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1 SELVITYKSEN TAVOITTEET JA SISÄLTÖ 
Maisemaselvityksen tavoitteena on selvittää kaavoituksellisia reunaehtoja Jämijärven 
vesistön ympäristössä. Selvityksessä tarkastellaan vesistön ympäristön ajallista 
kerrostuneisuutta ja vesistölle omaleimaisia piirteitä sekä selvitetään vuorovaikutussuhteita 
jotka ovat muovanneet nykyisen kaltaista ympäristöä.  

Selvitys perustuu toteutettuihin inventointeihin ja kirjalliseen materiaaliin sekä 
maastokäynteihin. Selvityksessä käytetään paikkatietopohjaista materiaalia, jota on 
saatavilla mm. Maanmittauslaitokselta.  

Maisemaselvityksen sisältö muodostuu maiseman perustekijöiden ja niiden 
vuorovaikutussuhteiden selvittämisestä sekä siihen pohjautuvien johtopäätösten ja 
reunaehtojen esittämisestä. (Nyman) Selvityksessä on päädytty keskittyä 
maaseutuympäristölle ominaisimpiin maisemallisiin tekijöihin. Jämijärven ympäristössä näitä 
ovat vesistön reuna-alueilla avonaiset peltoalueet ja maanviljelystoiminta. Peltojen 
edellytyksenä on vireä maanviljelytoiminta ja maatalouskeskusten toiminnan kehittymisen 
mahdollistaminen. Maanviljelyn toimintamahdollisuudet tulevaisuudessa on tärkein 
reunaehto kulttuurihistoriallisen ympäristön säilymiselle myös tulevaisuudessa. 
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2 KULTTUURIYMPÄRISTÖJEN ARVOT JA ERITYISPIIRTEET 
2.1 Tausta: Esihistoriasta isojakoon 

 
Jämijärven syntyjuuret ovat 8000 vuotta sitten vallinneessa Ancylusjärven vaiheessa. 
Alueen tunnetut 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 eKr.). Nämä jäljet ovat kiviesinelöytöjä ja 
nykyisillä peltoalueilla sijaitsevia asuinpaikkoja. Niistä kertovat usein vain kiviesineiden 
valmistuksesta kertovat pienet, terävät kiven palat eli iskokset. Keramiikkaa tunnetaan 
Jämijärveltä ainoastaan Mielahden asuinpaikalta; sieltäkin vain yksi pala. Kivikauden 
loppupuolen ns. vasarakirveskulttuurin  (2500-2000 eKr.) 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 Jämijärven 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 Pohjankankaan hiekkaharjuja pitkin Niinisalon ja Karvian kautta 
Pohjanmaalle. Jo vuonna 1556 Hämeenkankaan tien mainitaan olleen raivattu tie. 1650-
luvulla tie levennettiin ja parannettiin ratsu- ja postitieksi. 1700-luvun alussa Jämijärven 
Soinin kautta kulkenut tieosa siirrettiin ylemmäs harjulle. Hiekkapohjaisena tie on 
säilyttänyt paikka paikoin hyvin vanhan maantien luonteensa. Tie on valtakunnallisesti 
merkittävä. 
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Kuva 1 Jämijärven (Jemmi Jerfvi by) nimellä viitataan tässä järven itäpuoliseen asutukseen. Hämeenkankaan 
tietä vasemmalla. Ote maanmittauskonttorin  Porin läänin kartasta vuodelta 1713. Kansallisarkisto. 

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 kylissä – 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 
yhteydessä. Kauppilassa Kauppila ja Rotu, Kierikassa Hinttu, Kapari ja Soini, Kontissa 
Kontti ja Rämi, Peijarissa Alapeijari ja Ylipeijari, Pitkäniemiessä Heiska, Jutila ja Tuori, 
Pyydönniemessä Pyydönniemi (autiona). Nykyisen Jämijärven alueen ainut 1600-luvulla 
perustettu uudistalo oli Pyydönniemi, joka 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 Kankaanpäänkin 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 
pysähtyi taas puoleksi vuosisadaksi, kunnes 1800-luvun alkupuolella torppien 
perustaminen toi asukkaita myös kylien välisiin metsämaihin. Uusia kyliä ei kuitenkaan 
enää syntynyt. Siten voidaankin katsoa koko Jämijärven alueen asutuksen päärungon 
syntyneen vuoteen 1785 mennessä. (Vasko, 2017) 
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Isojako suoritettiin Jämijärvellä vuosina 1784-1796. Jämijärven kyläkuvaa ei isojako 
mullistanut. Kylät 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 metsiä. 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 
ilmaantumisesta 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) 

 
Kuva 2 Rajahalmeen kivikautista asuinpaikkaa Jämijärvellä. Kuva: T. Vasko. 
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2.2 Kulttuurihistoriallisesti tärkeät ympäristöt 

 
Kuva 3 Kulttuurihistoriallisesti tärkeät alueet ja kohteet 

Jämijärvellä sijaitsevat seuraavat valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät 
kulttuuriympäristöt:  Jämijärven kirkko ja ympäristö (RKY), Kontin kulttuurimaisema, 
Palokoski-Majanlahti-Palolahti kulttuurimaisema, Pitkälahden kulttuurimaisema, 
Kauppilankylän kulttuurimaisema sekä Narvin lähteet. Narvin ja Kylmänmyllyn lähteiden 
paikat on rekisteröity Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin historiallisen ajan kultti- ja 
tarinapaikoiksi. 

Kaava-alueella näistä sijoittuvat Kontin kulttuurimaisema, Palokoski-Majanlahti-Palolahti 
kulttuurimaisema, Pitkälahden kulttuurimaisema ja Kauppilankylän kulttuurimaisema. 

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 kulttuurimaisema, jossa vanha kivisilta. 
 
Pitkälahden kulttuurimaisema 
Mutkittelevan tien ja Jämijärven Pitkälahden väliin jäävä viljelysmaisema. 
Avoin kulttuurimaisema, jota halkoo mutkitteleva tielinja. 
 
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 laskeutuvat 
loivasti Jämijärveen. Kontin talon aitta on erittäin vanha, eräiden arvioiden mukaan peräti 1500-luvulta. "Mantereen" 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. 
 
Lähde: Satakunnankulttuuriympäristöt eilen, tänään, huomenna (Uusi-Seppä, 2012) 
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2.3 Esihistoriallinen ja historiallinen perintö 
 

Satakunnan Museo inventoi 10.-13.4. ja 18.-19.4. 2017 esihistoriallisen ja historiallisen ajan 
kiinteitä muinaisjäännöksiä Jämijärven ympärillä. Inventointi liittyi rantaosayleiskaavan 
laadintaan. Työn suoritti FM Tiina Vasko. Inventoinnin valvojana oli Satakunnan Museon 
amanuenssi Leena Koivisto. Rahoittajana 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 kohteissa kyntämättä, oli muutaman kvartsi-iskoksen havaitseminen lähinnä 
onnekas sattuma. Molempien kohteiden lähistöltä tunnettiin aiempia löytöjä. Muitakin 
reitin varrelle osuneita kiviesineiden löytöpaikkoja tarkistettiin, mutta suuressa osassa 
havainto-olosuhteet olivat varsin huonot (pellot olivat kyntämättä). Tämän vuoksi näiden 
kahden uuden kohteen rajaus on varsin maltillinen. Kaikkien tunnettujen asuinpaikkojen 
rajaukset ovat kuitenkin vain ohjeellisia. Asuinpaikkojen todellisen laajuuden 
selvittämiseksi tarvittaisiin koetutkimuksia. 

Eteläpuolen niukemmat löydöt voivat selittyä sillä, että Jämijärven eteläranta vaikuttaisi 
olleen olosuhteiltaan huonompi kivikauden asuinpaikoille. Järven ja Hämeenkankaan 
väliin jäävä soinen alue on ulottunut varsin lähelle rantaa vielä moderninakin aikana. 
Lisäksi järven pinta on ollut nykyistä korkeammalla. 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 historiallisten 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 Heiskaksi 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 rakennettu useita vuokramökkejä. Pitkäniemi on historiallisen 
merkittävyytensä vuoksi kulttuuriperintökohde.  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 silloiset isännät olivat läheistä sukua keskenään. Hintun talon silloisena 
omistajana mainitaan Erik Kierikka ja toisen Kaparin talon omistajana Nils Kierikka. 
Mahdollisesti jo keskiajalla syntynyt valtakunnallisesti merkittävä Hämenkankaan 
kangastie, joka muutettiin posti- ja ratsutieksi 
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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 kulttuuriperintökohteita. 

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 viljelykset laskeutuvat loivasti 
Jämijärveen. Kontin tilalla oleva vanha aitta on ilmeisesti yksi Suomen vanhimpia 
puurakennuksia. Rakennusvuodesta ei ole varmuutta, mutta epäilyt kallistuvat vahvasti 
vuoteen 1553. Perusteluna on sekä aitan edestä päin katsoen vasemmassa seinässä 
oleva muutaman sentin korkuinen vuosilukukaiverrus 1553 että aitan rakentamisessa 
käytetty kiilanurkkatyyli, jota käytettiin nimenomaan 1500- ja 1600-luvuilla. Alue kuuluu 
Kontin kulttuurimaisemaan  (Satakunnan rakennusperintö 2005). Vanha kylätontti sijaitsee 
Mattilan tilan kohdalla. Kontinkylä on historiallisen merkittävyytensä vuoksi 
kulttuuriperintökohde. 

 
Kuva 4 Kontinkylän vanhaa tonttia Mattilan pihamaalla. Kuva: T. Vasko. 

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 
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vuonna 1784, sijaitsevat nykyisin hieman pohjoisempana vanhasta tontistaan. 
Isojakokartassa ja 1800-luvun puolivälin pitäjänkartassa ne ovat vielä vanhalla 
paikallaan. 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 
merkittävyytensä vuoksi kulttuuriperintökohde. 

Tarkempi kuvaus, kohteiden laajuus ja luokitusehdotukset , selviävät raportissa, 

Jämijärvi, Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2017, esitetyissä 

kohdekuvauksissa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
1.   Ollila s.15 
2.   Kontti s.17 
3.   Rajahalme s.20 
4.   Kivimäki s.23 
5.   Järvenpää s.25 
6.   Teivaala s.27 
7.   Salomäki s.29 
8.   Lautaluoma s.32 
9.   Sauvaniemi s.34 
10. Holma s. 37 
11. Haapamäki s. 40 
Uudet kohteet 
12. Pitkäniemi s. 42 
13. Kierikka s. 45 
14. Soini s. 48 
15. Kontinkylä (Kontti, Konttila) s.50 
16. Kontinkylä Rämi s.53 
17. Pyydönniemi s.55 
18. Ahola s.58 
19. Palolahti s.61 
 

Lähde: Jämijärvi - Rantaosayleiskaava-alueen arkeologinen inventointi 2017, Vasko Tiina, 2017 
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2.1 Rakennusperintö 
 

Jämijärven ympäristössä on runsaasti kyläkuvallisesti ja paikallisen historian kannalta 
tärkeitä rakennuksia. Jämijärven ympäristössä on toteutettu varsin kattava 
rakennusinventointi vuonna 2011, johon kuului 44 pääasiassa ennen vuotta 1940 
rakennettuja kohteita. Inventointi painottui rakennusten ulkoasuun. Sisätiloja on inventoitu 
pääpiirteisesti, mikäli omistajat ovat tähän suostuneet ja kohteissa on voitu tutustua myös 
sisätiloihin. (Ovaska, 2011) 

Arvottamisessa on käytetty yleisesti käytössä olevaa, mm. Museoviraston suosittelemaa 
arvoluokitusta. Kohteet on jaettu A-, B- ja C-luokkiin pääasiassa niiden 
rakennushistoriallisten, historiallisten ja maisemallisten arvojen perusteella. Kohdeluokista 
seuraavat myös suojelusuositukset. Rakennushistorialliset arvot liittyvät kohteen 
rakentumisen historiaan (suunnitteluun, muutostöihin) sekä osaltaan myös kohteen 
arkkitehtuuriin. Historialliset arvot kertovat kohteen mahdollisuudesta ilmentää alueensa 
historiaa. Näissä voi olla tarkempia mainintoja eri osa-alueista kuten sivistys- tai 
liikehistoriallisesta arvoista. Maisemalliset arvot liittyvät kohteen sijoittumiseen 
ympäristöönsä. 

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

Museon 
luokitus 

Kohdenumer
o 

Kylä Tilan nimi ja 
Kiint.tun. 

Kuvia Arviointi Num.
kaava
ssa 

A - 
suojeltav
a kohde 

205612 Pyydö
n-
niemi 

Mäkipää 
 
181-401-1-20 

 

Päärakennus, puoli ja talli 
muodostavat historiallisesti 
kertovan, autenttisena säilyneen 
kokonaisuuden. Tilalla ei asuta 
vakituisesti. Pitkäniementien 
varressa sijaitseva vanha riihi on 
maisemallisesti arvokas. Luokka A: 
Suojeltava kohde; Arvot:  
Historiallinen, Maisemallinen 

1 

A - 
suojeltav
a kohde 

205597 Kaup
pila 

Aho (ent. 
Kauppilan 
koulu)  
 
181-403-4-63 

 

Arvokas päärakennus. Pihapiirin 
kannalta merkitystä myös 
talousrakennuksella. Kohteella on 
historiallista merkitystä Kauppilan 
kylän entisenä koulurakennuksena. 
Se on maisemallisesti merkittävä 
Vihuntien varren miljöössä. 
Kohteen koulutoiminnasta kertovat 
piirteet ovat säilyneet. 
Luokka A: Suojeltava kohde. Arvot: 
Historiallinen, 
Rakennushistoriallinen, 
Maisemallinen 

2 
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A - 
suojeltav
a kohde 

205607 Peijar
i 

Sakkila 
 
181-411-1-
112 

 

Sakkilan 1800-luvun loppupuolella 
rakennettua päärakennusta on 
laajennettu 1940-luvulla, ja ikkunat 
ja ovet on uusittu hiljattain. 
Asuinrivi on pysynyt 
samanmallisena ja oloisena 1940-
luvulta lähtien. Luonnonkiviperusta 
ja hieno kuisti jossa pieniruutuiset 
vanhat ikkunat. Tilan muut 
rakennukset ovat 1900-l puolivälin 
tienoilta, viimeisin 1980-luvulta. 
Kauniilla paikalla järveen laskevan 
rinteen päällä sijaitseva tila on osa 
Rannanperäntien tiemaisemaa. 
Luokka A: Suojeltava kohde, 
Päärakennukseen kohdesuojelu.  
Arvot: Historiallinen, Maisemallinen 

3 

A - 
suojeltav
a kohde 

205569 Vihu Lautaluoma 
 
181-419-8-39 

 
 

1700-luvulla perustettu kantatila on 
historiallisesti arvokas. 
Pitkänurkkainen päärakennus 
vuodelta 1890 ja pihapiirin 
talousrakennukset muodostavat 
eheänä säilyneen 
kokonaisuuden.Pihapiiri on osa 
Vihuntien tiemaisemaa.  
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot: 
Historiallinen, Maisemallinen 

4 

A - 
suojeltav
a kohde 

205616 Vihu Maja 
 
181-419-1-36 

 

 

Kumpuilevassa peltomaisemassa 
järven rannalla sijaitsevalla 1700-
luvun kantatilalla on historiallista ja 
maisemallista arvoa. Arvokkaita 
ovat päärakennus ja 
"läpikuljettava" 
navetta/varastorakennus, jotka 
pienen saunan kanssa muodostavat 
eheän 1930-luvulla rakennetun 
pihapiirin. 
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot: 
Historiallinen, Maisemallinen 

5 

A - 
suojeltav
a kohde 

205574 Vihu Rantamäki 
(Kivimäki) 
 
181-419-4-39 

 

Alkujaan umpipihatyyppinen 
kokonaisuus viljelyelinkeinoon 
liittyvine vanhakantaisine 
talousrakennuksineen. Nykypäivään 
ovat säilyneet viehättävä 
asuinrakennus 1800-l puolivälistä 
sekä käytännössä lähes kokonaan 
uusittu päärakennus 1700-1800-
luvulta. Asuinrakennuksessa 
koteloidut pitkänurkat, 
"siikaislainen" kuisti sekä 
alkuperäiset ikkunat. Pihapiirin 
tuntumassa sijaitsevat lato ja 
entinen savusauna viimeistään 
1900-l alkupuolelta täydentävät 
kokonaisuutta. 
Luokka A: Suojeltava kohde, 
Kohdemerkinnällä suojeltava toinen 
asuinrakennus (punainen 
rakennus). Arvot: 
Rakennushistoriallinen, 
Historiallinen, Maisemallinen 

6 
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A - 
suojeltav
a kohde 

205572 Vihu Sauvaniemi 
 
181-419-9-54 

 
 

 

Edelleen toimivan maatilan pihapiiri 
on säilyttänyt hyvin vanhan 
luonteensa. Kokonaisuus kertoo 
tilan elinkeinohistoriasta. 
Yksittäisistä rakenuksista 
arvokkaimmat ovat 1800-luvulla 
rakennettu päärakennus ja 
luhtiaitta vuodelta 1862.  
Päärakennus on pitkänurkkainen 
hirsirakennus, jota on laajennettu 
1900-luvun alussa. Aaltopeltikate 
laitettu n. 40 v. sitten. Kuisti on 
uusittu 1960-luvulla. Itäpäätyyn on 
rakennettu sauna 1990-luvulla. Osa 
ikkunoista ja ovista on vaihdettu. 
Huonejako on pysynyt lähes 
alkuperäisenä.  
Luhtiaitan eteläpääty on toiminut 
hevostallina 1940-luvulle saakka. 
Pohjoispäädyssä on alakerrassa 
varastotilaa, yläkerrassa kesäsunto. 
Luhtiaitta on hyväkuntoinen, 
aaltopeltikate laitettu noin 30 v 
sitten. 
Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot: 
Rakennushistoriallinen, 
Historiallinen, Maisemallinen 

7 

A - 
suojeltav
a kohde 

205577 Vihu Teelmäki 
 
181-419-4-40 

 

Teelmäen noin 1880-luvulta 
peräisin oleva, nurkkakivien varaan 
rakennettu, pitkänurkkainen 
päärakennus on säilyttänyt 
autenttisen ilmeensä, mutta on 
asumattomana päässyt 
ränsistymään viimeisten 
vuosikymmenien aikan (Ovaska, 
2011)a. 
Alkuperäiset ikkunat. 
Paritupapohjakaavaan perustuva 
huonejärjestys on säilynyt 
muuttumattomana. Talossa on 
tehty remonttia 1930-luvulla. 
Tuvassa on pellimuuri, pirtissä 
leivinuuni. Alkuperäiset peiliovet. 
Pihapiiri ei muodosta selkeää 
kokonaisuutta. 
Luokka A: Suojeltava kohde, 
Päärakennukselle kohdesuojelu? 
Selviteltävä tilannetta vielä 
osayleiskaavatyön yhteydessä. 
Arvot: Historiallinen, Maisemallinen 

8 

A - 
suojeltav
a kohde 

205511 Vihu Vähävihu 
 
181-419-7-19 

 

Kantatila, jonka historia ulottuu 
1600-luvulle. Yksittäisistä 
rakennuksista arvokkaita ovat 
vanha päärakennus (1800-l) ja 
kivinavetta (1904). Vanhassa 
päärakennuksessa on asuttu 
vuoteen 1955 asti. Nykyisin se on 
varastotilana. Ovet ja ainakin osa 
ikkunoista alkuperäisiä. 
Alkuperäinen umpikuisti on 
purettu. Vuorausta on 
korjailtu/uusittu. Aaltopeltikatto n. 
1970. Länsipäädyssä ollut kaksi 
kamaria, itäpäädyssä sali, keskellä 
eteinen ja keittiö. Rakennuksen 
länsipäädystä on poistettu 
väliseinät ja keittiön oviaukkoja 
laajennettu. Tulisijat on purettu. 
Alkuperäisiä peiliovia on säilynyt, 
samoin salia kiertävä kiinteä penkki. 
Lohkokivisen komean navetan 
ikkunoita 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. 

9 
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Luokka A: Suojeltava kohde; Arvot: 
Historiallinen, Maisemallinen  

 Lähde: Jämijärven ympäristön rakennusinventointi, 2011 

B-kohteita, eli kohteita, mitkä suositellaan kaavassa merkittäväksi /s –kohteiksi ovat: 
Museon 
luokitus 

Kohdenumero Kylä Tilan nimi  Kiint.tunnus Arviointi 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205549 Kierikankylä Ahomäki 181-401-6-61 

Arvokkaita vanha päärakennus, navetta ja vanha kuivuri, jotka 
muodostavat Ahomäen tilan syntyvaiheista 1930-luvulla kertovan 
kokonaisuuden. Tilan rakennuskanta on kuitenkin voimakkaasti uusiutunut. 
Kolmen vanhan rakennuksen viljelysaukean reunalle sijoittuvalla ryhmällä 
on kuitenkin maisemallista ja rakennushistoriallista merkitystä osana 
Kierikankylän miljöötä. Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde. Arvot: 
Rakennushistoriallinen, Maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205578 Kauppila Alarämi 181-403-2-168 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205602 Peijari Impivaara 181-411-2-289 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205593 Pyydönniemi Jussila 181-401-4-175 

Melko hyvin säilynyt 1900-luvun alun päärakennus, jossa osittain 1950-
luvulla vaihdetut ikkunat. Myös sisästiloissa 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, 
Rakennushistoriallinen, Maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205611 Kauppila Kontti 181-403-1-174 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205594 Pyydönniemi Kuoppala 181-401-4-74 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205606 Pitkäniemi Lahti 181-401-2-84 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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  

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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 
laajennusosa 1970-luvulla sekä uusi kuisti. Ikkunat ja vuoraus on uusittu. 
Pihapiirin rakennuksia on purettu ja uutta rakennettu tilalle. 1940-1950-
luvun navetta ja sauna ovat säilyneet vanhassa asussa. Luokka B: 
Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: historiallinen, maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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 Arvot: 
maisemallinen 
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B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205615 Vihu Pihlajamäki 181-419-10-7 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205610 Vihu Rantavihu 181-419-13-0 

Maisemallisesti merkittävä. Hyvin säilyneet 1900-luvun puolivälin 
rakennukset muodostavat eheän, kertovan kokonaisuuden.  
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, 
Maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 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 kaunista 
peltomaisemaa. Kaikki rakennukset varsin alkuperäisessä kunnossa, vain 
katot vaihdettu.  
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, 
Maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205514 Kierikankylä Salo 181-401-5-78 

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

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205600 Peijari 

Sihvonmäki 
(Kalliomäki) 181-411-2-314 

1800-luvun puolella rakennettu kalastajatorppa, jossa säilynyt intiimi 
pihapiiri. Asuinrakennuksen ikkunat on vaihdettu 1960-luvulla. Vuonna 
2009 aloitettin 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 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205521 Kierikankylä Soini 181-401-5-123 

Soini, jonka historia ulottuu aina 1500-luvulle, on yksi Jämijärven 
vanhimmista kantatiloista. Keskiaikainen Hämeenkankaan postitie on 
kulkenut tilan 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 
huonossa kunnossa. Vanha päärakennus, jossa kansallisromanttista 
koristelua, on huonossa kunossa, mutta viehättävä. Odottaa purkutuomion 
toimeenpanemista. 
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen, 
Maisemallinen 

B -
lievemmin 
suojeltava 
kohde 205584 Kauppila 

Välimäki 
(Mattila) 181-403-1-174 

1800-luvun vaihteessa perustetun tilan päärakennus vuodelta 1900 on 
ulkopuolelta 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 
siirrettynä. 
Luokka B: Lievemmin suojeltava kohde; Arvot: Historiallinen 

 

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 velvoitetaan kyläkuvan kannalta merkittävien 
rakennusten luonteen säilyttämiseen mahdollisissa muutos- ja rakennustöissä, ja 
mahdollistetaan puuttuminen rakennusten purkamis- ja muutostilanteisiin pihapiirissä. 

3 LUONTO 
 
Jämijärven rantojen maalaji on miltei kaikkialla hiesu. Mielahdella Hämeenkankaan 
reunassa on karkeaa hietaa ja hiekkaa. Tulvarannoilla ja lahdenpohjukoissa on laajalti 
liejua ja saraturvetta. Savea on järven pohjoispäässä Majanlahden pohjukassa. 
Kalliorantoja on vähän ja ne on enimmäkseen rakennettu. Kivikkorantoja ei ole ollenkaan 
(www.paikkatietoikkuna.fi). 
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Yleisimmät rantatyypit ovat kaikkialla ruohoinen saraluhta ja korkeakasvuinen rantaniitty. 
Jämijärven pienimmät saaret ovat kokonaan näitä kahta tyyppiä. Rantaluhdat kasvavat 
vesisaraa, viiltosaraa, ranta-alpia, terttualpia, kurjenjalkaa, myrkkykeisoa, 
leveäosmankäämiä ja keltakurjenmiekkaa. Kurjenmiekka on 
levinnyt istutuksista eikä kuulune Jämijärven alkuperäiseen kasvistoon (Suominen 2013). 
Palosaaressa pitkät luhtaiset lahdet ovat soistuneet rahkasammalta kasvaviksi nevoiksi. 
 
Korkeakasvuisilla rantaniityillä kasvaa edellä mainittujen kasvilajien lisäksi halavaa, 
kiiltopajua, mesiangervoa, nurmilauhaa ja rönsyleinikkiä. Palosaaressa myös paatsama 
muodostaa laajoja pensaikkoja. Jämijärven rantojen komeat halavat ovat järvimaiseman 
silmiinpistävin osa. 
 
Kaikkialla yleinen rantatyyppi on myös lehtipuuvaltainen lehtomainen kangas eli ns. 
koivuviita. Puustossa on koivun lisäksi usein järeitä tervaleppiä, haapoja ja mäntyjä. 
Rantaviidassa kasvaa tyypillisesti paatsamaa, valkovuokkoa, mesimarjaa, lillukkaa, 
nurmilauhaa ja metsämaitikkaa. Entisen rantatörmän alapuolelle kasvanut puusto on 
rakentamattomilla rannoilla monin paikoin jokseenkin täysin luonnontilassa. 
 

3.1.1 METSÄT 
 
Jämijärvellä Lounaismaan eteläboreaaliset metsät vaihettuvat karummiksi keskiboreaalisen 
Suomenselän metsiksi. Järven ympäristössä metsät ovat rehevää eteläboreaalista tyyppiä 
ja niistä on löytynyt monen eteläisen kasvilajin ääriesiintymiä (Suominen 2013). 
Rantayleiskaava-alueen metsät ovat enimmäkseen tuoretta tai lehtomaista kangasta sekä 
tuoretta lehtoa. Järven länsirannalla sekä Huopansaaren ja Palosaaren lämpimillä 
moreenirinteillä on runsasravinteista lehto-orvokkityypin lehtometsää, jonka puustoon 
kuuluu myös metsälehmus. Näissä lehdoissa kasvaa runsaasti sinivuokkoa sekä nimilajin 
lehto-orvokin lisäksi muutama muu vaatelias lehtokasvi, mm. lehtopähkämö ja 
pussikämmekkä (Henttonen 1996, 1997, 1999). 
 
Järven eteläpäässä Mielahdella pohjavesi tulee esiin lähellä vesirajaa muutamina lähteinä 
ja tihkupintoina. Hämeenkankaan reunan isot lähteiköt (Uhrilähde, Kylmänmyllynlähde, 
Krupulähde, Mielahden lähteet) kuuluvat Natura -suojeluohjelmaan. Niitten lähistöllä on 
lisäksi muutama pienempi lähteikkö ja lähdevetinen neva. Lähdekurujen ympäristössä on 
enimmäkseen karua puolukkaturvekangasta. Ylempänä Hämeenkankaalla Jämintien 
varressa on kuivan kanervatyypin kasvatusmetsiä. Pohjaveden läheisyys näkyy täällä 
siniheinän ja katajan esiintymisenä jäkäläkankaitten painanteissa. 
 
Jämijärven saarissa metsät ovat yleisesti ottaen hoitamattomia. Kaikissa saarissa on 
huomattavan järeitä mäntyjä, kuusia, koivuja ja haapoja, tuulenkaatoja, pökkelöitä sekä 
kokonaan hakkuitten ulkopuolelle jääneitä metsiköitä. Palosaaren asumattomassa 
itäosassa entiset laitumet ovat metsittyneet koivuviidoiksi. Huopansaaren entiset avoimet 
puolikulttuurilehdot ovat laajalti kuusettuneet (Henttonen 1996). Tiheää kasvatusmetsää on 
Niittusaaressa, Ohrisaaressa ja Haapasaaressa. 
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Kuva 5 Uimaluoto 

3.1.2 PERINNELUONTO TYYPIT 
 

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 Palosaaressa on 
myös niitettyä maisemapeltoa. Myös kirkonkylän rakentamattomat rannat ovat 
enimmäkseen maisemapeltona. 
 
Matalakasvuista järvenrantaniittyä on säilynyt entisissä laidunniemissä ja saarissa. Tätä 
rantatyyppiä on lähinnä Juminsaaressa ja Isolla sekä Pikkulevillä, pienillä alueilla myös 
Sillanpäänlevällä, Huopansaaren itäkärjessä, Koivulahdessa, Salmenniityllä, Uimaluodon 
eteläkärjessä ja Pyydönniemessä. Matalaskasvuisella 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. 
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Kuva 6 Luontokohteet järven ympäristössä 
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4 MAISEMA 
 

Jämijärvi on luokiteltu kuuluvaksi Pohjois-Satakunnan järviseudun maisema-alueeseen. 
Pohjois-Satakunnan maisema-alue on osa Lounaismaan maisemamaakuntaa. Lounaismaan 
maiseman peruselementit vaihtelevat rikkonaisesta saaristosta ja kumpuilevista, osittain 
paljastuneista kallioalueista laajoihin tasaisiin, viljaviin savikkoalueisiin, joilla lukuisat joet 
kiemurtelevat. Pohjois-Satakunnan järviseutu vaihettuu kohti Suomenselän karuja 
vedenjakaja alueita. Seudun verraten metsäistä yleisilmettä elävöittävät monet järvet. Koska 
savikoita on alueella niukalti joidenkin pienehköjen jokien varsilla, eivät maanviljelyn 
edellytykset ole yhtä hyvät kuin muualla Lounaismaalla. Alueella olevia peltomaisemia 
elävöittävät niiden sijainti järvien ja jokien rantamilla. Verrattain harva asutus on sijoittunut 
pääasiassa pienten jokien laaksojen tuntumaan. (Alatalo, 2013) 

4.1 Tausta 
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 harjujono on Soininharjulla, joka nousee 
parin kilometrin päässä sijaitsevan Jämijärven pintaa 85 m korkeammalle. Soininharju ja 
sen jatke Niiniharju ovatkin korkeimmat Hämeenkankaan harjuista Jämijärven 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 kuivatettu ja raivattu pelloiksi. Jämijärven kallioperästä suurin osa 
on graniittia. (Vasko, 2017; Alatalo, 2013) Maaperältään Jämijärvi on suurimmaksi osaksi 
hiekkamoreenia ja hiesua. 

 
Kuva 7 Ilmakuva Jämijärvestä topografisena vinovalovarjosteena. 

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

4.2 Suurmaisema 
 

 
Kuva 8 Suuramaisema Jämijärven vesistön ympäristössä. 

Suurmaisema muodostuu harjumuodostelmien (Pohjankangas, Hämeenkangas ja 
Lauttakangas) väliselle 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. 

Maisemakuvallisesti vesistön rannat jakaantuvat kolmeen toisistaan poikkeavaan 
alueeseen. Eteläisin osa on Hämeenkankaan harjumuodostelman reuna-aluetta, jossa 
kangasmetsä kohoaa voimakkaasti, 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 
laskeutuvat kohti järveä. Maja-ja Palolahtea ympäröivässä laaksossa järven 
luoteisosassa sekä itäpuolella Kontin ja Pitkälahden alueiden viljelykset muodostavat 
kauniita avonaisia näkymiä. Avonaisissa näkymissä eri suurmaisemalliset elementit 
korostuvat. 
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Kuva 10 Ilmakuvassa Jämijärven läntinen-ja itäinen allas ja Mertiöjärvi. Läntinen-allas kuvan 
yläreunassa ja etualalla avautuvat näkymät Kauppilan ja Kierikan kyliin.  (kuva: Ilmari Mattila) 

Kuva 9 Palokoski-Majalahti-Palolahti kulttuurimaisema. (kuva: Samir Abboud) 
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4.3 Maisemahistoria 

 

 
Kuva 11 Maanviljelyn laajentuminen. Ylhäällä kartta vuodelta 1923 jossa esitetty niityt (vihreä) ja pellot 
(keltainen). Alhaalla Peruskartta vuodelta 1959. 
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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 vuosien 1922-1930 välisenä aikana, kattaen nykyisin 
lähes koko järven ympäristön. Alueen maisemaan on vaikuttanut merkittävästi lähisoiden 
ja viljelyalueiden kuivattamiseksi ja rantojen viljelyalan laajentamiseksi 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 
parantamiseksi. 

Ylhäällä (Kuva 23) on vertailevaa karttamateriaalia vuosilta 1923 ja 1959. Vertailussa 
havainnollistuu maaseudun ja maatalouden kehitys juuri näiden vuosikymmenten välisenä 
aikana. Maankäytöllisesti peltopinta-alat ovat huomattavasti kasvaneet ja tilojen määrä 
lisääntynyt. Eritoten torppareiden vapautus ja maatalouden koneellistuminen ovat 
tekijöitä, joiden seurauksena myös Jämijärven ympäristön maisema on muuttunut. 

 
Kuva 12 Karttapohja vuodelta 1923 ja maisemallisesti merkityksellisesti peltoalueet. 
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Kuva 13 Vanha rakennuskanta ja rakennussuojelukohteet sekä tiloja ympäröivät maisemallisesti 
merkitykselliset pellot. 

Maatalouskeskuksia suunnittelualueella on järvien rantamilla kaikkiaan lähes kaksisataa 
sijaiten alueelle tyypillisesti metsien ja peltojen laidoilla lähiympäristöään hieman 
korkeammille paikoille tai järven rannan tuntumassa. Ylempänä kuvassa on olemassa 
oleva vanha rakennuskanta ja maisemallisesti tärkeiksi peltoalueiksi arvotetut alueet. 
Vanhaa, ennen vuotta 1930 rakennettua, rakennuskantaa on säilynyt ympäri vesistöä. 
Keskittymiä, joissa sijaitsee vanhaa kyläasutusta, löytyy Vihun, Kauppilan, Kierikankylästä ja 
järven vanhimmalta asutetulta alueelta järven länsiosista. 
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4.4 Maisematila ja näkymäalueet 
 

Topografialtaan vesistö on monipuolinen. 
Pääsääntöisesti vesistön rantaviiva on 
monin paikoin rikkonainen ja järvessä on 
paljon saaria sekä niemiä ja lahtia. 
Näkymiä rajaavat yleensä rantapenkereillä 
ja peltojen reunavyöhykkeillä sijaitseva 
runsas kasvillisuus. Tästä johtuen kaava-
alueella suurelta osin maisemallinen 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 Kauppilan kylän kulttuurimaisema (Kauppilanjoki) ja 
Pitkälahden alueen avoimet viljelyalueet sekä Kontin kulttuurimaisema.  

Maisemallinen yleiskuva muodostuu kaava-alueella viljely- ja metsämaisemista. 
Maisemarakenteellisesti koko kaava-alue on varsin samankaltainen. Maatalouskeskukset 
ja niitä ympäröivät pellot ovat tasaisesti levittäytyneet koko vesistön ympäristöön. 

Kuva 15 Rantalaidun Pitkälahdella. (kuva: Samir Abboud) 

Kuva 14 Topografinen esitys Jämijärven vesistön 
laaksoalueesta. 
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Leimallista vesistön ympäristön maisemassa ovat sen rehevillä rannoilla aaltoilevasti 
polveilevat peltoalueet, joiden lomassa on metsäsaarekkeita ja suoalueita sekä alueita 
reunustavat metsät. Maisemassa on havaittavissa sen historiallinen kerrostuneisuus. 
Useammassa paikassa on nähtävissä, miten viljely on vaiheittain laajentunut vesistön 
ympäristössä. Viljelytoiminta on laajentunut sekä selänteiden läheisyyteen sekä järven 
vedenpinnan säätelystä kuivatustoiminnasta johtuen myös rannan suuntaan. Tämä 
muutos on ajoitettavissa viljelytoiminnan koneellistumisen ja viljelytoiminnan teknistymisen 
vaiheisiin. 

Viljelymaisema   

Maiseman arvot rakentuvat useimmiten avoimen tilan (pellon)ympärille.  Näin ollen 
avoimien maisematilojen säilyttäminen on maisemallisesti tärkeää. Peltojen säilyminen 
viljelyssä on paras ja luontevin tapa hoitaa avointa maisemaa, mutta avoin maisema 
säilyy myös muilla tavoin, kuten maisemapeltona, -niittynä, avoimena nurmi- tai 
niittyalueena.  

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

 
Kuva 16 Pellot ja maatilakeskukset selvitysalueella (pellot keltaisella ja maatilakeskusalueet ruskealla värillä) 
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Kaava-alueen peltomaisema on omaleimaisimmillaan kumpuilevassa maastossa 
sijaitsevien mosaiikkimaisten 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 kalliomaastot, 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. 

 

 
Kuva 17 Kontintien kumpuilevaa maastoa. (kuva: Samir Abboud) 
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Kuva 18 Impivaara (kuva: Samir Abboud) 

Maisemaselvityksen yhteydessä näkymäalueita maisematiloja tarkasteltiin ilmakuvien, 
maastokartoitusten ja laserkeilausaineiston avulla. Avonaisia maisemakokonaisuuksia 
havainnoitiin sekä vesistön suunnasta että järveä ympäröivän tiestön suunnasta. Koska 
maankäytön muuttamisen paineita ei vesistöä ympäröivillä kyläalueilla juurikaan ole, 
selvityksen painospisteenä oli kulttuuriympäristön eli viljelyalueiden maisemallisesti 
merkittävien peltoalueiden esittäminen.  
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Kuva 19 Havainnekuva tarkastelussa käytetystä laserkeilausaineistosta. Kuvassa Pitkäniemenkylän avonaisia 
peltoalueita. (MML©) 

Selvityksen tarkoituksena on kerätä aineistoa erityisesti kaavassa esitettävien 
maisemallisesti arvokkaiden peltoalueiden selvittämiseksi.  

Maisemallisessa tarkastelussa arvotettiin avonaisia peltomaisemia historiallisesta 
perspektiivistä ympäristön rakentumisen ajankohdan mukaan (katso kuva 23). Yleisesti 
voidaan todeta, että lähimpänä rantaa sijaitsevat vanhimmat niityt ja laitumet. Kaava-
alueella lähestyttäessä selänteitä (= kauempana vesistöstä) sijaitsevat usein alun perin 
soistuneet maastot, jotka ovat raivattu pelloiksi koneellistumisen myötä. 

Laajimmat vesistöön avautuvat maisemalliset tilat löytyvät Maja- ja Palolahden 
alueelta, Kauppilan kylästä, Pitkälahden alueelta sekä Kontin kulttuurimaisemasta. 
Maisemallisesti arvokkaita viljelyalueita löytyy myös Vihun kylästä, Kierikankylästä sekä 
Impivaaran alueelta.  
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Kuva 20 Avoimia näkymiä A. Korkeuserot (punaisella ja keltaisella näkymiä rajoittavat maastomuodot) B. 
Pellot ja puusto kaava-alueella sekä esitys maisemassa syntyvistä avoimista näkymäsuunnista. 
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Maisemallisesti arvokkaita peltoalueita löytyy ympäri vesistöä. Maisematilan ja 
maisemallisen rakenteen kannalta tärkeitä viljelymaisemia sijoittuu: 1. Kauppilankylään 2. 
Kiereikankylää 3. Pyydönniemen ja Pitkälahden alueelle 4. Kontin aluelle 5. Impivaaraan 6. 
Palokoski - Majanlahti - Palolahti kulttuurimaisemaan sekä 7. Vihun kylään. Maisemallisesti 
arvokkaiden peltoalueiden rajaus on tehty siten, että on tutkittu millaiset näkymät alueella 
syntyvät suhteessa vesistöön ja sisältääkö maisema kulttuurihistoriallisia arvoja. Rajauksessa 
olennaista on ollut alueen vaikutus maisematilassa. Esimerkiksi tie voi toimia alueellisena 
rajana tai tilan tarkastelussa keskeisenä lähtökohtana.  
 

4.5 Maisemalliset suositukset 
Maisema ei ole pysyvä tila vaan maisemat muuttuvat – olevaa tilannetta ei voi täysin 
kahlita. Maisema koetaan myös hyvin subjektiivisesti ja helposti sen arvon tajuaa vasta 
sitten, kun se on osittain menetetty. Maisema muuttuu vähintäänkin kasvillisuuden 
varttuessa - luonnon kiertokulku sekä luonnonmullistukset muuttavat maisemakuvaa. 
Kestävän kehityksen kannalta keskustaajaman läheisyyteen ja kyläalueille suuntautuva 
rakentaminen on järkevää. Jotta saavutetaan hyvä lopputulos, monet ristiriitaisetkin asiat 
tulee sovittaa yhteen. Selvityksessä on annettu suositukset maiseman kannalta. 

Yleisesti voidaan todeta, että loma-asuntorakentamisen, maatalouden 
täydennysrakentamisen ja asuntorakentamisen olisi hyvä kaava-alueella sijoittua 
maisematilaa ja avoimia näkymäalueita rajaavien metsäselänteiden ja -saarekkeiden 
reunavyöhykkeille tai olemassa olevan rakennuskannan yhteyteen. Peltoalueiden 
reunavyöhykkeillä rakennettaessa rakentamisessa voidaan tukeutua maastonmuotoon ja 
vahvistaa maiseman luontaista tilavaikutelmaa. Mittakaavaltaan massiivista rakentamista 
tulisi välttää maisemallisesti herkimmillä alueella. Maisemaperustaiset maankäytölliset 
suositukset perustuvat eritoten avointa maisematilaa maisemakuvallisesti tärkeiden 

Kuva 21 Maisemallisesti arvokkaat peltoalueet 
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avoimien peltomaisemien tunnistamiseen ja metsäselänteille/saarekkeille sijoitetuille kylien 
täydennysrakentamiseen soveltuvien alueiden esittämiseen.  

Olemassa olevaa rakennuskantaa voidaan täydentää myös avoimissa peltomaisemissa. 
Tällöin rakennusten sijoittelussa tulee huomioida maisemalliset vaikutukset ja maisematilaa 
ja avoimia näkymiä muodostavat tekijät rakennuksia sijoiteltaessa. Pääosin 
maisemakuvallisesti tärkeät alueet painottuvat rantavyöhykkeelle, jossa rakentamisoikeus 
on määritelty kaavan yhteydessä emätilalaskelmiin perustuen. Maisemakuvallisesti tärkeille 
peltoalueille ei suositella sijoitettavan uutta loma- tai asuntorakentamista. 

Kaavassa tulee osoittaa maisemallisesti arvokkaita peltoalueita asuin-ja lomarakentamista 
rajaavina tekijöinä sekä ohjata kylien täydennysrakentamista niille soveltuville alueille. 
Maisemallisesti arvokkaiden alueiden osalta on huolehdittava, että rakentaminen 
sopeutuu kyläkuvallisesti maisemaan. 

 

 
Kuva 22 Maankäytölliset suositukset 

Tämän lisäksi kaavassa tullee esittää maisemallisesti arvokkaita alueita, joita selvityksen 
tuloksena vesistön ympäristössä on yhteensä 9,4 km² (katso Kuva 32). Maisemallisesti 
arvokkaita alueita ovat maakuntakaavassa esitetyt Maja- ja Palolahden avonainen 
kulttuurimaisema, Kauppilan kylän vanhaa talonpoikaisarkkitehtuuria sisältävä maisema 
sekä usean järven maisemallinen solmukohta, Pitkälahden avoin kulttuurimaisema sekä 
Kontin omaleimainen kulttuurimaisemakokonaisuus (Uusi-Seppä, 2012). Maisemallisesti 
arvokkaita alueita löytyy myös Vihun kylästä, Kierikankylästä sekä Impivaaran alueelta. 
Alueet ovat kauniita avonaisia peltomaisemia, joista löytyy myös historiallisia arvoja, 
vanhaa rakennuskantaa ja kyläkuvallisesti arvokkaita maatilakokonaisuuksia.  
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Maisemallisesti arvokkailla alueilla perinteistä rakennuskantaa tulisi vaalia ja 
uudisrakentamisen yhteydessä huolehtia rakennusten sopimisesta kyläkuvaan. 

 
Kuva 23 Maisemallisesti arvokkaat alueet 

 
 

 

Muita maankäytöllisiä suosituksia 

 
Mitä lähemmäs avoimeksi jätettäviä viljelyalueita tullaan, sen matalampaa rakentamisen 
tulisi kuitenkin olla. Avoimen viljelyalueen ja rakennettujen alueiden välille tulisi kehittää 
uusi monikerroksellinen puista ja / tai pensasistutuksista koostuva reuna.     

Hienoimmat reunametsävyöhykkeet ja metsäsaarekkeet tulisi säilyttää. Uusista 
reunavyöhykkeistä ei pidä muodostaa muurimaista, tasapaksua peittävää elementtiä 
vaan sillä pehmennetään rakentamisen synnyttämää vaikutelmaa. Reunavyöhykkeen läpi 
voidaan avata näkymiä pihoilta ja kaduilta avoimeen maisemaan. Reuna- puustolla 
voidaan myös korostaa maaston muotoja.    

Selvitysalueen merkittävimmät metsävyöhykkeet sijoittuvat jokilaakson reunoille. Uusien 
reunavyöhykkeiden suojakasvillisuudeksi kannattaa peltojen reunamilla valita lehtipuustoa 
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ja puutarhakasvillisuutta. Reunavyöhykkeen tulisi olla vapaasti kasvava suojavyöhyke, ei 
pensasaita.  
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