50 % (Westberg 2015).

Jämijärven itäaltaan ekologinen tila on arvioitu hyväksi. Maksimisyvyys on 26 m ja näkösyvyys 1,5 m.
Veden fosforipitoisuus itäaltaassa on vähentynyt selvästi 1990- ja 2000-luvuilla. Jämijärvelle on laadittu
mm. suojavyöhykesuunnitelma (Jaakkola 2000). Pellon ja järven välissä on kuitenkin lähes kaikkialla
puustoinen rantaluiska luontaisena suojavyöhykkeenä.

Vedenkorkeuden vaihtelu Jämijärvessä on melko suurta, koska järven valuma-alue on lähes järvetön
(Krogerus 1994). Keskialiveden ja -yliveden erotus on ollut 1990-luvulla 1,5 metriä. 1800-luvulla ja 1900-
luvun alkupuolella tehdyissä Jyllinjoen perkauksissa järven vedenpintaa on laskettu yhteensä 1,3 metriä.

Viimeisessä järvenlaskussa 1930-luvulla syntyi uutta vesijättöä yli 700 hehtaaria. Jämijärven salmia on
perattu 1950-luvulla (Heikkilä 1992). 2000-luvulla järven keskivedenkorkeutta on nostettu 20 cm Jyllinjo-
keen rakennetulla pohjapadolla.

Jämijärven alkuperäiseen kalastoon ovat kuuluneet ainakin lahna, sulkava, kuha, hauki, made, kuore,
ahven, särki, kiiski, salakka ja pasuri (Heikkilä 1992).
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1.6.3   Pohjavesi

Suunnittelualueen eteläpuolella on Hämeenkankaan pohjavesialue. Pohjavesialue ulottuu hieman
kaava-alueen etäosaan, Mielahden eteläpuolella.

1.6.4 Luonnonsuojelualueet

Suunnittelualueen eteläosassa on Hämeenkankaan Natura-aluetta (SACFI0200024, SAC=erityisten
suojelutoimien alue (luontodirektiivi)).

Hämeenkangas-Soininharju kuuluu harjujensuojeluohjelmaan ja se ulottuu kaava-alueelle Mielahden
eteläpuolella.

Kaava-alueella on neljä suojelualuetta, joista kolme on yksityisiä. Kaksi maankuntakaavassa esitettyä
suojelualuetta koskevat vesialueita (Mertiöjärvi ja Pitkälahti).

Mertiöjärvi
S- 2027,LSS: 155, 42 ha
Luontotyyppi: Rehevä lintulahti
Jämijärven rehevä, järvestä lähes erillinen lahdenpohjukka, joka on linnustollisesti merkittävä. Alue on linnustollisesti rikasta ja
monipuolista. Alueen linnustoon kuuluvat mm. naurulokki, lapasorsa, telkkä, haapana, pikkulokki, joutsen, silkkiuikku, jouhisorsa
ja nokikana.

Pitkälahti
S- 60, LSS: 146, 22 ha
Luontotyyppi: Lintujärvi, hiekkapohjainen järvi, luonnontilainen hiekkaranta
Jämijärven rehevöitynyt lahti, kesällä vahvasti umpeenkasvanut. Hiekkapohjasta ja osin lähteisyydestä johtuen lajistosta löytyy
muitakin kasvi erikoisuuksia kuin vain likaantuneen ja rehevöityneen veden indi-

Kuva 12. Hämeenkankaan pohjavesialue ulottuu kaava-alueelle Mielahden eteläpuolella.
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kaattoreita (mm. kelluskeiholehti, vesitatar, ratamosarpio, pullosara, vesisara, rantapalpakko, ojakaali, leveä osmankäämi, pohjan-
lumme, rantakukka). Linnustona mm. tavi, jouhisorsa, nokikana, haapana punasotka, tukkasotka, joutsen. Rannan puolella on
laidunnettuja rantoja (mm. paikallisesti arvokas perinneympäristö.)

Huopansaari (Huopan ja Saarelan luonnonsuojelualueet)
sl-2029, SK5:LSS: 149
Yksityinen, LsL 24 §
8 ha
Luontotyyppi: Lehto, uhanalainen laji: hirvenkello, soikkokaksikko
Lehtosaari, jota on kauan sitten käytetty metsälaitumena; nyttemmin metsät ovat hakkuukypsiä. Loma-asutusta on tullut saareen.
Vanhat saaritilat ovat ainakin ajoittain käytössä. Saaren sisäosa on rehevää kuusikko - harmaaleppälehtoa. Lajistoon kuuluu
uhanalaislajeja ja levinneisyysalueensa rajalla kasvavia lajeja (mm. hirvenkello, kurjenkello, lehto-orvokki, soikkokaksikko, näsiä,
lehtopalsami, purtojuuri, lehtoarho, tesma, syyläjuuri, metsäruusu, lehtopähkämö, kevätlehtoleinikki). Erääseen peltoheittoon on
kasvamassa koivikko; siinä kasvavat perinnelajit taantuvat.

Kuukkulan luonnonsuojelualue
YSA207299
Yksityinen, LsL 24 §

Lähde: Satakunnan maakuntakaava (Satakuntaliitto, 2014)

1.6.5 Perinnebiotyypit

Satakunnan perinnemaisemakartoituksessa on rajattu kolme paikallisesti-maakunnallisesti arvokasta
perinnebiotooppia Uimaluodossa, Lehtisaaressa ja Soinin tilalla (Jutila 1996). Näistä on käytössä enää
Soinin rantalaidun. Laidunnus Jämijärven rantavyöhykkeellä ja saarissa on pääosin loppunut jo 1980-
luvulle tultaessa (Henttonen 1996). Vesirajaan asti laidunnettua nurmea oli kesällä 2016 enää kolmella
tilalla. Lampaita pidetään mm. Huopansaaressa ja Uimaluodossa. Näissä sekä Lehtisaaressa ja Palo-
saaressa on myös niitettyä maisemapeltoa. Myös kirkonkylän rakentamattomat rannat ovat enimmäk-
seen maisemapeltona.

Matalakasvuista järvenrantaniittyä on säilynyt entisissä laidunniemissä ja saarissa. Tätä rantatyyppiä on
lähinnä Juminsaaressa ja Isolla sekä Pikkulevillä, pienillä alueilla myös Sillanpäänlevällä, Huopansaa-
ren itäkärjessä, Koivulahdessa, Salmenniityllä, Uimaluodon eteläkärjessä ja Pyydönniemessä. Matalas-
kasvuisella niityllä kasvaa jouhivihvilää, rönsyrölliä, luhtarölliä, luhtakastikkaa, juolasaraa, suoputkea,
aho-orvokkia ja mesimarjaa. Uhanalaisista kasveista esiintyy ojakaalia, mutayrttiä ja ahonoidanlukkoa.

Pitkään käytössä olleet heinäpellot ovat monin paikoin muuttuneet monilajisiksi niityiksi. Tällaisia kuivia
heinäpeltoja on mm. Katajiston, Kuusiston, Niemen ja Salomäen tilojen ympäristössä. Niityillä kasvaa
mm. päivänkakkaraa, kurjenkelloa, ahojäkkärää, keltanoita ja suolaheiniä. Samanlaista niittyä on myös
Palosaaressa Kiviniemen tilan länsipuolen entisillä hakamailla.

1.6.6 Uhanalaiset ja silmälläpidettävät lajit

Erityisesti suojeltavat lajit

1. Metsälitukka Erittäin uhanalainen, rauhoitettu ja erityisesti suojeltava laji. Lähteisten
korpien kasvi.

2. Hentosara Uhanalainen Lounaismaalla. Lähteisten korpien kasvi.

3. Ojakaali Uhanalainen koko maassa. Ojakaali kasvaa Koivulahdessa ja Pyydön-
niemessä rantaniityllä sekä Rannanperällä hevoslaitumella.

4. Mutayrtti Uhanalainen Lounaismaalla. Kasvaa Koivulahden niityllä.

5. Ahonoidanlukko Uhanalaisia Lounaismaalla. Ahonoidanlukkoa kasvaa runsaasti Iso ja
Pikkulevillä
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Muut uhanalaiset ja silmälläpidettävät (NT) lajit

6. Keltamara Keltamatara on vaarantunut laji. kuivan maan niittyjen kasveja, jotka tu-
levat toimeen myös tienpientareilla. Keltamataraa kasvaa Lautaluoman
tilan pihapiirissä Vihuntien varressa.

7. Ketoneilikka silmälläpidettävä, kuivan maan niittyjen kasveja, jotka tulevat toimeen
myös tienpientareilla.

8. Musta-apila silmälläpidettävä, kuivan maan niittyjen kasveja, jotka tulevat toimeen
myös tienpientareilla.

9. Kissankäpälä silmälläpidettävä, kuivan maan niittyjen kasveja, jotka tulevat toimeen
myös tienpientareilla. Kissankäpälää ei löytynyt kesällä 2016 mutta la-
jista on vanhoja tietoja Niemenkylästä.

10. Metsälehmus Pohjanmaan vyöhykkeellä uhanalainen lehtokasvi, joita kasvaa Jämijär-
vellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä. Metsälehmuksella on Vi-
hun kylässä myös pellonreunaesiintymiä, joista vain osa löytyi tässä
kartoituksssa. Lehmusta on myös siirretty joihinkin pihoihin.

11. Sinivuokko Pohjanmaan vyöhykkeellä uhanalainen lehtokasvi, joita kasvaa Jämijär-
vellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä.

12. Lehto-orvokki Pohjanmaan vyöhykkeellä uhanalainen lehtokasvi, joita kasvaa Jämijär-
vellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä.

13. Lehtopalsami Pohjanmaan vyöhykkeellä uhanalainen lehtokasvi, joita kasvaa Jämijär-
vellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä. Lehtopalsamia on löytynyt
vain Huopansaaren lehdoista.

14. Lehtopähkämö Pohjanmaan vyöhykkeellä uhanalainen lehtokasvi, joita kasvaa Jämijär-
vellä vain runsasravinteisissa lehtometsissä. Lehtopähkämöä on löyty-
nyt vain Huopansaaren lehdoista.

15. Soikkokaksikko Lounaismaalla uhanalainen orkidea. Soikkokaksikkoa on löytynyt vain
Huopansaaresta. Yhtäkään yksilöä ei kuitenkaan löytynyt v. 2016 pe-
rusteellisesta etsinnästä huolimatta.

16. Pussikämmekkä Lounaismaalla uhanalainen orkidea. Pussikämmekällä on rantayleis-
kaava-alueen lehtometsissä paljon potentiaalisia kasvupaikkoja

17. Kevätlinnunsilmä Lounaismaalla uhanalainen laji. Kevätlinnunsilmää kasvaa Mielahden
rantahetteikössä, Viherkosken tilan pohjoispuolella.

1.6.7 Arvokkaat elinympäristöt (numerointi viittaa kaavakarttaan)

1. Majanlahti Laaja ja rauhallinen vesikasvusto, jossa pesii tavallisten sorsalajien lisäksi
todennäköisesti myös uhanalainen jouhisorsa. Rajaukseen kuuluu myös
laajahko puuton tulvaniitty.

2. Sillanpäänlevä Yli 200 naurulokkiparin suojassa pesii mm. uhanalainen tukkasotka. Saari
on osittain matalakasvuista niittyä.

3. Iso- ja Pikkulevät Entiset laidunsaaret ovat matalakasvuista niittyä. Pajukoitten raivaus on li-
sännyt luontotyypin edustavuutta. Uhanalaisista lajeista esiintyy heinätavi,
nokikana ja ahonoidanlukko.

4. Juminsaari - Isoruoho Noin 70 naurulokkiparin suojassa pesii uhanalaisia vesilintuja ja todennä-
köisesti myös harvinainen punasotka. Ruskosuohaukan pesimisestä ei
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saatu varmuutta. Pesäpaikka on mahdollisesti Juminsaaren vesikasvus-
tossa.

5. Papinsaari (kaava-alu-
een ulkopuolella)

Umpeenkasvaneessa lahdessa pesii joutsen ja uhanalaisia vesilintuja. Pa-
pinsaaren kolohaavoissa pesii kottaraisia.

6. Mertiöjärvi Laajaan kurjenmiekkaluhtaan liittyy muuttolintujen, mm. sorsien, liron ja
suokukon käyttämä tulvapelto. Yhteensä alueella laskettiin enimmillään 13
muutolla olevaa suokukkoa. Naurulokki pesii ilmeisesti joinakin vuosina
Mertiöjärvellä. Viitasammakkojen kutupaikka. Hyvin kaunis maisema alku-
kesällä kurjenmiekan kukkimisaikaan.

7. Seeksanlahti Umpeenkasvaneella lahdella tehtiin pesintään viittaavia havaintoja mm.
uhanalaisesta jouhisorsasta ja harvinaisesta luhtakanasta. Metsähanhia
pysähtyy kevätmuutolla ilmeisesti säännöllisesti tulvapellolla. Keväällä
2016 nähtiin kerralla enimmillään yli 50 metsähanhea.

8. Ohrisaari Joutsenen pesäpaikka ja muutonaikainen kerääntymisalue. Matalikolla on
laskettu keväällä 2006 yli 200 laulujoutsenen kerääntymä ja samana syk-
synä lähes 300 yksilön kerääntymä (Vilen ym. 2012). Keväällä 2016 alu-
eella viipyi tukkasotkia ja heinäkuussa runsaasti sinisorsia. Tiheässä ja mo-
nilajisessa vesikasvustossa kasvaa mm. vesitatarta laajoina lauttoina.

9. Niemenmaa Viitasammakon kutupaikka.

10. Kurkilahti ja Hangaslahti Viitasammakon kutupaikka.

11. Juminsaari Vuosikymmeniä hoitamatta ollut lehtomaisen kankaan vanha metsä. Osa
kuusista ja haavoista on jättiläiskokoa ja suuri osa kuusista on pystyyn-
lahoavia. Metsässä kulkee polku ja siellä retkeillään jonkin verran.

12. Petäjäinen Runsaslahopuustoinen tuoreen kankaan vanha metsä. Puustossa on pys-
tyynlahoavia kuusia sekä muutamia jättiläismäisiä tervaleppiä ja kolohaa-
poja. Liito-oravan ja mahdollisesti myös pohjanlepakon lisääntymis- ja le-
vähdyspaikka.

13. Uimaluoto W Tuoreen ja lehtomaisen kankaan runsaslahopuustoinen vanha metsä.
Puustossa on yli-ikäisiä kuusia, järeitä haapoja ja vanhoja raitoja. Metsästä
ei ole korjattu tuulenkaatoja arviolta yli kymmeneen vuoteen. Liito-oravan
lisääntymis- ja levähdyspaikka.

Lehtometsät

14. Katajisto ja Kivelä Lehto-orvokkityypin vanhoja lehtometsiä. Katajiston metsässä kasvaa yksi
järeä metsälehmus. Metsässä havaittiin myös liito-oravan jälkiä. Kivelän
metsässä on kolme puolisen metriä paksua lehmusta. Lehmuksen vesa-
taimia on melko runsaasti kummassakin metsässä. Kuusivaltainen puusto
on selvästi uudistusiän ylittänyttä.

15. Palosaari Palosaaren mäet ovat harvinaista lehto-orvokkityypin lehtoa.
Puusto on kuusen, männyn ja haavan vanhaa sekapuustoa. Erityi-
sesti männyt ovat komeita. Polun varressa kasvaa valtava viisirun-
koinen metsälehmus.

16. Huopansaari Lehto-orvokkityypin ja saniaistyypin lehtometsässä on vaatelias leh-
tokasvillisuus. Puusto on uudistusiän ylittänyttä kuusen ja haavan
sekapuustoa. Alikasvoksessa on raitaa, paatsamaa ja ränsistyvää
harmaaleppää. Rajauksen läntisin osa on entistä peltoa, missä kas-
vaa runsaasti harvinaista lehtopalsamia.
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Luontoselvityksessä mainitut rantalaitumet, matalakasvuiset rantaniityt ja kuivan maan niityt on osoitettu
kaavakartalla perinnemaisemaksi:

17. Kärrys Hevosten vesirajaan asti laiduntama nurmi. Vesirajassa kasvaa harvinaisia
pohjalehtisiä vesikasveja, mm. uhanalaista ojakaalia.

18. Koivulahti Niemen kärjessä on rannan ruoppauksesta huolimatta melko hyvin
säilynyttä rantaniittyä. Monilajisessa kasvillisuudessa mm. uhanalai-
set ojakaali ja mutayrtti. Ojakaalia on kasvanut tällä paikalla ainakin
vuodesta 1980.

19. Pyydönniemi Matalakasvuiselta niityltä on raivattu pajua. Niityllä kasvaa runsaasti
uhanalaista ojakaalia.

20. Juminsaari Laaja enimmäkseen matalakasvuinen rantaniitty. Pajukon raivaus
on parantanut luontotyypin edustavuutta. Niityllä viipyi toukokuun
kevätmuutolla sorsalintuja, lähinnä taveja, sekä suokukkoja (enim-
millään 8 suokukkoa).

21. Haavisto Runsaasti kieloa kasvavia, kauniita puoliavoimia mäkiä. Edusta-
vassa niittykasvillisuudessa on mm. uhanalaista ketoneilikkaa sekä
purtojuurta ja ahojäkkärää.

22. Niemi Satunnaisesti niitetty heinäpelto. Alueelta on vanhoja tietoja uhan-
alaisista hirvenkellosta, kissankäpälästä ja ketoneilikasta. Näitten
kasvilajien löytöpaikkatiedot ovat tosin hieman epätarkat. Peltotien
varressa on edustavaa kuivaa ketoa, jolla kasvaa mm. harvinaista
ahopajua ja kevättaskuruohoa.

23. Salomäki Karunpuoleisella laitumella kasvaa mm. uhanalaista musta-apilaa ja
runsaasti lampaannataa. Aivan vieressä laidunnetaan lampaita. Ra-
jattu alue kannattaisi aidata mukaan laitumeen, jotta se pysyisi
avoimena.

1.6.8 Linnusto

Jämijärven vesilinnusto on pysynyt melko samanlaisena edellisen laskennan jälkeen (Lampolahti ja Nuo-
tio 1993). Muutosta on jostakin syystä kolmen yleisimmän vesilinnun eli telkän, sinisorsan ja tavin laske-
tuissa parimäärissä. 1990-luvulla näitä laskettiin pesivän Jämijärvessä yhteensä vain 10, 6 ja 13 paria.
Vuonna 2016 laskettiin telkkiä, sinisorsia ja taveja kolminkertaiset määrät (luontoselvitys liitteet 4-6).

Nokikana näyttää 20 vuodessa vähentyneen 17 parista nyt laskettuun 8 pariin. Joutsen on runsastunut 5
pesivään pariin. Lapasorsa ja kalatiira ovat runsastuneet 15 laskettuun pariin. Kalatiiroja pesii Jämijär-
vessä lähinnä vain Isoruohon ja kirkonkylän uimarannan tekosaarilla. Naurulokin yhdyskuntia oli kesällä
2016

Sillanpäänlevällä ja Isoruoholla. Nauru- ja pikkulokilla parimäärät ja yhdyskuntien sijainti voi vaihdella
suuresti vuosittain, mikä vaikuttaa monen muunkin vesi- ja rantalinnun pesäpaikan valintaan. Nyt las-
kettu lähes 300 parin määrä naurulokille ei liene poikkeuksellisen suuri Jämijärvessä.

Vähälukuisempien vesilintujen määrät ovat pysyneet lähes samoina 1990-luvulta (haapana, jouhisorsa,
heinätavi, tukkasotka, punasotka, kanadanhanhi). Kanadanhanhilla oli 1 poikue itäaltaalla kesällä 2016.
Kanadanhanhen pesäpaikka ei ole tiedossa.
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Rantojen linnuista erityisesti kuovi, ruisrääkkä ja pensassirkkalintu ovat luonteenomaisia Jämijärven pie-
nipiirteisille ja kumpuileville rantapelloille sekä saarten peltolaikuille Esim. pelkästään Kontin ja Pitkänie-
men välillä huuteli kesällä 2016 yhteensä 10 ruisrääkkää.

Tämän kartoituksen perusteella Jämijärven parhaat pesimäalueet vesi- ja rantalinnuille ovat Pitkälahti
sekä Juminsaaren pohjoisrannan ja Isoruohon tekosaarten välinen alue (luontoselvitys liitteet 4-6).

Uhanalaiset ja harvinaiset vesi- ja rantalinnut

1. Jouhisorsa Erittäin uhanalainen. 3 pesiväksi tulkittua koirasta havaittiin Majan-
lahdella, Juminsaaren pohjoispuolella ja Seeksanlahdella.

2. Heinätavi Erittäin uhanalainen. Yksi heinätavipari nähtiin molemmilla käynti-
kerroilla Pikkulevillä.

3. Tukkasotka Erittäin uhanalainen. 3 pesiväksi tulkittua paria Sillanpäänlevällä, Ju-
minsaaren-Isoruohon alueella sekä Pitkälahdella.

4. Punasotka Erittäin uhanalainen. 2 pesiväksi tulkittua naarasta Juminsaaren-Iso-
ruohon alueella ja Pitkälahdella.

5. Nokikana Erittäin uhanalainen. Nokikana pesii muutaman parin yhdyskuntina
Pitkälahdella sekä Iso ja Pikku Koivusella. Yksittäispareja on myös
Pikkulevillä ja Papinsaaren lahdella. Yhteensä laskettiin 8 paria.

6. Haapana Vaarantunut laji. 6 pesiväksi tulkittua paria Juminsaaren rantanii-
tyillä, Iso ja Pikku Koivusilla sekä Pitkälahdella.

7. Koko maassa uhanalaisista
rantalinnuista

Yleiskaava-alueella esiintyy pesivänä naurulokki, punajalkaviklo
sekä taivaanvuohi. Lounaismaalla uhanalaisiksi on luokiteltu myös
valkoviklo ja liro. Pohjois-Satakunnassa melko harvinaisia rantalin-
tuja ovat myös ruskosuohaukka, kaulushaikara, luhtakana, luhta-
kerttunen ja kultarinta.

1.6.9 Lepakot

Lepakkolajeista rantayleiskaava-alueella havaittiin pohjanlepakko ja vesisiippa.

Pohjanlepakko esiintyy keski- ja loppukesällä tyypillisesti yksittäin tai kaksittain (emo ja poikanen) met-
säaukioilla, pihapiireissä ja tienvarsilla. Ne käyttävät hyönteispyyntiinsä myös varsin puuttomia, raken-
nettuja ja valaistuja alueita. Jämijärven rantavyöhykkeellä laji näyttää olevan harvalukuinen. Pohjanle-
pakoita kuultiin lähinnä vain kapeissa salmissa, mistä ne lentävät yli saariin. Näissä salmissakin kuultiin-
vain yksittäisiä yksilöitä. Useampia yksilöitä kerrallaan kuultiin Petäjäisessä (noin 10 yksilöä) sekä Pikku
Koivusessa ja Mustasaaressa (noin 5 yksilöä kummassakin). Petäjäisessä pohjanlepakoita kuultiin mo-
lempina öinä sekä kesämökin edustalla että vanhan metsän rannassa kasvavien isojen, onkaloisten ter-
valeppien ja haapojen lähistöllä.

Vesisiippojen hyönteispyyntialuetta on Jyllinjoki, missä varjoisessa uomassa saalisteli noin 10 yksilöä.
Vesisiippojen yhdyskunnat ovat todennäköisesti joen lähistöllä. Ilmeisesti täältä käsin muutamia yksi-
löitä lentää järvelle, missä ne saalistelevat hyvin pienillä alueilla. Vesisiippoja kuultiin vain kaikkein var-
joisimmissa salmissa, kanavissa ja ojansuilla. Kullakin paikalla havaittiin yksittäinen yksilö. Avoimilla
vesialueilla vesisiippoja kuultiin vain Huopansaaren ja Palosaaren välisessä salmessa, missä lenteli alle
5 yksilöä.
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1.6.10  Liito-orava

Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikoiksi tulkittavia reviirejä luontoselvityksen kartoituksessa löytyi
Petäjäisen ja Uimaluodon saarten vanhoista metsistä. Petäjäisen vanhassa kuusikossa havaittiin aina-
kin 4-5 liito-oravan merkkaamaa vanhaa kuusta. Metsässä on useita liito-oravan pesäpuuksi sopivia
isoja kolohaapoja ja -tervaleppiä. Uimaluodon länsirannalla vanhassa sekametsässä havaittiin lähes 10
liito-oravan merkkaamaa vanhaa kuusta ja haapaa.

Satunnaisia liito-oravan jälkiä (yksi merkattu puu) havaittiin myös Huopansaaressa. Käytännössä lähes
koko Huopansaari on sopivaa elinympäristöä liito-oravalle, mikä voi olla syy siihen, ettei selkeää reviiriä
voitu kartoituksen perusteella rajata.

Yksittäisiä liito-oravan merkkaamia puita löytyi myös mantereen puolelta vanhoista rantakuusikoista
mm. Mertiöjärven länsirannalla. Näiltäkään paikoilta ei löytynyt pysyvien reviirien merkkejä (pesäkolo,
pönttö tm). Liito-oravan tiedossa oleva reviiri on Tuulenpesän asemakaava-alueella Juhalassa (Ala-
Risku 2010). Uhanalaisten lajien rekisterissä on tieto liito-oravasta myös Niemenmaan metsästä vuo-
delta 2007. Tämä metsikkö on sittemmin hakattu.

1.6.11  Viitasammakko

Kutevia viitasammakoita kuultiin toukokuussa Mertiöjärven lahdissa (Hangaslahti, Kurkilahti ja pohjois-
pään lahti) sekä Niemenkylän lahdissa (Niemenmaanlahti ja Leveälahti). Muualla rantayleiskaava-alu-
eella viitasammakoita ei kuultu. Jokaisella kutupaikalla oli arviolta useita kymmeniä viitasammakoita
yhtä aikaa äänessä. Viitasammakon kutupaikat ovat järven aaltoilulta ja ojien virtaukselta suojassa ole-
via, kokonaan maatuneita ja rahkasammaloituneita, saraa ja pajua kasvavia lahtia, joihin nousee tulva-
vesi keväällä.

1.6.12  Sudenkorennot

ELY-keskus on ehdottanut sudenkorentoselvityksen laatimista vuonna 2021. Selvityksen tulokset lisä-
tään tarvittaessa kaavakartalle ja arvioidaan niiden vaikutusta kaavaratkaisuun ennen kaavan hyväksy-
miskäsittelyä.

1.6.13  Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden (SL, S) toteutumisen seu-
ranta

Satakunnan maakuntakaavan suojelualueiden seurantaselvitys 2019 on Jämijärvellä koskenut Kan-
kaansuonhohkan (SL-2028) ja Huopansaaren (sl-2029) luonnonsuojelualueita ja Pitkälahden (S-60) ja
Mertiöjärven (S-2027) suojelualueita. Luonnonarvoiltaan Kankaansuonhohka on varsin vaatimaton ja
sen säilyttämistä maakunnallisena kohteena tulee harkita. Se sijaitsee kokonaan rantaosayleiskaava-
alueen ulkopuolella. Rajauksesta esitetään poistettavaksi alueen kaakkoisreunan avohakattu kivennäis-
maakaistale. Rantaosayleiskaavan alueella olevasta Huopansaaresta selvityksessä ei ole esitetty lain-
kaan arvioita. Pitkälahden luonnontila on osapuilleen säilynyt ennallaan. Mertiöjärven vähittäinen rehe-
vöityminen ei vielä näy linnustossa ja kohteen linnustoarvot ovat säilyneet hyvin.
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1.7 Maisema

Jämijärvi sijaitsee Hämeen- ja Pohjankankaan muodostavan harjujakson reuna-alueella. Jääkauden
muodostamat reunamuodostumat kulkevat kaava-alueen etelä- ja länsipuolella Jämijärven vesistön
jäädessä muodostuman pohjoispuolella olevaan mutkaan. Korkeimmillaan kankaasta kohoava harju-
jono on Soininharjulla, joka nousee parin kilometrin päässä sijaitsevan Jämijärven pintaa 85 m korke-
ammalle. Soininharju ja sen jatke Niiniharju ovatkin korkeimmat Hämeenkankaan harjuista Jämijär-
ven alueella; muilla kohdin Hämeenkangas on vain 10–20 metriä ympäristöään korkeampi. Harjun
molemmilla kupeilla on lukuisia pieniä kirkasvetisiä lähteitä, joista mainittavin on Niiniharjun vierellä
sijaitseva Uhrilähde. Harjun ja järven väliin jää laajat suoalueet, joita on myös ajan saatossa kuiva-
tettu ja raivattu pelloiksi.

Jämijärvi muodostuu kahdesta pääaltaasta, jotka yhdistävät Kauppilan kylän eteläpuolella oleva
Kauppilanjoki. Vesistöalueeseen kuuluvat myös Mertiöjärvi ja Ainajärvi. Järveen laskevat lännestä
Naurisjoki ja Palojoki. Järven itäreunasta lähtee Jyllinjoki, joka laskee Kyrösjärveen. Alue kuuluu Ko-
kemäenjoen päävesistöalueeseen ja Jämijärven etelä- ja länsipuolella oleva Hämeenkangas on valta-
kunnallisesti merkittävä pohjavesialue. (Alatalo, 2013; Vasko, 2017)

Suurmaisema muodostuu harjumuodostelmien (Pohjankangas, Hämeenkangas ja Lauttakangas) väli-
selle laaksoalueelle. Erityisesti eteläpuolella sijaitseva Hämeenkangas, joka nousee 185 mpy eli 85
metriä korkeammalle kuin Jämijärvi, muodostaa avonaisessa maisemassa selkeän maisemallista tilaa
rajaavan kokonaisuuden. Myös Lauttakankaan metsäselänne luo selkeän yhtenäisen maisemallisen
kokonaisuuden vesistön itäpuolella.

Kuva 13. Maisemarakenne (maisemaselvityksestä).

Maisemakuvallisesti vesistön rannat jakaantuvat kolmeen toisistaan poikkeavaan alueeseen. Eteläisin
osa on Hämeenkankaan harjumuodostelman reuna-aluetta, jossa kangasmetsä kohoaa voimak-
kaasti, luoden maisemallisesti lappimaisen tunnelman. Vesistön kaakkoisessa osassa on parhaiten
havaittavissa harjumaista maisemarakennetta. (Alatalo, 2013; Vasko, 2017) Keskiosassa leimallista
ovat useat saaret ja rikkonaista rantaviivaa ympäröivät mosaiikkimaiset kumpuilevat pellot, jotka laskeu-
tuvat kohti järveä. Maja- ja Palolahtea ympäröivässä laaksossa järven luoteisosassa sekä itäpuolella
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Kontin ja Pitkälahden alueiden viljelykset muodostavat kauniita avonaisia näkymiä. Avonaisissa nä-
kymissä eri suurmaisemalliset elementit korostuvat.

Topografialtaan vesistö on monipuolinen. Pääsääntöisesti vesistön rantaviiva on monin paikoin rikkonai-
nen ja järvessä on paljon saaria sekä niemiä ja lahtia. Näkymiä rajaavat yleensä rantapenkereillä ja pel-
tojen reunavyöhykkeillä sijaitseva runsas kasvillisuus. Tästä johtuen kaava-alueella suurelta osin maise-
mallinen tila muodostuu lähiympäristön laaksoalueen maalaismaisemaa pienipiirteisemmästä viljely- ja
metsämaisemasta. Jämijärvelle on tyypillistä runsas puu- ja pensaskasvillisuus järven rannoilla, joka
peittää näkyvyyden järvelle. Pienipiirteisen maisemallisen tilan lisäksi kaava-alueella on myös laajoja
laaksoalueita, joilla järveä reunustavat pellot muodostavat avonaisia näkymiä yli vesistön. Tärkeimpiä
näistä ovat Palokoski-Majalahti-Palolahti kulttuurimaisema sekä maisemallisena solmukohtana Kauppi-
lan kylän kulttuurimaisema (Kauppilanjoki) ja Pitkälahden alueen avoimet viljelyalueet sekä Kontin kult-
tuurimaisema.

Maisemallinen yleiskuva muodostuu kaava-alueella viljely- ja metsämaisemista. Maisemarakenteelli-
sesti koko kaava-alue on varsin samankaltainen. Maatalouskeskukset ja niitä ympäröivät pellot ovat ta-
saisesti levittäytyneet koko vesistön ympäristöön. Leimallista vesistön ympäristön maisemassa ovat sen
rehevillä rannoilla aaltoilevasti polveilevat peltoalueet, joiden lomassa on metsäsaarekkeita ja suoalu-
eita sekä alueita reunustavat metsät. Maisemassa on havaittavissa myös, miten viljely on vaiheittain
laajentunut vesistön ympäristössä. Selänteiden läheisyydessä ei sijainnut niittyjä tai viljelytoimintaa en-
nen koneellistumista ja järven vedenpinnan säätelyä.

Kuva 14. Maisemanäkymät kartalla punaisilla nuolilla (maisemaselvityksestä).

Pellot ovat Jämijärven kaltaisten maatalousalueiden tärkein maisemakuvaan vaikuttava tekijä ja tunnus-
omaisin osa maalaismaisemaa. Pellot Jämijärvellä luovat avoimia näkymiä vesistöön, joka muuten on
rantatörmän pensaikon ja puuston sekä metsien reunustama. Peltojen lisäksi maisemallisessa tilassa
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olennaisia komponentteja ovat peltojen lomassa sijaitsevat maatilakeskukset, metsäsaarekkeet ja mai-
semallista tilaa rajaavat metsäselänteet. Olennaisia maisemallisia komponentteja ovat myös vesistöä
kiertävä maantie ja pihapiireihin vievät pihatiet, jotka jakavat ja luovat rakennetta peltomaisemaan.

Kaava-alueen peltomaisema on omaleimaisimmillaan kumpuilevassa maastossa sijaitsevien mosaiikki-
maisten pienipiirteisten peltojen, metsäsaarekkeiden ja rantaviivan rajaamia vaihtelevaa ja rehevää
maalaismaisemaa. Tällaisia alueita löytyy Jämijärven itäosista ja myös paikoitellen Kierikan, Kauppilan
ja Vihun kylien alueilta. Maisemallisesti nämä ovat pienipiirteisyydestä johtuen kaava-alueen herkimpiä
alueita. Laaksomaisen pohjoisosan ominaiseen peltomaisemaan kuuluvat lukuisat pienet kalliomaas-
tot, joiden välissä on pieniä puroja ja jokia. Pohjoisosan pellot (lännessä Maja- ja Palolahden sekä
idässä Ainajärven ja Seekslahden suuntaan laskeutuvat pellot) ovat tasaisia ja eroavat selvästi
muusta Jämijärven ympärillä olevasta kumpuilevasta viljelymaisemasta.
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Kuva 15. Maisematila (maisemaselvityksestä).
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1.8 Rakennettu ympäristö ja kulttuuriperintö

1.8.1 Asutushistoria

Kiinteä asutus ja viljelytoiminta ovat alkaneet alueella n. 1300-luvulla Jämijärven itäosista ja laajentunut
vuosisatojen varrella erityisesti 1700-luvulla reunustamaan lähes koko vesistöä, joskin tilojen määrä on
ollut vähäinen. Tilojen määrän kasvun ja koneellistumisen myötä pellot ovat laajentuneet, eritoten vuo-
sien 1922–1930 välisenä aikana, kattaen nykyisin lähes koko järven ympäristön. Alueen maisemaan on
vaikuttanut merkittävästi lähisoiden ja viljelyalueiden kuivattamiseksi ja rantojen viljelyalan laajenta-
miseksi 1920-luvulla suoritetut järven pinnan laskut. Veden pintaa on laskettu muutamaan otteeseen
yhteensä noin kaksi metriä. 2000-luvulla veden pintaa on nostettu hieman vesistön ekologisen tilan pa-
rantamiseksi.

Maatalouskeskuksia suunnittelualueella on järvien rantamilla kaikkiaan lähes kaksisataa sijaiten alueelle
tyypillisesti metsien ja peltojen laidoilla lähiympäristöään hieman korkeammille paikoille tai järven ran-
nan tuntumassa. Vanhaa, ennen vuotta 1930 rakennettua, rakennuskantaa on säilynyt ympäri vesistöä.
Keskittymiä, joissa sijaitsee vanhaa kyläasutusta, löytyy Vihun, Kauppilan, Kierikankylästä ja järven van-
himmalta asutetulta alueelta järven länsiosista.

Jämijärven syntyjuuret ovat 8000 vuotta sitten vallinneessa Ancylusjärven vaiheessa. Alueen tunne-
tut kiinteät muinaisjäännökset ennen inventointia olivat kivikautisia asuinpaikkoja. Kaikki asuinpaikat
sijaitsevat korkeuksien 100–115 m mpy välillä joko järven rannan tuntumassa tai enintään kilometrin
päässä rannasta. Kaksi niistä sijaitsee jokien varrella. Vanhimmat ihmistoiminnan jäljet ovat täälläkin
syntyneet jo Suomusjärvenkulttuurin aikana (6500-4200 eaa.). Nämä jäljet ovat kiviesinelöytöjä ja ny-
kyisillä peltoalueilla sijaitsevia asuinpaikkoja. Niistä kertovat usein vain kiviesineiden valmistuksesta
kertovat pienet, terävät kiven palat eli iskokset. Keramiikkaa tunnetaan Jämijärveltä ainoastaan Mie-
lahden asuinpaikalta; sieltäkin vain yksi pala. Kivikauden loppupuolen ns. vasarakirveskulttuurin
(2500-2000 eaa.) kiviesineitä kuitenkin tunnetaan useita. (Vasko, 2017)

Pronssikaudelle ajoitettavia löytöjä ei alueelta tunneta, rautakauden alkupuolen löytöjäkin vain yksi
soikea tuluskivi. Ilmeisesti eränkävijät aikoinaan hukkasivat tai uhrasivat tuluskiviä. Keskiajalla Jämi-
järven vanhempi kyläasutus sai alkunsa todennäköisesti 1300-luvulla järven itäosissa. Ensimmäiset
asukkaat olivat erämaiden kävijöitä, jotka alkoivat asettua uudisasukkaiksi erämailleen. Jämijärvellä
oli 1540-luvulla kuusi kylää; Kauppila, Peijari, Kontti, Soini, Kierikka ja Pitkäniemi. Mahdollisesti jo
keskiajalla syntynyt helppokulkuinen kangastie Hämeenkankaan tie kulki Hämeenkankaan- ja Poh-
jankankaan hiekkaharjuja pitkin Niinisalon ja Karvian kautta Pohjanmaalle. Jo vuonna 1556 Hämeen-
kankaan tien mainitaan olleen raivattu tie. 1650-luvulla tie levennettiin ja parannettiin ratsu- ja posti-
tieksi. 1700-luvun alussa Jämijärven Soinin kautta kulkenut tieosa siirrettiin ylemmäs harjulle. Hiekka-
pohjaisena tie on säilyttänyt paikka paikoin hyvin vanhan maantien luonteensa. Tie on valtakunnalli-
sesti merkittävä.

Jämijärvellä oli seuraavat kylät 1540-luvulla: Pitkäniemi 3 taloa, Kierikka 2 taloa, Soini 2 taloa, Kontti
4 taloa, Kauppila 2 taloa ja Peijari 2 taloa. Vuoden 1641 asutustilanne jatkui Ikaalisten vanhoissa ky-
lissä – niin kuin se oli jatkunut jo keskiajalta lähtien – kantatalojen osalta lähes samanlaisena isojaon
aikoihin saakka. Jämijärven kylänmuodostus näkyy maakirjoissa ja henkikirjoissa vasta 1700-luvulla,
mutta tuomiokirjoissa kylännimistä ainakin Jämijärvi, Kauppila, Pitkäniemi, Pyydönniemi ja Soini
esiintyvät 1600-luvulla. (Vasko, 2017)

Vuoden 1641 maakirjassa Jämijärven 13 silloista taloa on mainittu kaikki Jämijärven kylän yhtey-
dessä. Kauppilassa Kauppila ja Rotu, Kierikassa Hinttu, Kapari ja Soini, Kontissa Kontti ja Rämi, Pei-
jarissa Alapeijari ja Ylipeijari, Pitkäniemiessä Heiska, Jutila ja Tuori, Pyydönniemessä Pyydönniemi
(autiona). Nykyisen Jämijärven alueen ainut 1600-luvulla perustettu uudistalo oli Pyydönniemi, joka
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sekin oli ikiaikaisen autio (eli veronmaksukyvytön).  Pyydönniemi oli asuttu jo keskiajalla ja varhaisin
tiedossa oleva asiakirjamaininta siitä on vuodelta 1512. (Vasko, 2017)

Alueen asutus alkoi kasvaa 1700-luvun puolivälissä ja väkiluku lisääntyä ennennäkemättömällä
vauhdilla niin, että osan Jämijärven asukkaista oli lähdettävä etsimään talonsijoja toisaalta. Kun Kan-
kaanpäänkin seutu oli jo asutettu, oli ainoa raivaamaton erämaa enää Sydänmaan alue. Vuosina
1751-1784 alueelle perustettiin lukuisia uudisraivauksia Jämijärveltä tulleiden toimesta. Jämijärveltä
alkunsa saaneita Sydänmaan taloja on mm. Tykkö (v.1751), Palojoki (1770), Jämiäluoma (v. 1781) ja
koko Vihun kylä (vuosina 1770-1784). Tähän 1780-luvulla saavutettuun kehityspisteeseen asutus py-
sähtyi taas puoleksi vuosisadaksi, kunnes 1800-luvun alkupuolella torppien perustaminen toi asuk-
kaita myös kylien välisiin metsämaihin. Uusia kyliä ei kuitenkaan enää syntynyt. Siten voidaankin kat-
soa koko Jämijärven alueen asutuksen päärungon syntyneen vuoteen 1785 mennessä. (Vasko,
2017)

Isojako suoritettiin Jämijärvellä vuosina 1784-1796. Jämijärven kyläkuvaa ei isojako mullistanut. Ky-
lät koostuivat 2-4 talosta, joten jako oli varsin kivuton. Yksikään talo ei siirtynyt vanhan kyläyhteisön
ulkopuolelle jaossa. Muutos oli suurempi vasta hieman myöhemmin jaettaessa talojen niittyjä ja met-
siä. Tuolloin torpat alkoivat muuttua uudistiloiksi. Vuonna 1788 Jämijärvellä oli 17 torppaa. Vanhin
torpista ajoittuu 1760-luvulle (Radakko). Varsinainen torppariasutuksen räjähdysmäinen kasvu ajoittui
1800-luvun alkuvuosikymmeniin. (Vasko, 2017)

Seurakunnallisesti ja hallinnollisesti Jämijärvi on kuulunut aina ensimmäisten asukkaiden ilmaantumi-
sesta 1800-luvun puoliväliin Ikaalisiin. Vuosi 1852 oli ensimmäinen askel Jämijärven itsenäistymisen
tiellä. Silloin senaatti antoi Jämijärven saarnahuonekunnan perustamisoikeuskirjan, jonka mukaan
jämijärveläiset saivat rakentaa Jämijärven kylään saarnahuoneen ja hautausmaan sekä asunnon
Ikaalisten pitäjänapulaista varten. Vuonna 1855 muutti pitäjänapulainen A. Cederberg Jämijärvelle.
Vuoden 1856 syksyllä valmistui pappila ja samoin kappelin viljamakasiini. Arkkitehti G. Chiewitzin
suunnittelema puukirkko valmistui v. 1859-60. Kappeliseurakunnan oikeudet Jämijärvi sai vuonna
1863. (Vasko, 2017)
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Kuva 16. Rakennettu kulttuuriympäristö, arvokohteet ja kulttuurimaisemat (Ilmari Mattila).

1.8.2 Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet

Jämijärvellä sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt:
- Hämeenkankaantie (suunnittelualueen ulkopuolella)
- Jämijärven kirkko ja ympäristö (kh1, joka ei enää kuulu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin

kulttuuriympäristöihin, mutta se on seudullisesti merkittävä, suunnittelualueen ulkopuolella)
- Kontin kulttuurimaisema
- Palokoski-Majanlahti-Palolahti kulttuurimaisema
- Pitkälahden kulttuurimaisema
- Kauppilankylän kulttuurimaisema
- Narvin lähteet. Narvin ja Kylmänmyllyn lähteiden paikat on rekisteröity Museoviraston muinaisjään-

nösrekisteriin historiallisen ajan kultti- ja tarinapaikoiksi. (suunnittelualueen ulkopuolella)

Kaava-alueella näistä sijoittuvat maakunnallisesti merkittävät Kontin kulttuurimaisema, Palokoski-Majan-
lahti-Palolahti kulttuurimaisema, Pitkälahden kulttuurimaisema ja pieni osa Kauppilankylän kulttuurimai-
semaa.

Palokoski - Majanlahti - Palolahti kulttuurimaisema
Maisema, jossa Jämijärveen laskeutuvat pellot ja Naurisjoen kohdalla laajenevat viljelykset muodostavat kauniita näkymiä.
Palokosken graniittikvaadereista rakennettu yksiaukkoinen kivisilta on 1800- ja 1900-luvun vaihteesta. Avoin kulttuurimai-
sema, jossa vanha kivisilta.

Pitkälahden kulttuurimaisema
Mutkittelevan tien ja Jämijärven Pitkälahden väliin jäävä viljelysmaisema.
Avoin kulttuurimaisema, jota halkoo mutkitteleva tielinja.
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Kontin kulttuurimaisema
Keskiajalla kyröläisten uudisraivaajien asuttama saarimainen muodostelma, joka on yhteydessä mantereeseen kahdella
kapealla kannaksella. Tilusteiden varsilla sijaitsevat rakennukset ovat harvakseltaan eri puolilla Konttia ja viljelykset las-
keutuvat loivasti Jämijärveen. Kontin talon aitta on erittäin vanha, eräiden arvioiden mukaan peräti 1500-luvulta. "Mante-
reen" puolella sijaitseva Kontin koulu on vuodelta 1917.
Omaleimainen kulttuurimaisemakokonaisuus, jossa tien varrella vanha aitta.

Kauppilankylän kulttuurimaisema
Jämijärven rannalla kauniisti sijaitseva vanha rakennusryhmä. Alarodun aitta on eräiden tietojen mukaan 1600-luvulta ja
myös Sipilässä on vanhoja aittoja.
Vanhaa talonpoikaisarkkitehtuuria järvimaisemassa.

Paikallisesti merkittävät kohteet

Jämijärven ympäristössä on runsaasti kyläkuvallisesti ja paikallisen historian kannalta tärkeitä rakennuk-
sia. Jämijärven ympäristössä on toteutettu varsin kattava rakennusinventointi vuonna 2011, johon kuului
44 pääasiassa ennen vuotta 1940 rakennettua kohdetta. Inventointi painottui rakennusten ulkoasun in-
ventoitiin. Sisätiloja on inventoitu pääpiirteisesti, mikäli omistajat ovat tähän suostuneet ja kohteissa on
voitu tutustua myös sisätiloihin. (Ovaska, 2011)

Arvottamisessa on käytetty Satakunnan museon soveltamaa arvoluokitusta. Kohteet on jaettu A-, B- ja
C-luokkiin pääasiassa niiden rakennushistoriallisten, historiallisten ja maisemallisten arvojen perus-
teella. Kohdeluokista seuraavat myös suojelusuositukset. Rakennushistorialliset arvot liittyvät kohteen
rakentumisen historiaan (suunnitteluun, muutostöihin) sekä osaltaan myös kohteen arkkitehtuuriin. His-
torialliset arvot kertovat kohteen mahdollisuudesta ilmentää alueensa historiaa. Näissä voi olla tarkem-
pia mainintoja eri osa-alueista kuten sivistys- tai liikehistoriallisista arvoista. Maisemalliset arvot liittyvät
kohteen sijoittumiseen ympäristöönsä.

A-kohteita eli kohteita, jotka suositellaan kaavassa merkittäväksi kohdemerkinnällä (sr) ovat:

Kohdenu-
mero

Kylä Tilan nimi ja
Kiint.tun.

Kuvia Arviointi Num.
kaa-
vassa

205612 Pyy-
dön-
niemi

Mäkipää

181-401-1-20

Päärakennus, puoli ja talli muodos-
tavat historiallisesti kertovan, au-
tenttisena säilyneen kokonaisuu-
den. Tilalla ei asuta vakituisesti. Pit-
käniementien varressa sijaitseva
vanha riihi on maisemallisesti arvo-
kas. Luokka A: Suojeltava kohde;
Arvot:  Historiallinen, Maisemalli-
nen

1

205597 Kaup-
pila

Aho (ent.
Kauppilan
koulu)

181-403-4-63

Arvokas päärakennus. Pihapiirin
kannalta merkitystä myös talousra-
kennuksella. Kohteella on historial-
lista merkitystä Kauppilan kylän en-
tisenä koulurakennuksena. Se on
maisemallisesti merkittävä Vihun-
tien varren miljöössä. Kohteen kou-
lutoiminnasta kertovat piirteet ovat
säilyneet.
Luokka A: Suojeltava kohde. Arvot:
Historiallinen, Rakennushistorialli-
nen, Maisemallinen

2
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205607 Pei-
jari

Sakkila

181-411-1-
112

Sakkilan 1800-luvun loppupuolella
rakennettua päärakennusta on laa-
jennettu 1940-luvulla, ja ikkunat ja
ovet on uusittu hiljattain. Asuinrivi
on pysynyt samanmallisena ja oloi-
sena 1940-luvulta lähtien. Luonnon-
kiviperusta ja hieno kuisti jossa pie-
niruutuiset vanhat ikkunat. Tilan
muut rakennukset ovat 1900-l puo-
livälin tienoilta, viimeisin 1980-lu-
vulta. Kauniilla paikalla järveen las-
kevan rinteen päällä sijaitseva tila
on osa Rannanperäntien tiemaise-
maa. Luokka A: Suojeltava kohde,
Päärakennukseen kohdesuojelu.
Arvot: Historiallinen, Maisemallinen

3

205569 Vihu Lautaluoma

181-419-8-39

1700-luvulla perustettu kantatila on
historiallisesti arvokas. Pitkänurk-
kainen päärakennus vuodelta 1890
ja pihapiirin talousrakennukset
muodostavat eheänä säilyneen ko-
konaisuuden.Pihapiiri on osa Vihun-
tien tiemaisemaa.
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot:
Historiallinen, Maisemallinen

4

205616 Vihu Maja

181-419-1-36

Kumpuilevassa peltomaisemassa
järven rannalla sijaitsevalla 1700-lu-
vun kantatilalla on historiallista ja
maisemallista arvoa. Arvokkaita
ovat päärakennus ja "läpikuljet-
tava" navetta/varastorakennus,
jotka pienen saunan kanssa muo-
dostavat eheän 1930-luvulla raken-
netun pihapiirin.
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot:
Historiallinen, Maisemallinen

5

205574 Vihu Rantamäki
(Kivimäki)

181-419-4-39

Alkujaan umpipihatyyppinen koko-
naisuus viljelyelinkeinoon liittyvine
vanhakantaisine talousrakennuksi-
neen. Nykypäivään ovat säilyneet
viehättävä asuinrakennus 1800-l
puolivälistä sekä käytännössä lähes
kokonaan uusittu päärakennus
1700-1800-luvulta. Asuinrakennuk-
sessa koteloidut pitkänurkat, "sii-
kaislainen" kuisti sekä alkuperäiset
ikkunat. Pihapiirin tuntumassa si-
jaitsevat lato ja entinen savusauna
viimeistään 1900-l alkupuolelta täy-
dentävät kokonaisuutta.
Luokka A: Suojeltava kohde, Kohde-
merkinnällä suojeltava toinen
asuinrakennus (punainen raken-
nus). Arvot: Rakennushistoriallinen,
Historiallinen, Maisemallinen

6

205572 Vihu Sauvaniemi

181-419-9-54

Edelleen toimivan maatilan pihapiiri
on säilyttänyt hyvin vanhan luon-
teensa. Kokonaisuus kertoo tilan
elinkeinohistoriasta. Yksittäisistä ra-
kenuksista arvokkaimmat ovat
1800-luvulla rakennettu pääraken-
nus ja luhtiaitta vuodelta 1862.
Päärakennus on pitkänurkkainen
hirsirakennus, jota on laajennettu
1900-luvun alussa. Aaltopeltikate
laitettu n. 40 v. sitten. Kuisti on uu-
sittu 1960-luvulla. Itäpäätyyn on ra-
kennettu sauna 1990-luvulla. Osa
ikkunoista ja ovista on vaihdettu.
Huonejako on pysynyt lähes alkupe-
räisenä.

7
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Luhtiaitan eteläpääty on toiminut
hevostallina 1940-luvulle saakka.
Pohjoispäädyssä on alakerrassa va-
rastotilaa, yläkerrassa kesäsunto.
Luhtiaitta on hyväkuntoinen, aalto-
peltikate laitettu noin 30 v sitten.
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot:
Rakennushistoriallinen, Historialli-
nen, Maisemallinen

205577 Vihu Teelmäki

181-419-4-40

Teelmäen noin 1880-luvulta peräi-
sin oleva, nurkkakivien varaan ra-
kennettu, pitkänurkkainen päära-
kennus on säilyttänyt autenttisen il-
meensä, mutta on asumattomana
päässyt ränsistymään viimeisten
vuosikymmenien aikan (Ovaska,
2011)a.
Alkuperäiset ikkunat. Paritupapoh-
jakaavaan perustuva huonejärjestys
on säilynyt muuttumattomana. Ta-
lossa on tehty remonttia 1930-lu-
vulla. Tuvassa on pellimuuri, pirtissä
leivinuuni. Alkuperäiset peiliovet.
Pihapiiri ei muodosta selkeää koko-
naisuutta.
Luokka A: Suojeltava kohde, Päära-
kennukselle kohdesuojelu? Selvitel-
tävä tilannetta vielä osayleiskaava-
työn yhteydessä. Arvot: Historialli-
nen, Maisemallinen

8

205511 Vihu Vähävihu

181-419-7-19

Kantatila, jonka historia ulottuu
1600-luvulle. Yksittäisistä rakennuk-
sista arvokkaita ovat vanha päära-
kennus (1800-l) ja kivinavetta
(1904). Vanhassa päärakennuksessa
on asuttu vuoteen 1955 asti. Nykyi-
sin se on varastotilana. Ovet ja ai-
nakin osa ikkunoista alkuperäisiä.
Alkuperäinen umpikuisti on pu-
rettu. Vuorausta on korjailtu/uu-
sittu. Aaltopeltikatto n. 1970. Länsi-
päädyssä ollut kaksi kamaria, itä-
päädyssä sali, keskellä eteinen ja
keittiö. Rakennuksen länsipäädystä
on poistettu väliseinät ja keittiön
oviaukkoja laajennettu. Tulisijat on
purettu. Alkuperäisiä peiliovia on
säilynyt, samoin salia kiertävä kiin-
teä penkki.
Lohkokivisen komean navetan ikku-
noita tai ovia ei suullisten tietojen
mukaan ole uusittu. Aaltopeltikate
laitettu 1960-luvun loppupuolella.
1960-luvun lopulla myös poistettu
kattofrontoni tien puolelta.
Säilynyt miljöö, maisemallisesti
merkittävä sijainti.
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot:
Historiallinen, Maisemallinen

9

Lähde: Jämijärven ympäristön rakennusinventointi, 2011

Satakunnan Museon rakennustutkija ja kunnan edustajat ovat tehneet rakennusinventoinnin tietojen
päivityskatselmuksen 11.11.2020. Katselmuksen perusteella suojelukohdemerkintä (sr) voidaan poistaa
kohteelta nro 8 Teelmäki. Lisäksi kohteen nro 4 Lautaluoma (181-419-8-39) suojelumerkintä voidaan
poistaa kunnan ja Satakunnan Museon erillisen tarkastuskäynnin 9.5.2019 perusteella.
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B-luokiteltuihin kohteisiin on luettu em. kohteiden lisäksi myös suurin osa A-luokitelluista kohteista, sillä
niissä esitetään tiettyjen rakennusten sr-merkinnän lisäksi myös pihapiirin säilyttävää /s -merkintää. /s-
merkintä tähtääkin ko. alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävän ympäristön säilymiseen. Sillä velvoite-
taan kyläkuvan kannalta merkittävien rakennusten luonteen säilyttämiseen mahdollisissa muutos- ja
rakennustöissä, ja mahdollistetaan puuttuminen rakennusten purkamis- ja muutostilanteisiin pihapii-
rissä.

B-kohteita, eli kohteita, jotka suositellaan kaavassa merkittäväksi /s -kohteiksi ovat:

Kohde-
numero

Kylä Tilan nimi Kiint.tunnus Arviointi

205549
Kierikan-
kylä Ahomäki 181-401-6-61

Arvokkaita vanha päärakennus, navetta ja vanha kuivuri, jotka muodosta-
vat Ahomäen tilan syntyvaiheista 1930-luvulla kertovan kokonaisuuden.
Tilan rakennuskanta on kuitenkin voimakkaasti uusiutunut. Kolmen van-
han rakennuksen viljelysaukean reunalle sijoittuvalla ryhmällä on kuitenkin
maisemallista ja rakennushistoriallista merkitystä osana Kierikankylän mil-
jöötä. Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde. Arvot: Rakennushistorialli-
nen, Maisemallinen

205578 Kauppila Alarämi 181-403-2-168

Voimakkaasti muuttunut pihapiiri maisemallisesti arvokkaalla paikalla. Ar-
vokkaita vanha asuinrakennus, aitta ja halkovaja. Vanhana kantatilana
kohteella on paikallishistoriallista merkitystä.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde, Arvot: Historiallinen

205565 Jämijärvi Hinttu 181-401-7-68

Voimakkaasti muutettu pihapiiri. Kohteella on historiallista arvoa kylän
vanhana kantatilana. Lohkokivinen navetta on maisemallisesti arvokas
osana Jämintien näkymiä. Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde Arvot:
Historiallinen, Maisemallinen

205602 Peijari Impivaara 181-411-2-289

Arvokas miljöö, joka säilynyt eheänä. Rakennuksissa tehty muutoksia. Tila
sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla mäenharjulla järvimaise-
massa.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Maisemallinen

205593
Pyydön-
niemi Jussila 181-401-4-175

Melko hyvin säilynyt 1900-luvun alun päärakennus, jossa osittain 1950-lu-
vulla vaihdetut ikkunat. Myös sisätiloissa on säilynyt kiinteää sisustusta,
mm. uuneja. Pihapiiristä hävinnyt rakennuksia. Kantatilana kohteella on
paikallishistoriallista arvoa. Tila sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla.
Päärakennuksen ohella arvokas on 1900-luvun alkupuolella rakennettu
vilja-aitta. Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, Ra-
kennushistoriallinen, Maisemallinen

205611 Kauppila Kontti 181-403-1-174

1500-luvulla perustettu tila, jonka pihapiirissä oleva kiilanurkkainen aitta-
rakennus on mahdollisesti vuodelta 1553. Aitta on siirretty nykyiselle pai-
kalleen 100 m päästä järven rannasta. Aittaa suojaa Museoviraston avus-
tuksella rakennettu suojakatos. Aitan vieressä on 1800-luvun lopun vilja-
aitta, muut tilan rakennukset ovat uudempia.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde. Aittarakennukset on kaavassa huo-
mioitava kohdemerkinnällä. Arvot: Historiallinen, Rakennushistoriallinen,
Maisemallinen

205594
Pyydön-
niemi Kuoppala 181-401-4-74

Päärakennuksen ohella arvokas on 1900-luvun alkupuolella rakennettu
vilja-aitta.

205606 Pitkäniemi Lahti 181-401-2-84

Hoidettu tilakokonaisuus, jonka päärakennus on kokenut paljon muutok-
sia. Talousrakennukset, mm. 1900-luvun alun läpikuljettava navetta/varas-
torakennus ovat säilyneet. Ennen vanhan navetan purkamista osa raken-
nuksista on muodostanut umpipihan. Luokka B: Lievemmin suojeltava
kohde; Arvot:  Rakennushistoriallinen, Maisemallinen

205568 Vihu Luoma 181-419-8-49

Muuten säilynyt pihapiiri, mutta uusi päärakennus muuttaa kokonaisuutta.
Arvokkaita vanha päärakennus, navetta ja vaja.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Maisemallinen

205553 Vihu Pajulahti 181-419-10-45

1700-luvulla perustettu edelleen toimiva sukutila sijaitsee maisemallisesti
arvokkaalla paikalla, mäenkumpareella Jämijärven rannalla. Vuonna 1915
rakennettua päärakennusta on remontoitu paljon, mm. rakennettu laajen-
nusosa 1970-luvulla sekä uusi kuisti. Ikkunat ja vuoraus on uusittu. Pihapii-
rin rakennuksia on purettu ja uutta rakennettu tilalle. 1940-1950-luvun na-
vetta ja sauna ovat säilyneet vanhassa asussa. Luokka B: Lievemmin suojel-
tava kohde; Arvot: historiallinen, maisemallinen

205605 Palosaari Palomäki 181-401-6-57

Arvokas miljöö. Rakennuksissa on tehty muutoksia, mutta kokonaisuus
ehjä. Entinen pienviljelystila sijaitsee maisemallisesti arvokkaalla paikalla
saaressa rannan tuntumassa. Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde Ar-
vot: maisemallinen
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205615 Vihu Pihlajamäki 181-419-10-7

Pihapiirin rakennukset muodostavat eheän, tunnelmaltaan autenttisena
säilyneen 1960-luvun kokonaisuuden.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde, Arvot: historiallinen, maisemalli-
nen

205563 Kauppila Rantala 181-403-3-138

Uimaluodon saarella aivan rannan tuntumassa kauniilla paikalla sijaitseva
tila, jossa miljöö säilynyt. 1930-luvun päärakennusta uudistettu eritysesti
sisältä.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: maisemallinen

205610 Vihu Rantavihu 181-419-13-0

Maisemallisesti merkittävä. Hyvin säilyneet 1900-luvun puolivälin raken-
nukset muodostavat eheän, kertovan kokonaisuuden.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, Maisemalli-
nen

205603 Palosaari Saarinen 181-419-9-14

Sauvaniemen tilan entinen torppa, jossa päärakennus vuodelta 1963 ja eri-
ikäiset talousrakennukset (1800-l lopulta 1950-luvulle) muodostavat
melko tiiviin tilakeskuksen loivan mäen päällä Palosaaressa. Ympärillä kau-
nista peltomaisemaa. Kaikki rakennukset varsin alkuperäisessä kunnossa,
vain katot vaihdettu.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, Maisemalli-
nen

205514
Kierikan-
kylä Salo 181-401-5-78

Tilan rakennukset on rakennettu 1800-luvun lopun ja 1950-luvun välisenä
ajanjaksona. Päärakennus vuodelta 1936 on kokenut muutoksia. Etupuo-
len umpikuistia levennetty 1960-luvulla (ovi 1990-luvulta). Rakennuksen
ikkunoita on uusittu 1960- ja 1980-luvulla. Katteeksi on vaihdettu tiilikuvi-
oinen pelti.
Tila sijaitsee maisemallisesti merkittävällä paikalla Jämintien varrella,
mäen päällä. Muutoksista huolimatta miljöö on säilynyt hyvin ja muodos-
taa tilan elinkeinohistoriasta kertovan kokonaisuuden.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, Maisemalli-
nen

205600 Peijari
Sihvonmäki
(Kalliomäki) 181-411-2-314

1800-luvun puolella rakennettu kalastajatorppa, jossa säilynyt intiimi piha-
piiri. Asuinrakennuksen ikkunat on vaihdettu 1960-luvulla. Vuonna 2009
aloitettiin uudelleen ikkunoiden vaihto. Vasta yksi on vaihdettu, mutta
kaikki on tarkoitus vaihtaa. Myös ulko-ovi on uusi. Aaltopeltikate laitettu
1970-l alussa. Vuorilaudoitus on uusittu nelisenkymmentä vuotta sitten.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Maisemallinen

205521
Kierikan-
kylä Soini 181-401-5-123

Soini, jonka historia ulottuu aina 1500-luvulle, on yksi Jämijärven vanhim-
mista kantatiloista. Keskiaikainen Hämeenkankaan postitie on kulkenut ti-
lan kautta.
Edelleen toimivalla maatilalla on säilynyt 1910-luvun päärakennus, vilja-
aitta (1800-l), luhtiaitta sekä sauna (1900-l alku). Uuden rakennuskannan
ympäröimät vanhat rakennukset ovat käyttämättöminä sekä melko huo-
nossa kunnossa. Vanha päärakennus, jossa kansallisromanttista koristelua,
on huonossa kunnossa, mutta viehättävä. Odottaa purkutuomion toi-
meenpanemista.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, Maisemalli-
nen

205584 Kauppila
Välimäki
(Mattila) 181-403-1-174

1800-luvun vaihteessa perustetun tilan päärakennus vuodelta 1900 on ul-
kopuolelta säilynyt vanhassa mallissa mutta vuoraus ja ikkunat on uusittu.
Remontin myötä ulkoasu on menettänyt autenttisuuttaan. Sisällä tehty
peruskorjaus 1950-luvulla sekä muutoksia 1970-80-luvulla. Tilalla myös
kaksi vanhaa aittaa, toinen saunaksi muutettuna, toinen paikaltaan siirret-
tynä.
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen

Satakunnan Museon rakennustutkija ja kunnan edustajat ovat tehneet rakennusinventoinnin tietojen
päivityskatselmuksen 11.11.2020. Katselmuksen perusteella /s-merkintä voidaan poistaa kohteilta:

- Hinttu (181-401-7-68, kohde-nro 205565)
- Jussila (181-401-4-175, kohde-nro 205593)
- Salo (181-401-5-78, kohde-nro 205514)
- Soini (181-401-5-248, muistiossa ja yo. taulukossa kiinteistötunnuksella 181-401-5-123, kohde-nro 205521).

Katselmusmuistiossa mainittu kohde Pihlajamäki (ent. kauppa, 181-403-2-149, kohde-nro 205615) ei
sijaitse rantaosayleiskaavan alueella.



37 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

1.8.3 Muinaismuistot

Satakunnan Museo inventoi 10.–13.4. ja 18.-19.4.2017 esihistoriallisen ja historiallisen ajan kiinteitä
muinaisjäännöksiä Jämijärven ympärillä. Inventointi liittyi rantaosayleiskaavan laadintaan. Työn suo-
ritti FM Tiina Vasko. Inventoinnin valvojana oli Satakunnan Museon amanuenssi Leena Koivisto. Ra-
hoittajana oli muinaismuistolain 15 § mukaisesti Jämijärven kunta.

Kaikki alueelta aiemmin tunnetut kiinteät muinaisjäännökset (11 kpl) ovat pääosin pelloilla sijaitsevia
kivikautisia asuinpaikkoja. Kaikki kohteet tarkastettiin, eikä asuinpaikkojen olosuhteissa havaittu
muutoksia. Havainnointia rajoitti se, että yhdenkään kohteen pelto ei ollut kynnetty.

Uusia kivikautisia asuinpaikkoja löytyi kaksi; Ahola ja Palolahti. Koska pellot olivat näissäkin koh-
teissa kyntämättä, oli muutaman kvartsi-iskoksen havaitseminen lähinnä onnekas sattuma. Molem-
pien kohteiden lähistöltä tunnettiin aiempia löytöjä. Muitakin reitin varrelle osuneita kiviesineiden löy-
töpaikkoja tarkistettiin, mutta suuressa osassa havainto-olosuhteet olivat varsin huonot (pellot olivat
kyntämättä). Tämän vuoksi näiden kahden uuden kohteen rajaus on varsin maltillinen. Kaikkien tun-
nettujen asuinpaikkojen rajaukset ovat kuitenkin vain ohjeellisia. Asuinpaikkojen todellisen laajuuden
selvittämiseksi tarvittaisiin koetutkimuksia.

Eteläpuolen niukemmat löydöt voivat selittyä sillä, että Jämijärven eteläranta vaikuttaisi olleen olo-
suhteiltaan huonompi kivikauden asuinpaikoille. Järven ja Hämeenkankaan väliin jäävä soinen alue
on ulottunut varsin lähelle rantaa vielä moderninakin aikana. Lisäksi järven pinta on ollut nykyistä kor-
keammalla. Peltomaata on saatu lisättyä suota kuivaamalla. Muualla järven ympäristössä on ollut
asutukselle suotuisampia kumpareita; erityisesti järven itäpäässä.

Historialliset kylätontit ovat pääosin edelleen asuttuja. Kylätontit on rajattu kulttuuriperintökohteiksi,
paitsi Pitkäniemi, joka on mahdollinen muinaisjäännös. Suuntaa antavat rajaukset on tehty historiallis-
ten karttojen ja maastohavaintojen perusteella.

Pitkäniemen kylässä oli vuoden 1540 verokirjassa kolme taloa ja se oli Jämijärven toiseksi suurin
kylä. Seuraavalla vuosisadalla taloja oli edelleen kolme; Heiska, Jutila ja Tuori. Pitkäniemen Heiskaa
pidetään Jämijärven vanhimpana talona. Alun perin tilan nimi oli Pitkäniemi, mutta se muuttui Heis-
kaksi v. 1709 paikkeilla.

Nykyisin kylätontilla sijaitsee enää Jutilan talo, muiden siirryttyä kauemmas. Alue on nyt Jutilan tilan
pihapiiriä rakennuksineen ja istutuksineen sekä koillisessa peltoa. Tilan viereisille tonteille on raken-
nettu useita vuokramökkejä. Pitkäniemi on historiallisen merkittävyytensä vuoksi kulttuuriperintö-
kohde.  Alue kuuluu Pitkälahden kulttuurimaisemaan (Satakunnan rakennusperintö,2005).

Soinin ja Kierikan kylissä oli vuoden 1540 verokirjassa molemmissa kaksi taloa. Soinia ja Kierikkaa
on kirjallisuudessa käsitelty myös yhtenä kokonaisuutena. Nimistä päätellen Soinin ja Kierikan silloi-
set isännät olivat läheistä sukua keskenään. Hintun talon silloisena omistajana mainitaan Erik Kie-
rikka ja toisen Kaparin talon omistajana Nils Kierikka. Mahdollisesti jo keskiajalla syntynyt valtakun-
nallisesti merkittävä Hämenkankaan kangastie, joka muutettiin posti- ja ratsutieksi

1650-luvulla, on kulkenut vielä 1700-luvun alussa Soinin kautta. Hieman myöhemmin tietä siirrettiin
ylemmäs harjulle.

Soinin tila on toiminnassa oleva maatila. Vanha tonttimaa on varsin tiuhaan rakennetun pihamaan
alla. Mitään erityisen säilynyttä aluetta ei voida erottaa. Sama tilanne on Kierikan karjatilan kohdalla.
Tontille on rakennettu suuria karjasuojia. Hintun puolella vanha päärakennus on purettu, mutta sen
kohdalla tontti on kalliota. Soini ja Kierikka ovat kuitenkin historiallisen merkittävyytensä vuoksi kult-
tuuriperintökohteita.
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Kontinkylässä (Kontinkylä, Kontti) oli vuoden 1540 verokirjassa neljä Kontti-nimistä taloa ja se oli
suurin Jämijärven kylistä. Kontin kulttuurimaisema muodostuu keskiajalla kyröläisten uudisraivaajien
asuttamasta saarimaisesta muodostelmasta, joka on yhteydessä mantereeseen kahdella kapealla
kannaksella. Tilusteiden varsilla sijaitsevat rakennukset ovat harvakseltaan eri puolilla Konttia ja vilje-
lykset laskeutuvat loivasti Jämijärveen. Kontin tilalla oleva vanha aitta on ilmeisesti yksi Suomen van-
himpia puurakennuksia. Rakennusvuodesta ei ole varmuutta, mutta epäilyt kallistuvat vahvasti vuo-
teen 1553. Perusteluna on sekä aitan edestä päin katsoen vasemmassa seinässä oleva muutaman
sentin korkuinen vuosilukukaiverrus 1553 että aitan rakentamisessa käytetty kiilanurkkatyyli, jota käy-
tettiin nimenomaan 1500- ja 1600-luvuilla. Alue kuuluu Kontin kulttuurimaisemaan (Satakunnan ra-
kennusperintö 2005). Vanha kylätontti sijaitsee Mattilan tilan kohdalla. Kontinkylä on historiallisen
merkittävyytensä vuoksi kulttuuriperintökohde.

Pohjoisessa kapea salmi erottaa Kontin ”saaren” mantereesta. Sen mantereen puolella ollut Rämin
talo kuuluu myös Kontin kylään. Rämi oli alunperin yksi Kontinkylän neljästä Kontti -nimisestä talosta,
perustajanaan Olav Kontti vuonna 1540. Kontin veljekset olivat siirtyneet asuttajina Mouhijärveltä
1500-luvulla nykyisen Kontinkylän alueelle. Rämi jakaantui 1600-luvulla Yli- ja Ala- Rämiksi. Yli- ja
Ala-Rämin kantatilat, jotka perustettiin vuonna 1784, sijaitsevat nykyisin hieman pohjoisempana van-
hasta tontistaan. Isojakokartassa ja 1800-luvun puolivälin pitäjänkartassa ne ovat vielä vanhalla pai-
kallaan. Rämin vanhalla tontilla on edelleen pieni, myöhemmin rakennettu talo. Tontti on historiallisen
merkittävyytensä vuoksi kulttuuriperintökohde.  Alue kuuluu Kontin kulttuurimaisemaan (Satakunnan
rakennusperintö 2005).

Pyydönniemen yksinäistalo oli asuttu jo keskiajalla ja varhaisin tiedossa oleva asiakirjamaininta
siitä on vuodelta 1512. Pyydönnniemen talo oli merkitty autiotilaksi jo ennen vuotta 1540. Uudelleen
autiotalo asutettiin v. 1681. Sijaintinsa puolesta talon voi hyvin kuvitella kuuluneen ensimmäisten
asuttujen rantakumpareiden joukkoon. Tontti on edelleen, kuten jo isojaon aikoihin, kahtia jaettu ja
asuttu. Tilat ovat Jussila ja Pyydönniemi. Vanha tonttimaa on koko ajan käytössä olleen pihamaan
alla. Mitään erityisen säilynyttä aluetta ei voida erottaa. Pyydönniemi on historiallisen merkittävyy-
tensä vuoksi kulttuuriperintökohde.

Tarkempi kuvaus, kohteiden laajuus ja luokitusehdotukset, selviävät raportissa, Jämijärvi, Ranta-
osayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2017, esitetyissä kohdekuvauksissa.
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Kuva 17. Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi (Tiina Vasko 2017), kohteet. Kohde numero 10 on
supistunut pellonraivauksen yhteydessä rantaosayleiskaavaprosessin aikana.
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1.9 Virkistys

Suunnittelualueella virkistäydytään mm. luontoa tarkkailemalla. Varsinaiset virkistyspalveluiden alueet
sijaitsevat kunnan keskustassa ja Jämin lentokentän, hiihtotunnelin ja matkailu- ja lomakeskuksen alu-
eilla. Metsäkeskus on tehnyt Hämeenkankaan alueelle opastetut reitit kesällä vaeltajille ja talvella hiihtä-
jille. Reitit suuntautuvat Hämeenkankaan suuntaisesti Niinisaloon. Reittien varrella on useita kotia ja
laavuja. Myös maastopyöräilylle on reittejä Jämin alueella, jämiltä Ikaalisten Kylpylään ja Jämiltä Kan-
kaanpäähän.

1.10 Liikenne

Liikenneverkko

Jämijärven vesistöä kiertää kattava maantieverkosto. Pohjoispuolella kulkee seututie 261, jolle keskittyy
pääosa liikenteestä ja minkä varrella sijaitsee Jämijärven keskustaajama. Yhdystiet 2613 ja 13231 sekä
13251 täydentävät verkostoa siten että tiestö ympäröi koko vesistöä.

Tieverkoston kehittämiseen ei ole tarvetta.

Jalankulku- ja pyöräily

Jämijärven kunta on pyrkinyt kehittämään keskustan palveluiden ja Jämin matkailukeskuksen välistä
yhteyttä ja alueiden palvelujen saavutettavuuden kehittämistä. Tästä näkökulmasta kunnan suunnitel-
missa on rakentaa kevyen liikenteen väylä yhdystien 2613 varteen. Myös Seututien varrella kevyen lii-
kenteen yhteydet keskustan läheisyydessä ovat huomion arvoisia kehittämiskohteita turvallisuuden pa-
rantamisen näkökulmasta.

Kaavassa huomioidaan kevyenliikenteen tarpeet ja suunnitelmassa niiden kehittämisen kohteet. Tarve
kevyenliikenteen väylälle on keskustan ja Jämin välisellä osuudella yhdystien 2613 varteen. Kevyenlii-
kenteen väylä on osoitettu yleiskaavassa.

1.11 Yhdyskuntatekniikka

Juomavesi otetaan Jämijärvellä pääasiassa Hämeen – ja Pohjankankaan pohjavesialueilta. Jämijärvellä
ei ole kunnan vedenottamoa, vaan vesihuoltoa ylläpitävät useat vesiosuuskunnat. Verkosto on kattava
käyttöveden osalta, mutta jätevesien käsittely ja viemäröinti on järjestetty keskitetysti ainoastaan kes-
kustan ja Jämin alueiden osalta. Jämijärven jäteveden puhdistamo sijaitsee keskusta-alueella kaava-
alueen ulkopuolella kuitenkin siis Jämijärven vesistön valuma-alueella noin 600 metrin etäisyydellä ve-
sistöstä.

Alla on yleisluontoinen kuva Jämijärven kunnan vesi- ja jätevesihuoltoverkostosta. Verkoston kehittämi-
sen ratkaisut esitellään Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2012.

Haja-asutuksesta aiheutuvan ravinnekuormituksen vähentämisessä keskeinen toimenpide on viemä-
röinnin ja jätevesien käsittelyn keskittäminen alueilla, joissa keskitetyn jätevedenpuhdistuksen järjestä-
minen on vesiensuojelullisesti järkevää ja kustannustehokasta. Käytännössä viemäriverkostoja voidaan
laajentaa pääasiassa nykyisen viemäriverkoston läheisyydessä sijaitseviin asutuskeskittymiin. Vesien-
hoidon tavoitteena on myös lisääntyvästä loma-asutuksesta aiheutuvan kuormituksen vähentäminen.
Loma-asunnoilla tulisi käyttää varustetason ja käyttöasteen noususta huolimatta pääosin kuiva- ja kom-
postikäymälöitä sekä harmaiden vesien suodatusta myös uudisrakentamisessa. Kompostikäymälöiden
käyttöä tulisi lisätä myös vakituisesti asutuissa haja-asutusalueiden kiinteistöissä. Olennaista parhaan
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mahdollisen kiinteistökohtaisen ratkaisun valinnassa on mm. se, että järjestelmän käytön ja huollon vaa-
timukset sopivat kiinteistön käyttäjän edellytyksiin ja vaatimuksiin, tarvittaessa huoltopalvelujen avulla.
(ELY-keskus, RAPORTTEJA 29/2016)

Jämijärvellä vesiosuuskunnat hoitavat juoma ja käyttöveden jakelun. Kunnalliset hule- ja jäteveden vie-
märiverkostot kattavat keskustan ja Jämin matkailupalveluiden alueet. Viemäriverkoston kehittämisen
ratkaisut esitellään Jämijärven kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2012. Kehittä-
missuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, jotka keskittyvät toimenpiteiden varaan ja jossa viemäriver-
kostoa kehitetään olemassa olevan infran läheisyyteen. Kaavoituksessa on myös lähdetty tästä näkö-
kulmasta ja uusien mahdollisesti taajamallisesti rakentuvia alueita (M-1 aluevaraus) on sijoitettu näille
viemäriverkoston kannalta saavutettavissa oleville alueille. Kaavoituksessa on myös huomioitu se, että
verkoston laajentaminen on taloudellisesti tehokkaampaa alueiden täydennysrakentamisen myötä. Val-
takunnallinen analyysi vesihuoltoverkon potentiaalista perustuu asuinrakennusten tiheyteen. Potentiaa-
lia kasvattaa ympärivuotisessa käytössä olevat lomarakennukset, jotka rantavyöhykkeellä voitaisiin liit-
tää myös viemäriverkostoon.

Kaavoituksen kannalta merkittävimpiä kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa esitettyjä toimenpi-
teitä ovat viemäriverkoston laajentaminen Kauppilan kylään, Mielahti Pitkälahti ranta-asemakaava-alu-
eelle (toteutettu), Tuulenpesän kaava-alueelle ja Puutarhan alueelle.

Viemäriverkoston laajennuksella kaava-alueella ja viemäröinnin kattavuus rantarakentamisen osalta
pienentää vesistön ravinnekuormitusta. Rantarakentamisen tai rantavyöhykkeellä jo sijaitsevien raken-
nusten osalta on myös muita mahdollisuuksia ravinnekuormituksen pienentämiseksi. Tällaisia ovat kiin-
teistökohtaiset ratkaisut kuten kuivakäymälät, maahan imeyttäminen (etäisyys rannasta huomioitava)
sekä alueelliset yhteisöllisesti hoidetut jäteveden puhdistamisen ratkaisut.

Kaavassa ei oteta rakennuspaikkakohtaisesti kantaa jäteveden puhdistuksen menetelmiin tai muotoihin.
Vesihuoltoverkoston ulkopuolisten rakennuspaikkojen jätevesien käsittely tulee järjestää kulloinkin voi-
massa olevan lainsäädännön sekä kunnan määräysten mukaisesti.

Kuva 18. Vesihuoltoverkoston potentiaali (jätevesi ja talousvesi). Lähde: tietopalvelu Liiteri.
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1.12 Ympäristön häiriötekijät

Kaava-alueella ei ole ympäristöhäiriötä aiheuttavia toimintoja. Kaavassa ei osoiteta alueille uutta ympä-
ristöä häiritsevää toimintaa.

Pilaantuneet maat

Suunnittelualueella on yksi kohde, jossa maaperä on mahdollisesti pilaantunut. Tällainen kohde on toi-
mintansa lopettanut Rikulan saha. Lisäksi Hintun tilalla on autopurkaamo ja varaosamyynti.

1.13 Maanomistus

Maanomistus kaava-alueella on pääosin yksityistä maanomistusta. Kaava-alueella on noin 750 kiinteis-
töä, joiden keskimääräinen pinta-ala on 2,8 ha keskihajonnan ollessa 4,85 ha. Kiinteistöjen kokonais-
pinta-ala on noin 2200 ha.
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2 YLEISKAAVAN TAVOITTEET

2.1 Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet

Valtioneuvosto on vahvistanut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) 1.4.2018. Valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisten merkittävien seikkojen huomi-
oon ottaminen siten, että edistetään niiden toteutumista. Päätöksen tavoitteet on jaettu viiteen asiakoko-
naisuuteen:

1. toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

2. tehokas liikennejärjestelmä

3. terveellinen ja turvallinen elinympäristö

4. elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

5. uusiutumiskykyinen energiahuolto

Tässä yleiskaavatyössä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista nousevat esille erityisesti elinvoi-
mainen luonto- ja kulttuuriympäristö. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäy-
tön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luonnonarvoil-
taan arvokkaiden ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys.

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentaminen suunnitellaan ensisijaisesti sijoitetta-
vaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin vesistöalueella riittävät yleiset virkistys-
käyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaaminen rannan suunnittelussa.

2.2 Maakunnalliset tavoitteet

2.2.1 Satakunnan maakuntakaavan tavoitteet

Rantojen käytön suunnittelua ohjaa Satakunnan maakuntakaavan suunnittelumääräys:

Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon rakennusoikeuden, yhteiskäyttöalueiden ja yleisten aluei-
den tasapuolinen jakautuminen eri maanomistajille, palvelujen kohtuullinen saavutettavuus ja vesihuol-
lon järjestäminen. Omarantaisen loma-asutuksen mitoitus tulee sijoittua välille 0-8 loma-asuntoa mitoi-
tusrantaviivakilometriä kohti. Yhteisrantaisena loma-asutuksena mitoitus voi olla perustellusti suurempi.

Vesien tila

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on edistettävä vesien hyvän tilan
saavuttamista ja ylläpitämistä.

Suunnittelumääräys: Koko maakuntakaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun
oltava alueelle kohdistuvien vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.

Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään
ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.

Vesienhoitosuunnitelmat on päivittymässä, ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi vuosille 2022-2027
ovat nähtävillä ja niistä voi esittää mielipiteensä 14.5.2021 mennessä.



44 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

Kaava-alueella on poikkeuksellisen rikas luonnonympäristö, kulttuuriympäristö- ja maisemakoko-
naisuus, joten olennaista on luonto- ja maisema-arvojen turvaaminen maakuntakaavan tavoitteiden mu-
kaisesti (luku 1.2.1).

2.2.2 Kaavalle asetetut lähtökohtatavoitteet

Kaavan tavoitteena on ohjata uudis- ja täydennysrakentamista Jämijärven vesistön rannoilla. Kaava to-
teutetaan MRL 72 § mukaisesti rakentamista ohjaavaksi. Maankäyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisesti
Suomen kaikilla rannoilla vallitsee rantavyöhykkeen suunnittelutarve. Rantavyöhykkeelle ei siis saa ra-
kentaa rakennusta (lukuun ottamatta tiettyjä poikkeuksia) ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaa-
miseen tarkoitettua yleiskaavaa. Jos kaavan mukainen rakentaminen ei ole mahdollista tai jos kaavaa ei
ole, uuden rakennuksen rakentamiseen tarvitaan poikkeamislupa. Lainvoiman saatuaan rantaosayleis-
kaava tulee helpottamaan rakennusluvan myöntämistä rantaosayleiskaavassa rakennuspaikoiksi osoi-
tetuilla alueilla.

Kaavan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää aluetta hyvänä ja vetovoimaisena elinympäristönä. Kaavalla
yhteen sovitetaan alueen asuminen, loma-asuminen, elinkeinotoiminta, virkistys, luontoarvot ja kulttuu-
riympäristöarvot. Jämijärven vesistö on saarille sijoittuvine asujamistoineen kulttuurihistoriallisesti ja
maisemallisesti omaleimainen ja mielenkiintoinen ympäristö Satakunnassa. Vesistön äärelle ja saariin
sijoittuvan maataloustoiminnan sekä pysyvän asumisen edellytyksien vahvistaminen on yksi kaavan
keskeisistä tavoitteista. Kaavan keskeisiä tavoitteita ovat myös rakennuslupakäytännön helpottaminen,
maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja vesistön tilan parantaminen.

Kaava-alueella pääasiallinen maankäyttömuoto on maa- ja metsätalous. Kulttuurihistoriallisesti ja mai-
semallisesti maatalouden muokkaamana ympäristönä maatalouskeskukset peltoineen ovat keskeisessä
asemassa järven ympäristössä. Maatalouden ja peltoviljelyn jatkuminen alueella ovat edellytyksenä
kulttuuriympäristön säilymiselle. Maatalouden osalta kaavassa osoitetaan peltoalueet, jotka ovat maise-
mallisesti erityisen tärkeitä ja joiden toivotaan pysyvän peltoviljelyssä myös jatkossa. Tavoitteena on
maatalouskeskusten osalta turvata keskusten kehittymismahdollisuudet ja myös maataloutta tukevien
toimintojen sijoittuminen keskusten yhteyteen, niin haluttaessa.

Asuinrakentamisen osalta järveä ympäröivien maatalouskeskusten ja vakituisen asuinrakentamisen
määrää ei ole tarkoitus kaavassa kasvattaa, vaan kaavalla osoitetaan pääosin olemassa olevat raken-
nuspaikat. Loma-asutuksen osalta kaavassa tutkitaan rantarakentamisen rakennusoikeus ja osoitetaan
rakennuspaikat rantarakentamiseen soveltuville paikoille.

Virkistystoiminnan keskittymät ovat kaava-alueen ulkopuolella Jämijärven keskustassa ja Jämin matkai-
lualueella. Kaavassa osoitetaan kylien venevalkamat ja myös yhteiskäytössä olevat alueet VR-merkin-
nällä. Kunta ei omista rantakiinteistöjä kaava-alueella, mutta kaavoituksen aikana toivotaan löytyvän
alueita, joita voitaisiin osoittaa avoimiksi uimarannoiksi kylien yhteyteen. Kauppilan ranta-asemakaa-
vassa on osoitettu uimarannan merkintä Vihtarannantien päähän.

Jämijärven kunnan keskusta ja suuri osa asutuksesta sijoittuvat Jämijärven vesistön rannoille. Kunnan
kehityksen ja vetovoimaisuuden kannalta Jämijärven vesistö on keskeisessä asemassa Jämijärven kun-
nan kannalta. Kaavan tavoitteena on myös tutkia, miten vesistön tilaa voitaisiin parantaa ja miten ekolo-
ginen tila huomioiden asumisen ja loma-asumisen edellytyksiä voitaisiin suunnittelualueella kehittää.
Kaavoituksen yhteydessä selvitetään valuma-alueen kuormituslähteiden vaikutusten vähentämisen
mahdollisuuksia.

Vaikka järven ekologinen tila on arvioitu osittain hyväksi, on vesistön virkistyskäytön ja ympäristön tilan
kannalta keskeistä parantaa vesistöön kohdistuvaa tämänhetkistä ravinnekuormitusta. Maankäytön
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suunnittelussa huomioidaan mahdolliset infran kehitysmahdollisuudet mm. keskitettyjen jätevesien puh-
distusratkaisuiden mahdollistaminen vesistön ympäristössä.

Kuva 19. Vesistön kunnostus.

2.3 Prosessin aikana syntyneet tavoitteet

Maanomistajilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa osayleiskaavaan jättämällä kaavaluonnoksesta suulli-
nen tai kirjallinen mielipide. Mielipiteitä on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa siltä osin, kun
ne eivät vaaranna kiinteistöjen tasapuolista kohtelua tai esimerkiksi rakennetun kulttuuriympäristön tai
luonnonympäristön erityisiä arvoja.

Kaava-alueen emätilatarkastelu tarkastettiin kokonaisuudessaan kaavaehdotusta laadittaessa (mitoitus-
vyöhykkeet, rantavyöhykkeen rajaus, emätilat vuoden 1959 tilanteen mukaiseksi, läheisyyskertoimin
muunnetut rantaviivat kiinteistöittäin ja lopulta rakennuspaikkojen määrä).

Lisäksi kaava-alue laajennettiin ehdotusvaiheessa koskemaan myös Juminsaarta, koska kunnalla ei ole
tavoitteena laatia saarelle asemakaavaa.
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3 OSALLISTAMINEN
Jämijärven rantaosayleiskaavan laadintaan on ryhdytty kunnan aloitteesta. Kunnanhallitus on päättänyt
kaavoituksen käynnistämisestä kokouksessaan 7.3.2016 (64 §).

Kaavatyötä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on saatavilla Jämijärven kunnantalolla
koko kaavatyön ajan. Kaavatyön osalliset on lueteltu osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Osallisten
luetteloa voidaan täydentää ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivittää kaavatyön kuluessa.

Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu järjestettiin 12.10.2016.

Kuntalaisille ja kiinteistöjen omistajille järjestettiin valmisteluvaiheessa esittely ja kuulemistilaisuus
12.12.2017.

Rantaosayleiskaavan luonnos oli kunnanhallituksen käsittelyssä 11.6.2018 (§ 143). Rantaosayleiskaa-
valuonnos oli nähtävillä valmisteluvaiheen kuulemista varten 19.6.-19.7.2018 välisen ajan. Kaavaluon-
noksesta kerättiin sekä suullista että kirjallista palautetta. Lisäksi luonnoksesta pyydettiin viranomaislau-
sunnot. Luonnosvaiheen palautteisiin on laadittu vastineet (liite 7).
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4 RANTAOSAYLEISKAAVAN MITOITUSPERUSTEET
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva
loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luonnonarvoiltaan arvokkaiden ranta-alueiden säily-
minen sekä loma-asumisen viihtyisyys. Rantojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että rakentami-
nen suunnitellaan ensisijaisesti sijoitettavaksi sietokyvyltään kestäville ranta-alueille, turvaten kullakin
vesistöalueella riittävät yleiset virkistyskäyttömahdollisuudet ja yhtenäisen vapaan ranta-alueen varaa-
minen rannan suunnittelussa.

Mitoitusperusteiden tarkoituksena on määritellä yleiskaavassa osoitettava enimmäisrakennusoikeus
samanlaisissa olosuhteissa maanomistajia tasapuolisesti kohtelevalla tavalla ympäristö- ja virkistysarvot
huomioiden. Rantaosayleiskaavassa laskettava mitoitus ilmaisee, kuinka monta rakennuspaikkaa
rantavyöhykkeellä sijaitsevalle tilalle saa enintään rakentaa käytössä olevien mitoitusperiaatteiden mu-
kaisesti.

Mitoitusperiaatteissa huomioidaan
· kunnan tavoitteet osayleiskaavalle
· alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa
· luonnon, maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvot
· maasto-olosuhteet

Emätilatarkastelun lähtökohtana on rakennuslain voimaantulovuosi 1959. Emätilakohtainen kokonaisra-
kennusoikeus jaetaan siitä muodostettujen tilojen kesken vuoden 2016 vallinneen kiinteistöjaotuksen
mukaan. Käytetty rakennusoikeus vähennetään emätilan rakennusoikeudesta, mutta ennen vuotta 1959
rakennetut rakennuspaikat eivät vähennä emätilan rakennusoikeutta. Emätilaselvityksen, vyöhykejaon
ja muunnetun rantaviivan perusteella saadaan tehtyä emätilalaskelma, jonka lopputuloksena saadaan
laskennallinen rakennuspaikkojen määrä, jotka sijoitetaan kaavaan, ellei muuta estettä ole. Esteenä voi
olla alueen luontoarvot, maisemalliset tai maasto-olosuhteet kuten tulvarajan alittuminen.

4.1 Rantavyöhyke ja ranta-alue

Rantavyöhykkeenä pidetään sellaista rannan osaa, jonka luonnonolosuhteisiin meren tai vesistön vaiku-
tus ulottuu, joka maisemallisesti mielletään rantaan kuuluvaksi tai jolle kohdistuu erilaisia rantaa hyö-
dyntäviä maankäyttötarpeita, kuten loma-asuntojen rakentamista.

Ranta-alueella, jolla on tai on odotettavissa loma-asutusta, taikka jos loma-asutus tukeutuu rantaan,
noudatetaan rantavyöhykettä koskevia säännöksiä, eli vaatimusta kaavoituksesta tai poikkeamisluvasta.
Ranta-alueen sijaitsee rantavyöhykkeen taustalla ja ratkaisevaa ranta-alueen leveyden tulkinnassa on
sen arvioiminen, tukeutuuko lomarakentaminen vesistön käyttöön tai vetovoimaan. Rantaan tukeutumi-
sena pidetään muun muassa tieyhteyttä rantaan, uimarantaa tai venevalkamaa.

Rannan suunnittelualueella olevat rakennuspaikat on merkitty tilakohtaisesti kaavakartalle symboleilla ja
vastaavasti selostuksen liitteenä olevaan emätilatarkastelutaulukkoon.

4.2 Mitoitusrantaviiva

Rannan pituus on mitattu maanmittauslaitoksen numeerisesta kiinteistörajakartasta. Laskennassa käy-
tetään rantaviivan pituutena ns. muunneltua rantaviivaa, joka ottaa huomioon rantaviivan mutkittelun,
esim. niemet ja lahdet ja vastarannan läheisyyden. Rantaviivan muuntaminen on tehty 1:10 000 kiinteis-
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törajakartalla käyttäen muuntoperusteena Etelä-Savon maakuntaliiton muuntamiskertoimia, joita käyte-
tään varsin yleisesti koko Suomessa. Rantaviivan ja muunnetun rantaviivan pituus esitetään emätilatar-
kastelun taulukossa tilakohtaisesti (kaavaselostuksen liite 4).

Niemet, kannakset ja saaret

Vastarannan läheisyys Rantaviivan pituudesta otetaan huomioon (kerroin)

alle 50 m 0

50 - 100 m 0,5 (50%)

100 - 150 m 0,75 (75%)

Alle 50 m leveisiin niemiin, kannaksiin tai saariin ei voi rakentaa, joten niiden rantaa ei lasketa lainkaan.

Lahdet ja salmet (vastarannan läheisyys)

Vastarannan läheisyys Rantaviivan pituudesta otetaan huomioon (kerroin)

alle 100 m 0,25 (25 %)

100 - 200 m 0,5 (50 %)

200 - 300 m 0,75 (75 %)

yli 300 m koko rantaviiva

Kaava-alueella on rantaviivaa yhteensä noin 82,0 km. Muunnettua rantaviivaa on noin 47,3 km, joka on
noin 57,6 % rantaviivan kokonaispituudesta. Muunnetun rantaviivan määrittelyssä ei huomioida ympä-
ristöarvoja, vaan ne huomioidaan mitoitusvyöhykkeiden määrittelyssä sekä uusien rakennuspaikkojen
sijoittelussa kaavakartalle.

4.3 Erilliset saunarakennukset

Olevat erilliset saunarakennukset on todettu ja osoitettu kaavaan siitä riippumatta, onko kyseessä
kanta- vai lohkotilan saunarakennus. Uusia saunarakennuksia on osoitettu, jos tilalla ei ole muita asuin-
rakennukseen liittyviä rantasaunoja tai jos saunan on fyysisessä yhteydessä pihapiiriin ja etäisyys piha-
piiristä on alle 0,5 km ja että saunalle on kulkuyhteys jo olemassa tai helposti järjestettävissä.

4.4 Mitoitusvyöhykkeet

Kaava-alueen rannoille määritetään mitoitusvyöhykkeet, jotta voidaan laskea tilojen laskennallinen ra-
kennusoikeus tasapuolisesti sekä määrittää luonteeltaan ja luonnonoloiltaan samanlaisille ranta-alueille
yhtä suuri rakennusoikeus. Rannat jaetaan mitoitusvyöhykkeisiin rakennettavuuden, luonnonarvojen,
kulutuskestävyyden sekä tiestön ja muun rakennetun infrastruktuurin läheisyyden perusteella. Samanar-
voisilla rannoilla käytetään samaa mitoitusnormia eli samanlaisilla rannoilla eri puolilla kaava-aluetta on
sama rakennusoikeus. Tulville herkät tai laajoja luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä
alueita sisältävät saaret on kaavaprosessin ehdotusvaiheessa osoitettu mitoitusluokkaan I kuuluviksi,
jolloin niiden mitoitusluku on kolme loma-asuntoa/muunnettu rantaviivakilometri.

Suunnittelualueen yli 2 ha saaret on mitoitettu manteretta vastaavasti. 1-2 ha kokoisille saarille voidaan
sijoittaa 1 rakennuspaikka. Suunnittelualueelle sijoittuu muutamia pieniä alle 1 hehtaarin kokoisia saa-
ria, joista ei muodostu rakennusoikeutta. Myöskään Sillanpäänlevän saarelle ei ole osoitettu rakennus-
oikeutta.
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Ryhmä
Mitoitus, loma-
asuntoa/muun-

nettu rantaviiva-
km

Rannan kuvaus

Ryhmä I 3 Alueille kohdistuu laaja-alaisia luonto- ja maisema-arvoja, ra-
kentamista joudutaan osoittamaan siten, että sen sijoittamista
arvokkaille maisemakohteille ei voida täysin välttää, maisema-
ekologiselta kapasiteetiltaan alueet vaihtelevat hyvästä heik-
koon, rakennettavuus vaihtelee hyvästä heikkoon.

Ryhmä II 5 Alueelle voi kohdistua pienialaisia luonto- ja maisema-arvoja,
maisemaekologiselta kapasiteetilta pääsääntöisesti hyviä tai
kohtalaisia, rakennettavuus pääsääntöisesti hyvä tai kohtalai-
nen.

Ryhmä III 6 Rantarakentamiseen parhaiten soveltuvat vyöhykkeet ei mer-
kittäviä luontoarvoja tai maisema-arvoja, alue on rakennetta-
vuudeltaan hyvä ja infrastruktuuri on kunnossa, kyläalueiden
läheisyydessä ja rannoilla on jo rantarakentamista.

Kuva 20. Mitoitusvyöhykkeet osoitettuna roomalaisilla numeroilla I-III (kartta on kaavaselostuksen liitteenä isom-
massa koossa).
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4.5 Kiinteistökohtainen rakennusoikeus

Rakennusoikeus lasketaan 1959 mukaiselle rantaan rajoittuvalle emätilalle. Emätilasta tarkasteluajan-
kohdan jälkeen erotetut rakennuspaikat vähentävät emätilan ja lohkotilojen kokonaisrakennusoikeutta.

Kiinteistökohtainen ja emätilan rakennusoikeus raportoidaan osayleiskaavan liitteessä 4 emätilatarkas-
telu (taulukko). Rakennusoikeus voidaan siirtää saman maanomistajan ja lähisukulaisten omistamalle
toista emätilaa olevalle kiinteistölle.

Emätilatarkastelusta poiketen ranta-asemakaavoitetuilla alueilla tiloille on osoitettu uusia rantarakennus-
paikkoja, vaikka emätilan rantarakennusoikeus on käytetty. Ranta-asemakaavat jäävät voimaan ranta-
osayleiskaavasta huolimatta. Ranta-asemakaavojen mukaisia uusia rakennuspaikkoja on osoitettu yh-
teensä 28. Pääosa näistä on rantaosayleiskaavan mitoituksen ylittäviä rakennuspaikkoja.

4.6 Vapaan rannan määrä

Rantaviivasta 50 % pyritään jättämään rakentamattomaksi. Uudet rakennuspaikat pyritään sijoittamaan
kaavakartalle niin, että vapaan yhtenäisen rantaviivan pituus säilyy mahdollisimman suurena. Tämä oh-
jaa ensisijaisesti sijoittamaan uusia rakennuspaikkoja ryhmiin ja olemassa olevien rakennuspaikkojen
viereen, mikä on myös tiestön rakentamisen kannalta tarkoituksenmukaista.

Vapaata rantaa jää kaava-alueelle kaavaehdotuksen mukaisella ratkaisulla yhteensä noin 48,3 km, kun
vapaaksi rannaksi luetaan vain yli 100 m pitkät rakentamisesta vapaat rannan osuudet. Tämä on n. 59
% kaava-alueen rantaviivan kokonaispituudesta.

Ranta-alueella on yhteensä 333 jo rakennettua rakennuspaikkaa ja mitoituksen perusteella uusia raken-
nuspaikkoja osoitetaan 92 kpl. Mikäli kaikki rakennuspaikat toteutuvat ja olemassa olevat rakennuspai-
kat säilyvät voidaan teoreettisesti rakentamisen arvioida varaavan rantaa yhteensä noin 42,5 km, kun
yhden rakennuspaikan arvioidaan varaavan rantaa 100 m. Tällöin vapaata rantaa jää 39,5 km, mikä on
48 % kokonaispituudesta. Myös näin arvioiden vapaan rannan määrä on lähes 50 %.
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5 YLEISKAAVAN SISÄLTÖ

5.1 Yleiskaavan kuvaus

Yleiskaavan tavoitteena on selkeyttää uudis- ja korjausrakentamisen toteuttamista kunnan keskeisellä
alueella. Vesistön ympäristössä ei ole ollut yhtenäistä suunnitelmaa siitä, miten erilaisia toimintoja ja
kehitystä vesistön ympärillä edistettäisiin. Yleiskaavalla tavoitellaan myös vesistön käytettävyyden ja
virkistysarvojen kehittämistä. Tässä olennaisena osana on vesistön eri kohteiden saavutettavuus ja ve-
sistön ekologinen tila. Tärkeä tavoite on kestävällä tavalla säilyttää alueelle ominaisia kulttuurihistorialli-
sia ja maisemallisia arvoja.

Rantaosayleiskaavalla on sovitettu yhteen tavoitteiden mukaisesti maanomistajien kohtuullinen uudisra-
kennusoikeus, luontoarvot, virkistysarvot ja -mahdollisuudet, arvokkaat muinaisjäännökset, kulttuuripe-
rintökohteet, rakennuskulttuuri, maa- ja metsätalous, olemassa oleva asutus ja yhdyskuntarakenne.

Jämijärven rantaosayleiskaava on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti (MRL), jonka mu-
kaan kaava perustuu laadittuihin selvityksiin, avoimeen tiedottamiseen ja osallistumiseen kaavaproses-
sissa ja eri asiantuntijoiden tuottaman tiedon hyväksikäyttöön. Merkittävin asia, jota oikeusvaikutteisella
rantaosayleiskaavalla yleensä muutetaan nykytilanteeseen verrattuna, on uusien rakennuspaikkojen
osoittaminen. Kaavassa esitetään uusia rakennuspaikkoja 92 kpl emätilatarkasteluun perustuen. Määrä
on kasvanut ehdotusvaiheessa, kun emätilatarkastelu on tarkistettu ja ennen vuotta 1959 rakennetut
rakennuspaikat eivät vähennä emätilan rakennusoikeutta.

Ranta-asemakaavoissa osoitettuja, mutta vielä toteutumattomia rakennuspaikkoja osoitetaan yhteensä
28 kpl.

Kunnan tavoitteena on mahdollistaa myös loma-asuntojen muuttaminen vakituisiksi asunnoiksi. Käyttö-
tarkoituksen muutos edellyttää rakennusluvan hakemista kunnasta. Lupa voidaan myöntää, mikäli tekni-
set edellytykset täyttyvät, vesihuolto on järjestetty määräysten edellyttämällä tavalla ja rakennuspaikalle
on ajoyhteys ympäri vuoden (esim. hälytysajot).
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5.2 Kokonaisrakenne ja mitoitus

Rantaosayleiskaava-alueen maankäyttö jakautuu seuraavasti:

Pääosa kaava-alueesta osoitetaan maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi (yhteensä noin 63 % koko-
naispinta-alasta). Pääosa maa- ja metsätalousvaltaisista alueista osoitetaan maisemallisesti arvokkaiksi
peltoalueiksi (MA-1, 835 ha). Niiden aluevaraukset sisältävät myös vähäisessä määrin maisematilaa
rajaavia metsänreunoja ja metsäsaarekkeita. Lisäksi maatalousvaltaisia alueita (MT, 398 ha) on osoi-
tettu noin 13 %. Rantavyöhykkeellä olevat metsät on osoitettu indeksoidulla M-1 merkinnällä ja ranta-
vyöhykkeen ulkopuolella olevat metsät perusmääräyksellä (M), näitä on yhteensä noin 681 ha eli kaava-
alueen pinta-alasta noin 22%.

Rantavyöhykkeellä kaikki rakentamiseen tarkoitetut alueet on osoitettu AM-1, AP-1, RA-1 tai RM-1 mer-
kinnällä, eikä M-1 alueille saa rakentaa muita kuin maa- ja metsätalouteen liittyviä rakennuksia.

Vesialuetta on noin 24 % kokonaispinta-alasta.

Pääosa vakituisen asumisen rakennuspaikoista on maatilojen talouskeskuksia ja loput pientalovaltaisia
alueita. Näitä on yhteensä noin 4 % kokonaispinta-alasta. Lisäksi loma-asuntoalueita (ml. matkailupal-
velujen alue) on lähes saman verran kuin vakituisten asuntojen ja maatilojen talouskeskusten alueita
yhteensä. Rakentamiseen tarkoitetut aluevaraukset ovat yhteensä noin 252 ha eli 8,3 % kokonaispinta-
alasta, kun mukaan lasketaan asumisen lisäksi myös teollisuusalue ja kotieläintalouden suuryksiköiden
alueet.

Suojelualueiksi osoitetaan noin 2,3 % kokonaispinta-alasta. Näistä suurimmat ovat Mertiöjärvi ja Pitkä-
lahti.

Pinta-ala (ha)

Osuus
kokonais-
pinta-alasta

Pääkäyttö-
tarkoitusten
osuus
kokonais-
pinta-alasta

AM 18,26 0,60 %
AM-1 51,49 1,70 % 2,33 %
AM-2 0,84 0,03 %

AP 17,73 0,58 %
AP-1 33,69 1,11 % 1,69 %

RA 0,48 0,02 %
RA-1 115,59 3,81 %

Matkailupalvelujen
alue RM-1 4,63 0,15 % 3,98 %

Teollisuus T 0,97 0,03 % 0,03 %
Kotieläintalouden
suuryksiköt ME 8,80 0,29 % 0,29 %

M 343,07 11,30 %
M-1 338,03 11,14 %
MA-1 835,41 27,52 %
MT 398,45 13,13 % 63,09 %

LV 2,11 0,07 %

VR 7,92 0,26 % 0,33 %

S 62,03 2,04 %
SL 7,37 0,24 % 2,29 %

Vesialueet W 773,41 25,48 % 25,48 %

Muut (tiet) muut 14,83 0,49 % 0,49 %

Yhteensä 3035,11 100,00 % 100,00 %

Venevalkamat ja
virkistys

Suojelualueet

Käyttötarkoitus

Maatilojen
talouskeskukset

Pientalovaltaiset
asuinalueet

Loma-asumisen
alueet

Maa- ja
metsätalous-
valtaiset alueet
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5.3 Sisältö maankäyttömuodoittain

5.3.1 Asuminen

Maatilojen talouskeskusten alueet AM ja AM-1 on tarkoitettu myös asuinrakentamiseen. Maatilojen ta-
louskeskuksiksi on katsottu kiinteistöt, joilla on olemassa olevaa maatalouteen liittyvää rakentamista.
Tilakeskusmerkintä mahdollistaa elinkeinotoiminnan palaamisen vanhoille tilakeskuksille. AM-1-alueilla
kokonaisrakentamisoikeutta ei rajata muuten kuin, että maatilalle saa rakentaa korkeintaan kaksi asuin-
rakennusta. Maatalouden tai niiden sivuelinkeinojen tuotantorakennuksien kokoa kaavalla ei rajoiteta.
Tällä on haluttu mahdollistaa maatilojen uudisrakentamismahdollisuudet. AM-1 alueita on osoitettu kaa-
vassa rantamitoituksen alueelle 75 kpl ja lisäksi erillisiä AM-2 alueita tuotantorakennuksia varten 3 kpl ja
AM-alueita mitoitetun alueen ulkopuolelle 33 kpl.

Kaavassa on merkitty 25 rantamitoitusalueen ulkopuolista vakituisen asumisen aluetta (AP). Kaavassa
on osoitettu yhteensä 66 kpl pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-1) rantamitoituksen alueelle, joista val-
taosa on olemassa olevia yksittäisiä rakennuspaikkoja. Merkinnät ovat tehty pääasiassa olemassa ole-
vien rakennuslupien tai käyttötarkoitusten mukaisesti, mutta myös maanomistajien toiveita on otettu
huomioon, mikäli he ovat toivoneet loma-asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi. AP-1-alueilla
kokonaisrakentamisoikeus on 220 k-m².

Merkinnät ja määräykset

AM MAATILOJEN TALOUSKESKUKSEN ALUE.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä siihen liittyviä sivuelinkeinoja palvelevia
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Tilakeskuksen yhteyteen saa sijoittaa
kaksi asuinrakennusta. Merkinnällä on osoitettu rantavyöhykkeen ulkopuoliset maati-
lojen talouskeskusten alueet.
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AM-1 MAATILOJEN TALOUSKESKUKSEN ALUE.
Alue on tarkoitettu maa- ja metsätaloutta sekä siihen liittyviä sivuelinkeinoja palvelevia
asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Tilakeskuksen yhteyteen saa sijoittaa
kaksi asuinrakennusta sekä yhden rantasaunan. Rantavyöhykkeellä rakennusoikeus
on osoitettu tilakohtaisesti. Rantavyöhykkeelle sijoittuvilla rakennuspaikoilla kerros-
alaltaan enintään 80 k-m2 asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m etäisyy-
delle ja kerrosalaltaan yli 80 k-m2 asuinrakennukset vähintään 50 m etäisyydelle kes-
kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Saunarakennuksen etäisyyden tulee
olla vähintään 15 m keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

AM-2 MAATILOJEN TALOUSKESKUKSEN ALUE.
Merkinnällä on osoitettu tilakeskukseen liittyvät varasto- ja tuotantorakennusten alu-
eet.

AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu rantavyöhykkeen ulkopuolelle sijoittuvat olemassa olevat
pientalovaltaiset alueet.

AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE.
Alue on varattu vakituiseen asutukseen. Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan
vähintään 2500 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kaksiasuntoisen asuinra-
kennuksen. Rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus saa olla 220 k-m2. Sauna saa
olla kooltaan enintään 25 k-m2. Rantavyöhykkeellä rakennusoikeus on osoitettu tila-
kohtaisesti. Rantavyöhykkeelle sijoittuvilla rakennuspaikoilla kerrosalaltaan enintään
80 k-m2 asuinrakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m etäisyydelle ja kerrosalaltaan
yli 80 k-m2 asuinrakennukset vähintään 50 m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mu-
kaisesta rantaviivasta. Saunarakennuksen etäisyyden tulee olla vähintään 15 m kes-
kivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta.

5.3.2 Loma-asuminen

Uusien loma-asuntojen rakennuspaikkojen lukumäärä perustuu kunnassa käsiteltyihin ja kaavaselostuk-
sessa esitettyihin mitoitusperiaatteisiin sekä rantakaavoissa osoitettuihin rakennuspaikkoihin. Ranta-
osayleiskaavassa osoitetaan kaksi rantamitoitusalueen ulkopuolista loma-asumisen aluetta (RA). Ran-
taosayleiskaavassa osoitetaan yhteensä 181 kpl RA-1-aluetta rantamitoitukseen kuuluvalle alueelle.
Ranta-asemakaavoissa esitetään 28 vielä rakentamattomana olevaa rakennuspaikkaa, jotka on huomi-
oitu rantaosayleiskaavassa RA-1-alueina ja uusina rakennuspaikkoina.

Myös rakennuspaikkojen ohjeellinen sijoituspaikka on osoitettu kaavassa. Uudet rakennuspaikat on py-
ritty sijoittamaan siten, että vapaata rantaviivaa jää mahdollisimman paljon ja siten, että rakentaminen ei
merkittävästi heikennä, luonto-, maisema-, kulttuurihistoria- tai muita ympäristöarvoja. Rakennuspaikko-
jen sijoittamisessa on hyödynnetty karttatarkastelua, pistepilvi- ja valokuva-aineistoja sekä tarvittaessa
maastokäyntejä. Joidenkin rakennuspaikkojen sijoittamista rajoitti alava tai jyrkkä kallioinen ranta.

Lomarakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 180 m².

Merkinnät ja määräykset

RA LOMA-ASUNTOALUE.
Merkinnällä on osoitettu rantavyöhykkeen ulkopuoliset loma-asuntoalueet.

RA-1 LOMA-ASUNTOALUE.
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Alue on tarkoitettu loma-asutukseen. Uuden rakennuspaikan tulee olla kooltaan vä-
hintään 1500 m2. Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon, sau-
narakennuksen sekä muita tarpeellisia talousrakennuksia. Rakennuspaikan koko-
naiskerrosala saa olla enintään 180 k-m2, josta sauna enintään 25 k-m2. Ranta-
vyöhykkeellä rakennusoikeus on osoitettu tilakohtaisesti. Rantavyöhykkeelle sijoittu-
villa rakennuspaikoilla kerrosalaltaan enintään 80 k-m2 asuinrakennukset tulee sijoit-
taa vähintään 30 m etäisyydelle ja kerrosalaltaan yli 80 k-m2 asuinrakennukset vähin-
tään 50 m etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Saunaraken-
nuksen etäisyyden tulee olla vähintään 15 m keskivedenkorkeuden mukaisesta ran-
taviivasta.
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5.3.3 Palvelualueet

Kaava-alueella ei sijaitse julkisia tai yksityisiä palveluja lukuun ottamatta yhtä matkailupalveluiden alu-
etta. Palvelut ovat keskittyneet Jämijärven keskustaajaman ja Jämin matkailualueella. Kaavassa on
osoitettu yksi matkailupalveluiden alue (RM-1). Kaavassa ei oteta kantaa alueen rakennusoikeuden
määrään, mutta määrätään, että lisärakentaminen vaatii alueen ranta-asemakaavoituksen.

Merkinnät ja määräykset

RM-1 MATKAILUPALVELUJEN ALUE.
Alue on tarkoitettu lomailun, matkailun, kurssikeskuksen yms. tarpeisiin. Alueen lisä-
rakentaminen edellyttää ranta-asemakaavan laatimista.

5.3.4 Työpaikka-alueet

Yritystoimintaan on osoitettu yksi alue kaava-alueen pohjoisosassa Rannanperän kylälle, jossa toimii
metallialan yritys.

Merkinnät ja määräykset

T TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE.

5.3.5 Virkistys

Kaavassa esitetään viisi virkistysaluetta (VR). Virkistyskäyttöön ovat osoitettu vanhat yhteisomisteiset
laidunsaaret tai saarien osat, jotka ovat myös rakentamiseen pääasiassa kelpaamattomia. Tällaisia ovat
neljä saarta Isotlevät ja Pikkulevät sekä Uimaluodon eteläkärki. Virkistysalueiden lisäksi kaavassa osoi-
tetaan kylien venevalkamat.

Keskeiset virkistysalueet mm. kunnan kaksi uimarantaa sijoittuvat kaava-alueen ulkopuolelle keskusta-
taajamaan ja Mielahden eteläosaan.

Tiedossa olevat venevalkamat ja uudet venevalkamat, joilla on merkitystä myös yleisen rantaan pääsyn
kannalta, on osoitettu LV-alueina. Venevalkamia on osoitettu yhteensä kymmenen kappaletta eri puolille
kaava-aluetta. Osa niistä palvelee saarissa olevia asuntoja.

Merkinnät

VR RETKEILY- JA ULKOILUALUE.

LV VENESATAMA/VENEVALKAMA.

5.3.1 Liikenne

Kaava-alueella on kattava tieverkosto. Kaavassa ei esitetä uusia tielinjauksia lukuun ottamatta muuta-
mia pääsyteitä. Osayleiskaavassa on osoitettu kevyenliikenteen väylä keskustan ja Jämin välisellä
osuudella yhdystien 2613 varteen.

st/pk SEUTUTIE/PÄÄKATU

yt/kk YHDYSTIE/KOKOOJAKATU
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PÄÄSYTIE

●●●●● KEVYEN LIIKENTEEN REITTI

5.3.2 Erityisalueet

Kaava-alueelle ei ole osoitettu erityisalueita.

5.3.3 Kulttuuri- ja luonnonympäristö

Osayleiskaavassa on osoitetut suojelu- ja säilyttämistavoitteet kulttuuriympäristön kannalta arvokkaille
alueille ja kohteille, luonnonympäristön kannalta arvokkaille alueille sekä tärkeille pohjavesialueille.
Luonnonsuojelualueeksi on osoitettu jo perustetut luonnonsuojelualueet. Muut erityiset luontoarvot on
osoitettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeinä alueina.

Merkinnät ja määräykset

S SUOJELUALUE.
Suojelualueita ovat maakunnallisesti merkittävät vesistöjen rehevät lintulahdet Mer-
tiöjärvi ja Pitkälahti. Alueella ei saa toteuttaa sellaisia toimenpiteitä tai hankkeita, jotka
voivat oleellisesti vaarantaa tai heikentää alueen suojeluarvoja.

SL LUONNONSUOJELUALUE.

/s ARVOKAS RAKENNUS TAI RAKENNUSRYHMÄ.
Kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä. Ra-
kennuksissa suoritettavat korjaus- ja muutostoimenpiteet sekä pihapiirin uudisraken-
taminen tai muut lähiympäristöön kohdistuvat toimenpiteet tulee toteuttaa siten, että
kohteen kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas luonne säilyy. Ennen ra-
kennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviran-
omaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.

SUOJELTAVA RAKENNUS TAI RAKENNETTU YMPÄRISTÖ.
Rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti arvokas rakennus
tai rakennusryhmä, jota ei saa purkaa. Rakennuksissa suoritettavien toimenpiteiden
ja pihapiirin uudisrakentamisen ratkaisujen tulee olla sellaisia, että rakennusten ja pi-
hapiirien erityiset arvot säilyvät. Ennen rakennusta tai sen ympäristöä muuttaviin toi-
menpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus lausunnon antami-
seen. Numerointi viittaa kaavaselostuksen kohdeluetteloon.

sm SUOJELU-/MUINAISMUISTOKOHDE.
Muinaismuistolailla (295/63) rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Alueen kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen ja muu siihen kajoaminen on muinais-
muistolain nojalla kielletty. Päämaankäyttö on alueella sallittu. Muista aluetta koske-
vista suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto.

kp KULTTUURIPERINTÖKOHDE.
Muu arkeologinen kulttuuriperintökohde (historiallinen kylänpaikka). Aluetta koske-
vista suuremmista rakennushankkeista on kuultava museoviranomaista.

1.



58 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

kh MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ.
Alueen suunnittelu lähtökohdaksi on otettava kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympä-
ristö, jonka arvot säilytetään. Asemakaavoitettavilla alueilla suojelu ratkaistaan tar-
kemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Alueella tapahtuva uudis- ja korjausraken-
taminen ja muut suoritettavat toimenpiteet on sopeutettava rakennetun kulttuuriym-
päristön ominaispiirteisiin, taajamakuvallisiin, kulttuurihistoriallisiin ja/tai maisemalli-
siin arvoihin. Erityistä huomiota tulee kiinnittää rakennusten sijoitteluun, mittakaa-
vaan, mittasuhteisiin ja materiaalivalintoihin. Aluetta koskevista merkittävistä suunni-
telmista ja toimenpiteistä on museoviranomaiselle varattava tilaisuus lausunnon an-
tamiseen.

pm Perinnemaisema.
Alueen suunnittelussa ja käytössä tulee huomioida maiseman, luonnon monimuotoi-
suuden ja kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen.

luo-1 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Merkinnällä on osoitettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin (liito-orava) esiinty-
misalue. Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.

Alueella tulee säilyttää liito-oravan pesäpuut ja liikkumisen kannalta merkittävä
puusto.

luo-2 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Merkinällä on osoitettu lepakoiden kannalta tärkeät alueet. Lajien lisääntymis- ja le-
vähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen ovat luonnonsuojelulain 49 §:n no-
jalla kielletty. Alueella ei sallita avohakkuita. Alueella tulee säilyttää lepakoiden pesä-
puut ja liikkumisen kannalta merkittävä puusto.

luo-3 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Merkinnällä on osoitettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin (viitasammakko)
esiintymisalue. Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-
nen ovat luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.

luo-4 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Merkinnällä on osoitettu EU:n luontodirektiivin liitteen IV(a) lajin (viitasammakko)
esiintymisalue. Lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentämi-
nen ovat luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla kielletty.
Sudenkorentoselvitys tehdään vuonna 2021

luo-5 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Linnustollisesti arvokas alue. Kohteen linnuston kannalta merkittävät luontoarvot sekä
uhanalainen lajisto tulee huomioida maankäytössä ja ympäristöä muuttavissa toi-
missa.

luo-6 LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KANNALTA ERITYISEN TÄRKEÄ ALUE.
Alueen käyttöä suunniteltaessa ja toteutettaessa on otettava huomioon luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tärkeiden elinympäristöjen ja eliölajiesiintymien säilyttä-
misedellytykset. Maanrakennus- tai hoitotoimenpiteillä ei saa heikentää alueen luon-
toarvoja.
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pv TÄRKEÄ TAI VEDENHANKINTAAN SOVELTUVA POHJAVESIALUE.
Pohjavesialueella rakentamisella ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai määrää.
Pohjaveden pilaantumis- ja muuttumisriskejä aiheuttavat laitokset ja toiminnot on si-
joitettava riittävän etäälle pohjavesialueista tai pohjavesialueella rakentamista ja
muuta maankäyttöä rajoittaa pohjaveden pilaamiskielto ympäristönsuojelulain 17 §:n
mukainen pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luvun 2 §:n mukainen pohjavesi-
esiintymän laadun, määrän ja käyttökelpoisuuden heikentämistä koskeva vesitalous-
hankkeen yleinen luvanvaraisuus.

nat NATURA 2000 -VERKOSTOON KUULUVA TAI EHDOTETTU ALUE.

5.3.4 Maa- ja metsätalous

Maa- ja metsätalous on pääasiallinen kaava-alueen maankäyttömuoto. Suuri osa myös kaava-alueen
rantavyöhykkeestä kuuluu maa- ja metsätalouden piiriin. Kaava-alueen maapinta-alasta 87 % on maa-
ja metsätalousaluetta merkinnöillä M, M-1, MT ja MA-1. Merkinnät eivät rajoita nykyisiä maankäyttö-
muotoja. MA-1-merkinnällä kannustetaan peltoviljelyn jatkamiseen kulttuurimaisemallisten arvojen yllä-
pitämiseksi.

Merkinnät ja määräykset

M MAA- JA METSÄTALOUSVALTAINEN ALUE.

Rakennusluvat myönnetään suunnittelutarveratkaisun perusteella. Uuden rakennus-
paikan koko tulee olla vähintään 5000 m2.

M-1 Maa- ja metsätalousvaltainen alue.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Maatalouteen
liittyvä rakentaminen on sijoitettava vähintään 100 m etäisyydelle rannasta. Maan-
käyttö- ja rakennuslain 72 §:n mukaisella ranta-alueella on kielletty muu, kuin maa- ja
metsätaloutta varten tarpeellinen rakentaminen. Ranta-alueen rakennusoikeus on
maanomistajakohtaisesti siirretty AM-1, AP-1 ja RA-1-alueille.

MT MAATALOUSALUE.

ME KOTIELÄINTALOUDEN SUURYKSIKÖN ALUE.
Kotieläintalouden suuryksiköiden toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa. Ympäris-
tölupaharkinta ja lupamääräykset tehdään aina tapauskohtaisesti ja ympäristönsuo-
jelulaissa edellytetyllä tavalla.

MA MAISEMALLISESTI ARVOKAS PELTOALUE.
Alue on tarkoitettu pääasiassa maatalouden harjoittamiseen. Alueiden säilyminen
avoimina ja viljelykäytössä on maisemakuvan kannalta tärkeää. Alueelle ei saa toteut-
taa muuta kuin maatalouteen liittyvää rakentamista. Alueelle ei saa muodostaa uusia
rakennuspaikkoja. Ympäristönhoidossa ja tienparannushankkeissa tulee edistää alu-
een kulttuuriympäristöarvojen säilymistä. Ympäristöä muuttavan toiminnan suunnitte-
lussa ja toteutuksessa tulee huomioida alueen maisemalliset arvot. Rakennukset tulisi
mahdollisuuksien mukaan sijoittaa pellon ja metsän reunavyöhykkeelle tai olemassa
olevan rakennuskannan yhteyteen. Rakentaminen rantavyöhykkeellä on kielletty.



60 (76)

A-Insinöörit Civil Oy
Jämijärven rantaosayleiskaava

KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

5.3.5 Muut alueet ja merkinnät

Jämijärven vesistö on osoitettu vesialueeksi.

W VESIALUE.

Voimassa olevat Ainajärven, Kauppilan ja Mielahti-Pitkälahden ranta-asemakaavat (aiemmin käytetty
nimi rantakaava) on rajattu kaavakartalle vinoviivarastereilla.

RANTA-ASEMAKAAVOITETTU ALUE.

Rantaosayleiskaavassa on osoitettu 337 nykyistä rakennuspaikkaa ja 102 uutta rakennuspaikkaa, joista
28 on ranta-asemakaavoissa osoitettuja uusia, vielä rakentamattomia rakennuspaikkoja. Nykyisiä sau-
narakennuksia on osoitettu 15 kpl ja uusia saunarakennuksen paikkoja 9 kpl.

NYKYINEN RAKENNUSPAIKKA.
Rannalla sijaitsevan olemassa olevan loma-asunnon tai asuinrakennuksen likimää-
räinen sijainti.

UUSI RAKENNUSPAIKKA.
Ohjeellinen uuden loma-asunnon tai asuinrakennuksen sijainti.

NYKYINEN SAUNARAKENNUS.

UUSI SAUNARAKENNUS.
Rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään 25 k-m2:n suuruisen rantasaunan. Sauna liit-
tyy maatilan talouskeskukseen tai asuinrakennukseen eikä rakennuspaikkaa saa
erottaa erilliseksi kiinteistöksi. Rakennettaessa rantavyöhykkeelle saunarakennukset
tulee sijoittaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta alueelle, jolla ei ole tulva-
, sortuma-, syöpymis- tai jäänkasautumisvaara. Rakennuksen etäisyyden rantavii-
vasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan säilyy.

MAHDOLLISESTI PILAANTUNUT MAA-ALUE.
Kohde, jonka pilaantuneisuus on tutkittava asemakaavoituksen yhteydessä tai ennen
rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Tarvittaessa pilaantunut alue on kunnostettava
ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä.

Rantaosayleiskaavaan on osoitettu tulvaraja 103,5 m, jonka alapuolelle ei tule rakentaa.
Mitoitettava rantavyöhyke on osoitettu sinisellä katkoviivalla.

!
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5.3.6 Osayleiskaavamääräyksiä

Rantaosayleiskaavassa annetaan seuraavat yleismääräykset:

Tämä yleiskaava on laadittu MRL 72 §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena yleiskaavana, minkä joh-
dosta yleiskaavaa voidaan käyttää kaava-alueen ranta-alueilla rakennuslupien myöntämisen perus-
teena. Ranta-alueen rakennusoikeus on maanomistajakohtaisesti siirretty AM-, AM-1-, AP- ja RA-alu-
eille.

Alin rakentamiskorkeus on N2000- korkeusjärjestelmässä +104,25. Korkeus sijaitsee rakennusten pe-
rustuksissa olevan kapillaarisen nousun katkaisevan kerroksen alapuolella.

Rakennusten sijainnin ja suuntauksen tulee olla sellainen, että rantamaiseman luonnonmukaisuus sekä
maisemallisesti arvokkaiden peltomaisemien avonaisuus säilyvät. Rakennuspaikoille rakennettavien
rakennusten, rakenteiden ja laitureiden tulee olla muodoiltaan, materiaaleiltaan ja väreiltään ympäris-
töön soveltuvia. Rakennusten ja rannan välisellä alueella tulee säilyttää tai istuttaa riittävä suojapuusto.
Alle 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta ei saa rakentaa huvimajoja, grillikatoksia tai muita sellaisia ra-
kennelmia, jotka muuttavat häiritsevästi rantamaisemaa.

Kaava-alueella on Jämijärven-Mertiöjärven maakunnallisesti merkittävää luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeää aluetta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen kulttuuriympäristön ja vesi-
luonnon huomioon ottamiseen suunnittelussa.

Vesihuoltoverkoston ulkopuolisten rakennuspaikkojen jätevesien käsittely tulee järjestää kulloinkin voi-
massa olevan lainsäädännön sekä kunnan määräysten mukaisesti.

VESIEN TILA

Koko kaava-alueella on yksityiskohtaisen alueidenkäytön suunnittelun oltava alueelle kohdistuvien ve-
sienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien toteuttamista edistävää.

Vesiensuojelullisesti erityisen herkillä, kaltevilla sekä eroosio- ja tulvaherkillä vesistöjen rannoilla tulee
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen alueidenkäyttö suunnitella siten, että estetään tai vähennetään
ravinteiden, kiintoaineen ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöihin.
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6 YLEISKAAVAN SUHDE MUIHIN SUUNNITELMIIN

6.1 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin

1. Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen

Rantaosayleiskaavalla ohjataan rantojen rakentamista luonnonympäristön, kulttuuriympäristön ja maise-
man kannalta kestävällä tavalla. Rantaosayleiskaava mahdollistaa merkittävän määrän uusia loma-
asuntoja Jämijärvelle. Tämä tukee kunnan elinvoimaisuutta ja mahdollistaa monipaikkaisen asumisen.
Palvelut sijaitsevat Jämijärven kirkonkylällä, jonne on matkaa noin 10 km kaukaisimmilta rakennuspai-
koilta.

2. Tehokas liikennejärjestelmä

Kaavalla ei ole vaikutusta liikennejärjestelmään. Kaavalla osoitettava rakentaminen tukeutuu olemassa
olevaan tieverkkoon ja sitä täydentäviin yksityisteihin.

3. Terveellinen ja turvallinen elinympäristö

Tulvariskit on minimoitu määräämällä kaavassa alin rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei saa sijoit-
taa kastuessa vaurioituvia rakenteita sekä huomioimalla tulvakorkeus 103,5 m. Kaava-alueelle ei osoi-
teta uusia toimintoja, jotka vaarantaisivat elinympäristön terveellisyyttä tai turvallisuutta.

4. Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä luonnonvarat

Kaavaa varten on laadittu rakennuskannan inventointi, maisemaselvitys, arkeologinen inventointi ja
luontoselvitys. Rantaosayleiskaavassa on turvattu maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävien kulttuu-
riympäristöjen arvoja suojelumerkinnöin. Valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä alueella ei
ole. Luonnonympäristön arvot ja luonnon monimuotoisuus on myös huomioitu suojelua edistävin kaava-
määräyksin ja -merkinnöin. Rakentamisen sijoittelussa on maksimoitu vapaan rannan määrä sijoitta-
malla uudet rakennuspaikat olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen, missä se on ollut muut reuna-
ehdot, kuten arvoalueet ja tulvakorkeus, huomioiden mahdollista.

5. Uusiutumiskykyinen energiahuolto

Kaava-alueella on runsaasti maa- ja metsätalousvaltaisia alueita ja siten potentiaalia bioenergian tuo-
tantoon.

6.2 Suhde maakuntakaavaan

Jämijärven rantaosayleiskaava tarkentaa maakuntakaavassa esitettyjä tavoitteita, aluevarauksia ja mer-
kintöjä sekä edistää niiden toteutumista. Rantaosayleiskaavassa on ohjattu alueiden käyttöä niin, ettei
maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen tai luonnonympäristön arvoja heikennetä. Rantami-
toitusvyöhykkeiden rajauksissa ja mitoitusluvuissa on huomioitu maakunnallisesti merkittävät kulttuu-
riympäristöt. Alaville saarille, Pitkälahteen ja Mertiöjärvelle on osoitettu muita alueita alemmat mitoituslu-
vut. Kaavatyön yhteydessä on laadittu maisema-, luonto- ja rakennetun kulttuuriympäristön arvoja ja
ominaispiirteitä tarkentavat selvitykset ja selvitysten tulokset on huomioitu uusien rantarakennuspaikko-
jen sijoittelussa sekä kaavamerkintöjä ja -määräyksiä laadittaessa.

Rantaosayleiskaavassa osoitetaan uusia aluevarauksia pääasiassa loma-asuntoja varten. Loma-asun-
tojen rakentaminen on pienimittakaavaista ja sovitettavissa huolellisella rakennussuunnittelulla ja viher-
rakentamisella maastoon ja maisemaan. Pienimittakaavainen rakentaminen ei heikennä aluekokonai-
suuksien arvoa, erityispiirteitä tai ominaisluonnetta. Pienimittakaavainen rakentaminen ei ole ristirii-
dassa myöskään maakuntakaavassa osoitetun lentoliikenteen varalaskupaikan suojavyöhykkeen
kanssa.
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Maakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (maakuntakaavassa kh2) on osoitettu
rantamitoituksen perusteella uusia rakennuspaikkoja seuraavasti:

- Kontin kulttuurimaisemaan 8 uutta rakennuspaikkaa ja kaksi uuden rantasaunan rakennuspaik-
kaa. Uudet rakennuspaikat ovat Ainajärven ranta-asemakaavan mukaisia.

- Pyydönniemen kulttuurimaisemaan 6 uutta rakennuspaikkaa ja yksi uusi rantasaunan paikka.
Uusista rakennuspaikoista kaksi sijaitsee Pitkälahden rantamaisemassa, joista toinen ei ole
omarantainen.

- Majalahden ja Palolahden kulttuurimaiseman alueelle yhteensä 13 uutta rakennuspaikkaa,
joista 3 uutta rakennuspaikkaa Palosaareen, 5 uutta rakennuspaikkaa Palolahden ja Majanlah-
den itärannalle ja 4 uutta rakennuspaikkaa länsirannalle sekä 1 uusi rakennuspaikka Palokos-
kentien läheisyyteen.

Rantaosayleiskaava on laadittu niin, että alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät arvot on
mahdollista säilyttää. Isot ja Pikkulevät ja uimaluodon eteläosan perinnemaisema on huomioitu ranta-
osayleiskaavassa perinnemaisemina, eikä niille ole osoitettu uutta maankäyttöä. Maakuntakaavan mu-
kaiset luonnonsuojelualueet on osoitettu luonnonsuojelualueina, eikä niille ole osoitettu uutta maankäyt-
töä. Myös muinaismuistoalueet on jätetty rakentamisalueiden ulkopuolelle.

6.3 Suhde ranta-asemakaavoihin

Ranta-asemakaavat säilyvät voimassa tämän yleiskaavapäivityksen jälkeenkin, ellei niitä erikseen
maanomistajien toimesta kumota. Ranta-asemakaavoissa osoitetut, mutta vielä toteutumattomat, raken-
nuspaikat (28 kpl) on osoitettu rantaosayleiskaavassa uusina rakennuspaikkoina.
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7 YLEISKAAVAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Vaikutusten arviointi tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain ja –asetuksen mukaisesti (MRL 9§, MRA 1§)
osana kaavaprosessia. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavan tehtävä ja tarkoi-
tus.  Vaikutusten arviointi tehdään asiantuntija-arvioina ja se perustuu kaava-alueella tehtyihin selvityk-
siin, maastokäynteihin, osallisilta ja viranomaisilta saatuihin palautteisiin.

7.1 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Kuntatasolla tarkasteltuna kaavalla ei ole väestönkehityksellisesti merkittävää vaikutusta Jämijärvellä.
Kaavassa ei osoiteta suoranaisesti alueita vakituiseen asumiseen. Kunnan väestökehityksestä ja nykyi-
sestä rakentamisen määrästä voidaan päätellä, että kylien täydennysrakentamisen volyymilla ei ole vai-
kutusta esimerkiksi kunnan sisäiseen muuttoliikkeeseen ja sitä kautta mm. muuhun rakennettuun ympä-
ristöön. Kaavassa muutetaan muutamia yksittäisiä loma-asuntojen rakennuspaikkoja (RA) nykyisen
käyttötarkoituksen mukaisesti vakituiseen asumiseen AP-alueiksi. Rakentamiseen osoitettujen alueiden
toetutuminen ei oletettavasti vaikuta merkittävästi kunnan väestömäärän kehitykseen.

Yhdyskuntarakenteellisesti kaava ei tuo muutosta Jämijärven olosuhteisiin. Kunnan palvelurakenne tai
asumisen keskittymät eivät merkittävällä tavalla muutu. Ranta-alueet sijaitsevat varsin edullisesti suh-
teessa Jämijärven nykyiseen yhdyskuntarakenteeseen. Etäisyydet sekä julkisiin että yksityisiin palvelui-
hin pysyvät maltillisina. Kaava-alueen rakennuspaikkojen määrän nousu noin 22 % prosentilla mahdol-
listaa taloudellisesta näkökulmasta erilaisten infrapalveluiden kuten vesi/jätevesi, tietoliikenne jne. ra-
kentamisen tehostamisen. Myös verkostojen ylläpito voi muodostua tätä kautta tietyillä alueilla, etenkin
kuntakeskustan läheisyydessä, aiempaa taloudellisemmaksi. Väestökehityksestä johtuen kaavalla ei ole
odotettavissa vaikutusta kunnan nykyisin tarjoamiin palveluihin tai luoden erityisiä investointipaineita.

Taloudellisista vaikutuksista merkittävimmät ovat jätevesihuoltoverkostoon liittyvät investoinnit, jotka
rantavyöhykkeellä olisivat toteutettava ilman kaavoitustakin. Kaavan vaikutukset ovatkin pääosin positii-
visia käyttäjämäärien kasvun ja rakenteen tiivistymisen myötä. Jätevesihuollon vesiosuuskunta-malliset
ratkaisut mahdollistavat myös julkisen tuen rantavyöhykkeellä sijaitseville yksityistalouksille vesihuollon
välttämättömiin investointeihin ja näin mahdollisesti pienentävät asukkaille jätevesien käsittelyvelvoit-
teesta syntyvää taloudellista rasitetta. Huomion arvoista on, että jos myös loma-asunnot liitettäisiin jat-
kossa kunnan jätevesihuollon verkostoon, etenkin kun kyseessä on rakennus, jota suunnitellaan ympä-
rivuotiseen käyttöön, verkostomaiset ratkaisut mahdollistuvat laajemmilla alueilla vesistön ympäristössä.
Loma-asuntojen mahdollisia liittymiä ei ole huomioitu mm. maakunnallisissa jätevesihuollon selvityk-
sissä.

Kaavalla voi olla matkailua edistävä vaikutus. Kaavassa esitetään ympäristöstä löytyviä sekä kulttuuri-
historiallisesti että luonnon ympäristön kannalta mielenkiintoisia kohteita ja alueita. Sekä asukkaiden
että sitä kautta matkailijoiden kiinnostus jo ympäristötietoisuuden kautta voi edistää mielenkiintoa alu-
etta kohtaan matkailumielessä. Tärkein vaikutus syntyy matkailun edistämisen kannalta järven virkistys-
käytön mahdollisuuksien parantumisen myötä. Tässä tärkeässä roolissa ovat vesistön ekologisen tilan
kohentamiseen tähtäävät toimet. Vesistön tilan parantamisesta syntyviä taloudellisia vaikutuksia voi-
daan myös arvioida. Jos veden ravinne- ja humuspitoisuuden laskeminen nostaa vesistön virkistysar-
voja voidaan olettaa rantatonttien arvon nousevan esim. 5000 € per tontti. Tällöin 10 % kuormitusta vä-
hentävät toimenpiteet ovat noin 500 € arvoisia tonttia kohden. Kun rantavyöhykkeellä sijaitsee nykyisiä
rakennuspaikkoja 333 (sisältää kymmeniä maatiloja), voidaan pienimuotoisista parannustoimenpiteistä
asukkaille syntyvien taloudellisten hyötyjen olevan yhteensä 165 000 -233 000 € luokkaa (vrt. kustan-
nukset kohta Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.). Ja hyöty olisi siis kymmenkertainen, jos vesistön
tila saavuttaa hyvän tason.
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Usealla tilalla harjoitetaan maataloustoimintaa tukevaa vuokramökkitoimintaa. Alueen arvostus ja ympä-
ristön tilan kohentaminen edesauttavat näiden sivuelinkeinojen harjoittamista. Välillisesti matkailun ja
kesämökkiläisten määrän lisääntyminen vaikuttaa positiivisesti myös taajamassa tarjolla oleviin palvelui-
hin.

7.2 Vaikutukset liikenteeseen

Kaavan toteuttaminen tapahtuu vähitellen maanomistajien tarpeiden mukaisesti. Kaavan toteuttamisen
mahdollistamat liikennemäärät ovat pieniä asukkaiden tuottamia työ- ja vapaa-ajan matkasuoritteita,
jotka eivät edellytä merkittäviä panostuksia liikenneverkkoon. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden paran-
tamisella voidaan kannustaa kestävien kulkutapojen valintaan ja edistää liikenneturvallisuutta. Kävely-
ja pyöräily-yhteyksien parantamisella voi olla myös positiivinen vaikutus matkailuun ja Jämijärvelle
suuntautuvaan vapaa-ajan virkistyskäyttöön.

7.3 Vaikutukset talouteen

Kaavan vaikutukset yksityisiin talouksiin ovat pääosin positiivisia. Uudet rakennuspaikat ja vanhojen ra-
kennusoikeuksien kaavallinen selkeytyminen nostavat kaava-alueella useiden kiinteistöiden arvoa.
Myös vesistön tilaa parantavat toimet nostavat rantatonttien arvoa. Taloudellisia rasitteita yksityistalouk-
sille syntyy haja-asutusalueella rantavyöhykkeelle sijaitseville rakennuksille jätevesien käsittelyvelvoit-
teesta, joka koskee pääosaa kaava-alueen rakennuksista. Käsittelyvelvoite on kuitenkin olemassa ran-
tavyöhykkeellä (100 metriä rannasta) sijaitsevilla kiinteistöillä kaavasta huolimatta (katso YSL 527/2014
luku 16 ja Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
157/2017). Kaavassa on pyritty etsimään ratkaisuja, joilla keskitetyt ratkaisut mahdollistuisivat ja yksi-
tyistalouksien taloudelliset velvoitteet ainakin paikallisesti voisivat tätä kautta laskea.

Maa- ja metsätalouden harjoittamisen näkökulmasta kaava selkeyttää tilannetta, kun tiedetään, mihin
uusia loma-asuntojen rakennuspaikkoja on mahdollista toteuttaa. Etenkin kotieläintalouden suuryksiköi-
den toiminnan näkökulmasta on olennaista tietää, mihin uusia rakennuspaikkoja on mahdollista sijoittaa.
Kaavassa kotieläintalouden suuryksiköitä on osoitettu olemassa olevan tilanteen mukaisesti Maanavil-
jaan (rantavyöhykkeellä), Ahonmaalle Leponiementien varteen ja Vihuntien lähelle, Kierikankylälle (ran-
tavyöhykkeellä), Konttiin ja Kauramäkeen. Kotieläintalouden suuryksiköiden ympäristölupaharkinta ja
lupamääräykset tehdään aina tapauskohtaisesti ja ympäristönsuojelulaissa edellytetyllä tavalla.

Välillisesti rantaosayleiskaavalla voi olla vaikutusta matkailuelinkeinojen talouteen, kun kaava mahdollis-
taa loma-asuntojen toteuttamisen.

7.4 Vaikutukset luontoon ja luonnonvaroihin

Rantaosayleiskaavassa turvataan luontoarvojen säilymistä osoittamalla luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeitä alueita (luo-1 – luo-6) sekä olemassa olevat luonnonsuojelualueet ja Natura
2000 verkostoon kuuluva alue asianmukaisin suojelumerkinnöin.

Kaavassa esitetyistä maankäytön muutoksista syntyvät vaikutukset luontoon eivät ole merkittäviä, sillä
uudet rakentamiseen tarkoitetut alueet on sijoitettu erityisiä luontoarvoja käsittävien alueiden ulkopuo-
lelle. Kaavan mahdollistama lisärakentamisen määrällä ei ole merkittävää negatiivista vaikutusta alueen
luontoarvoihin. Rakentamisella voi olla jopa osittain positiivisia vaikutuksia, edesauttaen perinnebiotoop-
pien lajiston säilymisessä, rantatonttien toimiessa rantaniittyjen ja laidunten vaihtoehtoisina kasvupaik-
koina. Rantarakentamisen mitoituksessa on huomioitu vesistön luontoarvot ja uutta rakentamista arvok-
kaille alueille ei kaavassa osoiteta. Rakentamisen sijoittelussa on myös huomioitu luontoselvityksessä
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esitetyt rakentamisen kannalta herkät kohteet ja alueet. Merkittävien luontokohteiden kartoitus ja niiden
osoittaminen kaavassa vaikuttaa positiivisesti alueen luontoarvojen säilymiseen.

Kaavassa esitetään alueella sijaitsevia perinnemaisemia, rantalaitumia ja niittyjä, joilla esiintyy maan-
käytöstä riippuvaista lajistoa. Kaavalla pyritään kannustamaan mm. perinteisesti laitumina käytettyjen
saarten virkistyskäyttöä, joka voisi olla yksi keino estää ainakin jossakin määrin käytöstä poistuneiden
laidunten metsittymistä. Perinnemaisemien mahdollisesti vaihtoehtoisista käytön muodoista ja hoidosta
tulisi laatia suunnitelma.

Jämijärven länsiosa on pintavesityypiltään matala runsashumuksinen ja itäosa runsashumuksinen järvi.
Vuonna 2013 järven länsiosa on luokiteltu ekologiselta tilaltaan tyydyttäväksi ja itäosa hyväksi. Vedessä
on runsaasti typpeä ja fosforia. Viimevuosikymmeninä kokonaisfosforipitoisuus on hieman laskenut.
Etenkin kesäkauden typpipitoisuudet ovat sen sijaan hieman nousseet pitkällä aikavälillä. Järven länsi-
osaa kuormittavat hajakuormituksen lisäksi Jämijärven kunnan puhdistetut jätevedet sekä turvetuotanto.
Järven itäosan vedessä on kesällä melko runsaasti typpeä ja fosforia, ja molempien pitoisuudet ovat
talvella selvästi suuremmat kuin kesällä. Kokonaistyppipitoisuudet ovat kasvussa. Järven länsiosan ve-
det virtaavat järven itäosan kautta koko järven lasku-uomaan. Planktonlevien määrään verrannollinen a-
klorofyllipitoisuus on vaihdellut huomattavasti seurantajakson aikana järven molemmissa osissa. Klo-
rofyllipitoisuudet ovat olleet suurimmillaan 1990-luvulla.

Kaavalla pyritään vaikuttamaan vesistön tilaan ehkäisemällä ravinnekuormitusta. Kaavaluonnoksessa
esitettiin ohjeellisin merkinnöin uomia, joille kosteikkoja ja laskeutusaltaita tulisi sijoittaa, mutta merkin-
nöistä on luovuttu ehdotusvaiheessa viranomaislausuntojen perusteella.

Kaavan vaikutuksia on arvioitu vesiensuojelullisten toimenpiteiden osalta. Tähän on käytetty Suomen
ympäristökeskuksen KUTOVA-mallia, jossa mallinnetaan vesiensuojelullisten toimenpiteiden vaikutta-
vuutta ja taloudellisia kustannuksia suhteessa kuormituksen vähentämiseen.

Vesistön kuormituksen vähentäminen vaatii toimenpiteitä monella eri sektorilla. Maankäytöllisesti Jämi-
järven valuma-alueen pinta-ala (388 km²) jakaantuu siten, että siitä on 4 % järviä, 21 % peltoa, 63 %
metsää ja 12 % muuta. Luokka muut koostuu 3 % osuudesta avosoita ja vähäpuustoisista alueista ja
taajamista. (Skippari;Heino;Kaipainen;& Bilaletdin, 2003) Ravinnekuormituksen vähentämiseksi olisi
tehtävä toimenpiteitä kaikilla näillä sektoreilla. Keskeisimmät toimenpiteet mallin mukaan olisivat kos-
teikoiden ja lietealtaiden perustaminen, maatalouden ravinteiden käytön hallinta, suojavyöhykkeiden
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lisääminen rinnepelloilla, metsätalouden putki ja pohjapadot sekä viemäröinnin laajentaminen ja kiinteis-
tökohtaisten jätevesijärjestelmien parantaminen haja-asutusalueella. Lietealtaat ja kosteikot edesauttai-
sivat useasta lähteestä syntyvän kuormituksen vähentämistä.

Kuva 21 Toimenpideyhdistelmällä saavutettavan kuormitusaleneman muodostuminen

Taulukko 1 Kuormitusaleneman muodostuminen sektoreittain

Sektori Kg P %

Maatalous 348 12 %

Metsätalous 65 24 %

Haja- ja loma-asutuksen jätevedet 105 25 %

Turvetuotanto 0 0 %

Yhteensä 519 13 %

KUTOVA-mallinnuksessa turvetuotannosta syntyvä kuormitus ei näy. Jämijärven valuma-alueella sijait-
see useita satoja hehtaareja luonnontilaista suota sekä turvetuotannosta jo poistuneita alueita että tuo-
tannossa edelleen olevia alueita. Vesistöjen erityisen korkea humuspitoisuus kertoo metsien ja soiden
ojituksista syntyvistä vaikutuksista. Jämijärven valuma-alueella on vain vähän järviä, mikä synnyttää
tilanteen, että haja- ja pistekuormituslähteistä syntyvä kiintoaines kulkeutuu suoraan Jämijärveen. Myös
Jämijärveen laskevien Palojoen, Koikonojan ja Naurisjoen korkeat fosforipitoisuudet, valuma-alueen
pinta-alaan suhteutettuna (Krogerus, 1994), kertovat myös siitä, että vesistösuojelullisia toimenpiteitä
olisi kohdistettava myös valuma-alueelle. Järven sisäisen kuormituksen vähentäminen, esimerkiksi pois-
tokalastuksella, ei ole järkevää ennen ulkoista kuormitusta vähentäviä toimenpiteitä.

Toimenpiteet, jolla saavutetaan mallin mukaan noin 13 % kuormitusvähenemä, kustantavat noin
180 000 €. Rahoitus jakaantuisi 40 % julkiseen osuuteen ja 60 % yksityiseen, kun haja- ja loma-asutus-
ten jätevesien puhdistaminen rahoitetaan täysimääräisesti yksityisesti. KUTOVA-mallissa tarkastellaan
ainoastaan fosforipäästöjä ja näin ollen mallinnuksessa turvetuotannolla ei ole syntynyt myöskään talou-
dellisia velvoitteita. Hankkeistamalla mm. kosteikko ja lietealtaiden perustaminen, voitaisiin rahoituspoh-
jaa laajentaa entisestään ja myös mahdollisesti nostaa julkisen tuen osuutta.
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Taulukko 2 Fosforikuormituksen vähentämisen taloudelliset kustannukset sektoreittain (KUTOVA-mallinnus)

7.5 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriperintöön ja rakennet-
tuun ympäristöön

Rantaosayleiskaava mahdollistaa loma-asumiseen liittyvää rakentamista rantavyöhykkeellä näille osoi-
tetuille paikoille. Emätilatarkasteluun perustuva rantarakentamisen tarkastelu on luonut uusia aiemmin
kaavoissa osoittamattomia rakennuspaikkoja rantavyöhykkeelle 74 kpl ja lisäksi 28 kpl ranta-asemakaa-
voissa osoitettuja, mutta vielä toteutumattomia rakennuspaikkoja. Yhteensä uusia rakennuspaikkoja on
osoitettu 102 kpl, joista emätilamitoitukseen perustuvia on 92 kpl. Rantaosayleiskaavan rantaviivakilo-
metriä kohti tulee keskimäärin yksi uusi rakennuspaikka (1,28). Mahdollisten uusien rakennuspaikkojen
määrä nousee noin 22 %, kun olemassa olevia rakennuspaikkoja on kaava-alueella yhteensä 422. Uu-
sien rakennuspaikkojen määrä suhteessa rannan mitoitusvyöhykkeellä olemassa oleviin rakennuspaik-
koihin on noin 28%. Lomarakennusten määrään kasvua voidaan pitää maltillisena ja vaikutuksia nykyi-
seen rakennettuun ympäristöön vähäisinä, kun uudet rakennuspaikat sijoittuvat laajalle alueelle ja pää-
osin yksittäisinä rakennuspaikkoina tai pareittain olemassa olevan rakentamisen tai tiestön yhteyteen.
Suurin yksittäinen uusien rakennuspaikkojen rypäs sijoittuu Vettenranta nimiselle emätilalle, josta on
lohkottu vuoden 1959 jälkeen vain yksi rakennuspaikka.

Emätilatarkastelussa käytettyä luokitusjärjestelmää voidaan pitää onnistuneena ja uudet rakennuspaikat
sijoittuvat pääasiassa alueille, joissa ei sijaitse kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti erityisen arvo-
kasta rakennettua ympäristöä tai uusi rakentaminen tukeutuu lähiympäristön olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen.

Kaavassa on huomioitu maaseudun olennaisin rakennettu ympäristö eli pellot ja niiden maisemalliset
arvot. Kaavassa on määritelty 835 ha maisemallisesti arvokkaita peltoalueita. Peltoalueiden säilyminen
avoimina maisematiloina on mahdollista vain, mikäli maatalous säilyy alueella elinvoimaisena. Merkittä-
vimmät maisemalliset arvot kaava-alueella syntyvät avonaisista osittain vesistöön avautuvista peltomai-
semista sekä ympäristöstä, missä on rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta maalaismai-
semaa.

Kaavassa osoitettu uuden rakentamisen määrä ei vaikuta merkittävästi maisemaan. Maisemalliset ja
kulttuurihistorialliset arvot ovat osoitettu kaavassa, millä voidaan ohjata korjaus- ja täydennysrakenta-
mista tavalla, että myös näistä toiminnoista ei merkittäviä maisemallisia vaikutuksia synny. Uudet alue-
varaukset on pääasiassa tarkoitettu loma-asumiseen, jolloin rakentaminen on pienimittakaavaista ja so-
vitettavissa maisemaan huolellisella rakennussuunnittelulla ja viherrakentamisella. Uudisrakentamista ja
mahdollista korjaus- tai täydennysrakentamista voidaan ohjata niin, ettei maisemalliset arvot merkittä-
vällä tavalla vaarannu.
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Maiseman hoidon kannalta olisi suositeltavaa, että Jämijärvelle laadittaisiin rantojen hoitosuunnitelma,
missä mm. määriteltäisiin mitkä rantojen osat pidetään kasvillisuudesta avonaisina ja miten hoito toteu-
tetaan.

Kuva 22. Majanlahti-Palolahti maakunnallisesti merkittävä kulttuurimaiseman alue ja Vihun paikallisesti merkittävä
kulttuuriympäristö osoitettu mustalla pistekatkoviivalla, uudet rakennuspaikat punaisilla pisteillä. Uudet rakennuspai-
kat sijoittuvat olemassa olevien rakennusten tai metsäsaarekkeiden yhteyteen.
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Kuva 23. Kaava-alueen keskiosassa uusia rakennuspaikkoja (punaiset pisteet) on runsaimmin Rajakorvenselän rannoilla ja
Palosaaressa. Iso-Koivuseen on osoitettu ranta-asemakaavan mukaiset uudet rakennuspaikat.
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Kuva 24. Kierikan kylässä runsaimmin uusia rakennuspaikkoja (punaiset pisteet) sijoittuu Vettenrannan tilalle Jä-
mintien pohjoispuolella. Uimaluotoon on osoitettu kolme uutta rakennuspaikkaa ja Mertiöjärven rannoille neljä uutta
rakennuspaikkaa ja yksi uusi rantasaunan paikka.
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Kuva 25. Kontissa ja Ainajärven rannoille on osoitettu useita rakennuspaikkoja Ainajärven ranta-asemakaa-
van mukaisesti. Rakennuspaikat sijoittuvat olemassa olevien rakennusten tai metsäsaarekkeiden yhteyteen.
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7.6 Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Rantaosayleiskaavalla ei ole vaikutusta palveluiden saavutettavuuteen. Palvelujen kehittäminen tapah-
tuu nykyisillä alueilla, missä laajeneminen on mahdollista kunnostamalla ja laajentamalla nykyisiä ra-
kennuksia tai rakentamalla tilalle uusia rakennuksia.

Virkistyskäyttöä palvelevat kaavassa osoitetut maa- ja metsätalousvaltaiset alueet ja venevalkamat. Vir-
kistyskäytön kannalta erittäin merkityksellisiä ovat laajat vapaana rakentamiselta säilyvät maa- ja met-
sätalousalueet, joilla liikkuminen on sallittua jokamiehen oikeudella. Maa- ja metsätalouteen osoitettuja
alueita on noin 64 % koko kaava-alueen pinta-alasta. Vesialuetta on noin 24 % kaava-alueen kokonais-
pinta-alasta. Rantaviivasta maa- ja metsätalousvaltaiseen käyttöön on osoitettu yhteensä noin 51 kilo-
metriä. Jos huomioidaan vain yli 100 m pitkät rantaosuudet vapaata rantaviivaa on noin 49,7 kilometriä.

Kaavan aiheuttamat muutokset eivät synnytä merkittäviä vaikutuksia sosiaalisiin oloihin, terveyteen ja
turvallisuuteen. Merkittävin vaikutuksista kaavan tavoitteista olisi vesistön virkistysarvon kehittämisellä
ja vesistön kunnon parantamisella. Virkistysarvojen nousulla olisi vaikutusta niin sosiaalisiin oloihin, ter-
veyteen kuin varmasti turvallisuuteenkin vesistön ympäristössä.

Vaikutusta sosiaalisiin oloihin voidaan olettaa syntyvän matkailijoiden lisääntymisestä. Loma-asukkaat
monipuolistaisivat kylämäisten alueiden sosiaalista elämää, vaikutusten ollessa kuitenkin varsin vähäi-
siä ja osittain kausiluonteisia. Laajemmassa määrin loma-asutuksen rakentaminen kuitenkin voi luoda
myös uusia elinkeinollisia mahdollisuuksia paikallisille asukkaille ja siten olla turvaamassa alueiden säi-
lymistä ainakin osittain asuttuina.

Terveyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ovat lähinnä rakentamiseen liittyviä ja ne ratkaistaan
rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

Kaavassa ei osoiteta alueille uutta ympäristöä häiritseviä toimintoja.
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8 YLEISKAAVAN TOTEUTTAMINEN

8.1 Yleiskaavan oikeusvaikutukset

Tämä kaava hyväksytään kunnanvaltuustossa oikeusvaikutteisena yleiskaavana. Tämä tarkoittaa sitä,
että kaavaan merkityille rantarakennuspaikoille voidaan myöntää kaavan perusteella rakennuslupa.
Lainvoimaisella yleiskaavalla on mm. seuraavia oikeusvaikutuksia:

· Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttä-
essä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (MRL 42 § 1 mom.).

· Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan,
jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa
muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaiku-
tuksen osalta (MRL 42 § 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huo-
mioon asemakaavaa laadittaessa.

· Se ohjaa ja sitoo sekä kunnan omia viranomaisia, että muita viranomaisia kuten
maanmittausviranomaisia, ELY-keskusta (MRL 42 § 2 mom.)

· Vahvistetun yleiskaavan määräykset sivuuttavat rakennusjärjestyksen määräykset.
Rakennusjärjestyksen määräykset jäävät kuitenkin voimaan, mikäli yleiskaavassa ei
ole näiden kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä.

· Lupaa rakennuksen rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaa-
van toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan
epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta alu-
etta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (MRL 43 § 1 mom.).

· Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympä-
ristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisarvojen vuoksi suojeltava,
yleiskaavassa voidaan antaa siitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (MRL 41 § 2
mom.).

· Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa
osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntara-
kentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehityk-
seen (MRL 99 § 3 mom.).

Edellä on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaisia yleiskaavan oikeus-
vaikutuksia. Myös muissa laeissa on säännöksiä, jotka edellyttävät yleiskaavan huo-
mioon ottamista niiden lakien mukaisissa menettelyissä. Näistä keskeisimpiä ovat
tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, rakennussuojelulaki ja ympäristön-
suojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta sääde-
tään vielä tarkemmin MRL 197 §:ssä.

8.2 Yksityiskohtainen suunnittelu

Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena (MRL 42 §). Yleiskaavaa voidaan käyttää rakennuslupien
myöntämisen perusteena kaavan AM-1, AP-1 ja RA-1-alueilla. Muilla alueilla osayleiskaava toteutetaan
asemakaavoituksella tai suunnittelutarveratkaisuilla. Uusien asemakaavoitettavien alueiden käyttöönot-
tojärjestys määritellään tarkemmin kunnan kaavoitusohjelmassa ja päätöksenteossa. Rakentamisessa
noudatetaan kunnan rakennusjärjestystä, ellei kaavassa toisin määrätä.
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Rantaosayleiskaavan toteuttaminen tapahtuu pitkän ajan kuluessa maanomistajien tarpeiden mukai-
sesti.

Rakennusten sopeutumisessa ympäristöön ja sijoittumisessa rakennuspaikalle tulee kiinnittää erityistä
huomiota. Rakennuspaikoilla tulee rakennusten ja rannan väliin jättää tai istuttaa riittävä suojapuusto.
Maisemallisesti merkittäviä puita ei saa poistaa. Aluevaraukset osoittavat rakentamisalueen, jolle raken-
nuspaikan rakennukset tulisi sijoittaa. Lopullinen paikka määritellään maastokatselmuksessa rakennus-
luvan hakemisen yhteydessä. Mikäli rantarakennuspaikan rakennuslupaa haetaan muulle kuin kaavaan
merkitylle rakennuspaikalle ranta-alueella ilman erityisen päteviä perusteita, tulee hakemus evätä,
koska rakentaminen vaikeuttaisi yleiskaavan toteuttamista. Maanomistajalle ei aiheudu huomattavaa
haittaa, koska perusrakennusoikeus on osoitettu korttelialueilla. Kunnalle ei näin ollen aiheudu lunastus-
tai korvausvelvollisuutta.

Osayleiskaavasta on mahdollista poiketa poikkeusluvalla tai ranta-asemakaavalla, mikäli poikkeaminen
ei vaaranna yleiskaavan keskeisiä tavoitteita.

9 YLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

9.1 Suunnitteluorganisaatio

Yleiskaava on laadittu konsulttityönä A-Insinöörit Civil Oy:ssä Tampereella, jossa työstä on vastannut
arkkitehti Johanna Närhi.

A-Insinöörit Civil Oy:n suunnittelutyöryhmä

Johanna Närhi, arkkitehti, YKS 490
projektipäällikkö, maankäytön pääsuunnittelija

Jaana Virtanen, rakennusarkkitehti
maankäytön suunnittelu

Jouni Turunen
suunnittelujohtaja, sopimusasiat

Jämijärven kunnan ohjausryhmään ovat kuuluneet kunnanjohtaja Markus Ojakoski, vt. rakennuspääl-
likkö Riikka Koivumäki ja rakennustarkastaja Marko Sillanpää.

9.2 Suunnittelun vaiheet

Aloitusvaihe
- Kunnanhallituksen päätös kaavan vireille tulosta 7.3.2016 (64 §)
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä __.__.-__.__.2016
- Viranomaisneuvottelu (§ 66) 12.10.2016.
- Yleisötilaisuus 12.12.2017.

Luonnosvaihe
- Luonnos kunnanhallituksessa 11.6.2018 (§143)
- Luonnosvaiheen asiakirjat nähtävillä 19.6.-19.7.2018

Ehdotusvaihe
- Osayleiskaavaehdotus kunnanhallituksessa __.__.2020 (§__)
- Osayleiskaavaehdotus nähtävillä __.__.-__.__.2020

Hyväksyminen
- Jämijärven kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan __.__.2021 (§__)
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KAAVASELOSTUS, EHDOTUS

9.3 Kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Täydentyy...


