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1. JOHDANTO

1.1. Tutkimustilanne ja lähteet

Maisema käsitteenä on laaja ja jokaisella on subjektiivinen näkemyksensä siitä. Tapio Heikkilän

määritelmän mukaan maisema koostuu monista asioista ja ilmiöistä, joilla on maastossa paikkansa,

takanaan historiansa 1. Karvianjokilaakso on maaseudun kulttuurimaisemaa, jossa näkyy luonnon

ja ihmisen yhteisvaikutus. Maisema onkin ympäristökokonaisuus, joka on kulttuurihistoriallisen,

ekologisen ja geomorfologisen kehityksen tulos 2.

Tutkimukseni aiheena on Karvianjokilaakson maisemainventoinnin tekeminen, joka on osa Kan-

kaanpään kaupungin Lempusta Soikkaan, Karvianjokilaakson kehittämissuunnitelma -hanketta.

Tämän vuoksi kutsunkin tutkimuksessani Karvianjokilaakson aluetta suunnittelualueeksi. Hankkeen

tavoitteena on lisätä maaseudun vetovoimaisuutta ”tuotteistamalla” maisema, historia ja alueen ar-

vot matkailuvalteiksi. Tällä tavoin pyritään houkuttelemaan alueelle uusia asukkaita ja loma-

asukkaita. Hankkeen tavoitteina ovat myös paikallisten asukkaiden ympäristö- ja kotiseututietoisuu-

den lisääminen, maaseudun elinkelpoisuuden ja ympäristön tilan parantaminen, sekä tarjota alueelli-

selle yliopistoyksikölle haastava ja konkreettinen kohde. 3

Maisemainventointiin ei ole laadittu mitään yleispäteviä ohjeita tai lomakkeita. Käytän Karvianjo-

kilaakson maisemainventoinnin pohjana Ilmari Mattilan tekemää Vihteljärvi - Niemenkylä osayleis-

kaava / raportti 2 Perusselvitystä ja Johanna Forsius-Nummelan laatimaa Vihdin maisemahistorial-

lista selvitystä 4. Olen rajannut tutkimukseni maantieteellisesti, ajallisesti ja maisemallisesti. Alue

on kooltaan 45 km² ja siihen kuuluvat Alahonkajoki eli Lemppu, Kyynärjärvi, Hapua ja Veneskoski

eli Soikka 5. Historiallisessa maisematarkastelussa tutkimuskysymyksenäni on, millaiselle maa- ja

kallioperälle pellot, asutus ja tiestö ovat sijoittuneet vuosina 1847, 1926 ja 1970-71. Nykypäivän

maisemasta tutkin sitä, millaisiin eri osa-alueisiin Karvianjokilaakson maisema jaetaan ja  mitkä

kohteet osa-alueiden sisällä ovat maisemallisesti arvokkaimpia.

                                                          
1 Heikkilä 2000, 11.
2 Rautamäki-Paunila 1983, 8.
3 Kankaanpään kaupunki 2002, 3.
4 Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila oy 1996, passim; Forsius-Nummela 1994, passim.
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Aloitan inventointini tarkastelemalla yleisesti alueelta jo tehtyjä kulttuurihistoria- ja luontoselvityk-

siä, sekä taloudellisia ja matkailullisia maisemaselvityksiä. Tämän jälkeen kallio- ja maaperäkartat

toimivat tutkimukseni historiallisen maiseman pohjana. Olen itse värittänyt maaperäkartat vuoden

1986 karttojen pohjalta, johon on merkitty ainoastaan maalajien kattavuus ääriviivoilla. Tutkimus-

tani on rajoittanut maaperäkarttojen puuttuminen alueen pohjoisosasta, Kyynärjärveltä aina Ala-

Honkajoelle asti. Maiseman historiallinen poikkileikkaus tapahtuu suhteellisen tasaisin väliajoin:

vuosien 1847 ja 1926 pitäjänkarttojen, sekä vuosina 1970-71 tehtyjen peruskarttojen avulla 6. Olen

piirtänyt jokaiselta tarkastelemaltani aikatasolta teemakartan, johon on merkitty vesistöalueet, tie-

väylät, asutus ja pellot, sekä niityt vuoden 1847 karttaan 7. Historiallisten karttojen maiseman hah-

mottamisessa käytän apuna vuosien 1948 ja 1973 ilmakuvia 8. Historialliseen kartta-aineistoon tulee

suhtautua varauksella, sillä vuosina 1825-1896 pitäjänkarttoja voitiin ihmisten tilauksien perusteella

jäljentää käsin piirtämällä ja värittämällä 9. Tämä tulee selkeästi esille käyttämissäni vuoden 1847

pitäjänkartoissa. Jokiuomassa on katkos ja siirtymä Viidanperän kohdalla, jonka vuoksi jouduin

jättämään karttaan Veneskosken ja Leppäruhkan väliselle alueelle viiden senttimetrin raon. 10 Suo-

men itsenäistyttyä vuonna 1917 Maanmittaushallitus alkoi piirtää pitäjänkarttoja puhtaaksi niin sa-

notulle kalkkeerikankaalle, josta pystyttiin tekemään jäljennöksiä. Kartoista tuli tämän myötä yksi-

värisiä. 11 Käyttämäni pitäjänkartat vuodelta 1926 ovatkin värittömiä 12.

Kolmannessa luvussa tarkastelen Karvianjokilaakson maiseman perusrakennetta. Tarkoituksena on

muodostaa yleiskuva, jonka perustana ovat alueen vedenjakajat, selänteet, laaksot ja perinteinen

asumisvyöhyke. Tämän jälkeen valmiit selvitykset, historiallinen aineisto ja omat havainnot toimi-

vat Karvianjokilaakson maiseman osa-aluejaon pohjana. Käytän jaottelussa osittain Kaavoitus- ja

arkkitehtipalvelu Mattila oy:n, sekä Maija Rautamäki-Paunilan käyttämiä maisemaluokituksia 13.

Osa-aluejaon tarkastelun pohjana ovat kiinteät muinaisjäännökset, maalöytöpaikat, nykyiset luonto-

ja rakennusinventointikohteet. Olen laittanut osa-aluejakoon vuoden 1847 karttaan merkityt tiet,

pellot ja asutuksen. Osa-aluejakoon on merkitty tärkeimmät näkymät, jotka avautuvat joelle tai ala-

                                                                                                                                                                                                
5 Kankaanpään kaupunki 2002, 2.
6 Vuonna 1821 Turusta Helsinkiin siirretty Maanmittauksen ylihallitus tehosti vuonna 1848 pitäjänkartan tuotantoa.
Karttatuotannon vilkastumiseen vaikutti autonomian ajan loppupuolella (erityisesti vuosina 1890-1917) Suomen voima-
kas henkinen ja taloudellinen kehitys. (Rantatupa 2000,51.)
7 Liite 1.
8 Käytän historiallisessa tarkastelussa apuna myös Kati Kankaan laatimaa paikallishistoriallista tutkimusta (Kangas
2003, passim).
9 Rantatupa 2000, 51.
10 Liite 1.
11 Rantatupa 2000, 53.
12 Pit.k. V:3/4, Pit.k. V:3/5, Pit.k. V:3/9, Pit.k. V:3/10, Pit.k. V:3/14; Pit.k. V:3/19.
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ville viljelysaukeille. Jakoon on merkitty myös avoimet, puoliavoimet ja suljetut maisemat, sekä

näkymiä häiritsevät sähkölinjat, alueen reunavyöhykkeet ja maiseman solmukohdat. Lopuksi Kar-

vianjokilaakson maisema arvotetaan eri osa-alueiden aluekokonaisuuksien perusteella. Kulttuuri-

maiseman arvot ryhmitellään Tapio Heikkilän mukaan kolmeen pääasiaan: kulttuurivaikutteiseen

luontoon, avoimiin viljelysmaisemiin ja ihmisen tekemiin rakennelmiin 14. Historialliset tiet, niityt,

pellot ja asutus luokitellaankin maisemallisesti arvokkaiksi tekijöiksi 15. Olen merkinnyt arvokart-

taan keskeiset alueet, joihin kuuluvat muun muassa ehjät kulttuurimaisemakokonaisuudet ja tärkeät

näkymäalat. Arvokarttaan on merkitty myös keskeiset väylät ja ”hierarkkiset pisteet”. Keskeisiksi

väyliksi on merkitty historialliset tieyhteydet, vesitiet ja rautatie. ”Hierarkkisia pisteitä” ovat mai-

semallisesti tärkeät rakennukset ja rakenteet, sekä historiallisesti merkittävät maisemakohdat. 16

1.2. Keskeisiä käsitteitä

Tutkimuksessani keskeisiä käsitteitä ovat maisemarakenne ja maisematila. Maisemarakenteella tar-

koitetaan maiseman ominaispiirteitä, jotka muodostuvat luonnon ja kulttuurin toimintaprosesseista.

Siihen kuuluvat mm. kallioperä, maaperä, vesi, ilmasto, eläimistö, kasvillisuus ja ihmisen toiminta.
17 Keskityn omassa tutkimuksessani lähinnä alueen kallio- ja maaperään, vesistöön, kasvillisuuteen

ja ihmisen toimintaan.

Laakso on osa maisemarakennetta. Se on topografisesti maaston alin osa. Maaperällisesti laaksossa

on hienoja sedimenttilajeja. Jokaiselta maisema-alueelta on löydettävissä viljelymaan ja  asutuksen

perusteella tietty korkeustaso, jonka alapuolelle laaksot rajautuvat. 18 Olen käyttänyt omassa rajauk-

sessani Ala-Honkajoen, Kyynärjärven, Hapuan ja Paattikosken alueilla 75-80 +mmpy. Veneskos-

kella, Leppäruhkassa ja Kynäsjärvellä korkeus on 60-75 +mmpy.

Selänne on topografisesti maaston korkein osa, joka muodostuu kallioperästä. Maaperänä selänteillä

on moreenia, soraa tai hiekkaa. Selänteet toimivat yleensä pohjaveden muodostumispaikkoina, sekä

                                                                                                                                                                                                
13 Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila oy 1996, passim & Rautamäki-Paunila 1983, 84-85.
14 Heikkilä 2000, 16.
15 Mikkonen 2001, 64.
16 Liite 6.
17 Forsius-Nummela 1994, 2.
18 Rautamäki-Paunila 1983, 11.
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vedenjakajina. 19 Esimerkiksi Karvianjokilaaksoalueen länsipuolella sijaitsee Hirvikankaan veden-

jakaja, joka on pohjavesialuetta.

Maisematila muodostuu erilaisista tasoista. Maisematiloja rajaavat metsänreunat, kalliot, maaston-

muodot ja rakennukset. 20 Maisematilaan liittyvät myös käsitteet avoimesta, puoliavoimesta ja sul-

jetusta maisemasta 21. Reunavyöhykkeet rajaavat maisematiloja 22. Maisematilan alle kuuluvat myös

käsitteet maisemallinen solmukohta ja suojavyöhyke. Maisemallinen solmukohta on monien hallit-

sevien maisematekijöiden kohtauspaikka tai leikkauspiste 23. Suojavyöhyke on puolestaan vesistön

ja viljellyn alueen väliin jäävä maakaistale. Siinä voi kasvaa niittyä, puita tai pensaita. Suoja-

vyöhykkeitä voidaan käyttää myös laitumina. 24

2. SUUNNITTELUALUEELLA TEHTYJÄ SELVITYKSIÄ

2.1. Kulttuurihistoria- ja luontoselvitykset

Karvianjoen aluetta on luonnehdittu yleisesti Satakunnan kulttuurimaisemat selvityksessä. Vuodelta

1969 olevan Leena Iisakkilan Satakunnan seutukaavaliitolle laatiman maisematyyppien luokituksen

mukaan osa suunnittelualueesta kuuluu ”Hämeenkankaan ja Pohjankankaan seutuun”. Alueelle tyy-

pillisiksi piirteiksi on mainittu kuivat hiekkakankaat, laajat suot, paikoin laakeat alueet ja toisaalta

jylhät seudut. 25

Museoviraston ja ympäristöministeriön laatiman ja museoviraston rakennushistorian osaston julkai-

sun 16 Rakennettu kulttuuriympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympä-

ristöt mukaan Karvianjokilaakson alueella sijaitsevasta Kyynärjärvestä on kirjoitettu seuraavasti 26:

- Karvianjoen kulttuurimaisema (Kyynärjärvi)

                                                          
19 Rautamäki-Paunila 1983, 8-9.
20 Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila oy 1996, 41.
21 Rautamäki-Paunila 1983, 13.
22 Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila oy 1996, 41.
23 Rautamäki-Paunila 1983, 14.
24 Maa- ja metsätalousministeriö 2002, 15.
25 Sarja A:139 1983, 5-6.
26 Rakennettu kulttuuriympäristö 1993, 147.
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Karvianjoki virtaa loivasti mutkitellen läpi niitty- ja viljelymaiseman. Alueen pohjois-

osassa jokirannat, jotka kohoavat äyräsmäisinä ovat metsien reunustamat ja joki on säi-

lyttänyt luonnontilaisen luonteensa. Asutus seuraa jokivartta ylempänä rinteillä teiden

varsilla. Vanhaa rakennuskantaa on Lankosken, Laurin ja Honkasalon tiloilla.

Laviantien, Karvianjoen ja Pukanluoman väliin jää Kyynärjärven vesijättö, jonka ympä-

rillä on kauniita peltoaukeita. Vanhatalon ja Santin rakennusryhmät sijaitsevat metsäsaa-

rekkeessa. Pukanluoman yli johtava yksikaarinen kivisilta on vuodelta 1898.

Ympäristöministeriön 11.1.1999 vahvistamassa Satakunnan seutukaavassa 5 ja Seutukaavaliiton

julkaisemassa Satakunnan rakennusperinne -kirjassa Kyynärjärven kulttuurimaisemaa on kuvailtu

edellisen kanssa samansuuntaisesti. Satakunnan Seutukaavassa 5 Kyynärjärvi on luokiteltu raken-

nushistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokkaaksi alueeksi. Järven ympäristö on eläimistön li-

sääntymisaluetta ja muuttolintujen levähdyspaikka. Aluetta on luonnehdittu monipuoliseksi, luon-

nonkauniiksi ja edustavaksi. 27 Satakunnan rakennusperinne –kirjassa Kyynärjärven kulttuurimai-

semaa 28 on kuvailtu vesijättömaaksi, jonka ympärillä avautuvat viljelysaukeat. Lähellä Kyynärjär-

veä sijaitsevat Vanhatalon ja Santin tilat on rakennettu metsäsaarekkeelle. 29 Myös Satakunnan

kulttuurimaisemat selvityksessä on mainittu Kyynärjärven kulttuurimaiseman vesijättömaat. Aluetta

rajaaviksi elementeiksi on kirjattu Karvianjoki, Pukanluoma ja Kankaanpää-Honkajoki tie. 30

Seutukaavaan on merkitty Ala-Honkajoen, Kahilakeitaan ja Veneskosken alueet. Kaavan mukaan

Ala-Honkajoen luonnonmaisemallisesti arvokkaita kohteita ovat Tuomikosken ja Kavokosken

luontokohteet. 31 Myös Suomen ympäristökeskuksen tekemässä Satakunnan perinnemaisemat -

kartoituksessa suunnittelualueelle on merkitty maakunnallisesti arvokas Kavokosken laidun, jonka

arvoon vaikuttavia tekijöitä kartoituksen mukaan ovat ”vanhojen maankäyttömuotojen jatkuminen,

monipuolisuus, koko, uhanalainen laji: ahonoidanlukko” 32.

Karvianjoen ympäristö ja Luomaniemi on luokiteltu rakennushistorialtaan ja maisemakokonaisuu-

deltaan arvokkaiksi alueiksi. 33 Kahilakeidas on puolestaan luokiteltu eläin- ja kasvitieteellisesti,

                                                          
27 Sarja A:256 2001, 34.
28 Kohde nro 17.
29 Sarja A:177 1990, 80.
30 Sarja A:139 1983, 82-83.
31 Sarja A:256 2001, 39.
32 Jutila ym. 1996, 57.
33 Sarja A:256 2001, 39.
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sekä geologisesti monipuoliseksi ja edustavaksi luonnonmaisemaksi. Keidassuo kuuluu myös valta-

kunnalliseen soidensuojeluohjelmaan ja suon vieressä sijaitseva maakunnallisesti arvokas Paatti-

koski on luokiteltu luonnonmaisemaltaan monipuoliseksi ja edustavaksi. 34 Veneskosken kulttuuri-

maisema on seutukaavan mukaan rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti arvokasta aluetta. Ve-

neskosken kylän eteläpuolella sijaitseva Leppäruhka kuuluu kaavassa maisemakuvallisesti arvok-

kaaseen Karvianjoen kulttuurimaisemaan. 35

Satakunnan rakennusperinne –kirjassa Ala-Honkajoen pohjoisosassa 36 Karvianjoen äyräitä reu-

nustavat metsät. Asutus on sijoittunut ylempänä rinteillä kulkevien teiden varsille. Ala-Honkajoella,

suunnittelualueen pohjoisosassa, sijaitsee Luomaniemen 37 uusrenessanssityylinen talonpoikaistila.
38 Satakunnan kulttuurimaisemat selvityksen ja Satakunnan rakennusperinne -kirjan mukaan Hapu-

an kulttuurimaisemaa 39 leimaavat viljelysaukeat, jotka levittäytyvät Karvianjoen, Hapuanojan ja

Pitäjänojan rannoilla 40. Maiseman erityispiirteinä on mainittu kivikautiset asuinpaikat, Joukasen ja

Rajasalon talouskeskukset, sekä Hakalan tila. 41 Veneskosken kylän kulttuurimaisemaa 42 hallitsevat

puolestaan kosket. Asutus sijoittuu rinteiden yläosiin ja viljelysalat ovat pieniä. Alueella sijaitsevat

kolmikaarinen maantiesilta ja Haapamäki-Pori rautatiesilta. Veneskoskella mainitaan olleen aikoi-

naan myös neljä myllyä ja saha. 43 Satakunnan rakennusperinne –kirjan mukaan Veneskosken kylän

eteläpuolella 44, Leppäruhkan ja Kynäsjärven alueilla, kulttuurimaisemassa levittäytyvät laajat vil-

jelysaukeat. Majankosken jälkeen maisemaa hallitsee Kynäsjärvi. 45

Markku Suominen on tehnyt Karvianjokilaakson alueelta luontoselvityksen, johon on kirjattu yh-

teensä 142 kohdetta. Selvitykseen on merkitty suoraan alueen natura- ja Satakuntaliiton luontosel-

vityksen 1995-1998 kohteet. Myös uusia on kirjattu runsaasti. Selvityksen mukaan alueen natura-

kohteita ovat Pukanluoma46 ja Kahilakeidas47. Selvitykseen on kirjattu runsaasti myös maisemalli-

sesti tärkeitä kulttuuribiotooppeja, kuten niittyjä ja hakamaita. 48

                                                          
34 Sarja A:256 2001, 34.
35 Sarja A:256 2001, 30 ja 34.
36 Kohde nro 18.
37 Kohde nro 19.
38 Sarja A:177 1990, 80.
39 Sarja A:177 1990, 80: kohde nro 16.
40 Sarja A:139 1983, 82-83; Sarja A:177 1990, 80.
41 Sarja A:177 1990, 80.
42 Kohde nro 21.
43 Sarja A:177 1990, 81.
44 Kohde nro 22.
45 Sarja A:177 1990, 81.
46 Kohde 38.
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Esa Laukkanen on laatinut Kankaanpään alueelta muinaisjäännösinventoinnin vuonna 1995. Inven-

toinnissa kiinteitä muinaisjäännöksiä on merkitty Ala-Honkajoelle kolme, Kyynärjärvelle kaksi,

Rajasalonkylään neljä ja Veneskoskelle yksi. 49 Suunnittelualueelta on luetteloitu myös monia

maalöydöksiä 50. Kivikauden asuinpaikoista on kirjoittanut myös Kati Kangas historian proseminaa-

rityössään. Työn tavoitteena on ollut selvittää tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet väestön muutokseen.
51

Tarkemmin alueen vanhaa rakennuskantaa on tutkinut Laura Hesso. Hän on tehnyt Karvianjoen

suunnittelualueelta rakennusinventoinnin kesällä 2002. Alueelta inventointiin yhteensä 98 kohdetta,

joista rakennuksia oli 90 ja siltoja 8. 52 Hesson mukaan alueelle tyypillistä vanhaa asutuskantaa

edustavat talot on rakennettu 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella. Rakennukset edustavat

talonpoikais- ja pientalorakentamista. 53 Ala-Honkajoella maisemallisesti merkittävimpiä rakennuk-

sia ovat Hesson mielestä Honkasalon, Rauhalan ja Uudentalon tilat. Uusitalo ja Rauhala sijaitsevat

myös Ala-Honkajoen tiheimmässä rakennuskeskittymässä. Ala-Honkajoelle, aivan Karvianjoen

varteen, sijoittuu myös Lauttarin vanha päärakennus, jonka vieressä sijaitseva teräsrunkoinen Laurin

silta kaartuu Karvianjoen yli. Kyynärjärven läheisyydessä ovat maisemallisesti arvokkaat Holman ja

Huhtamäen tilat. Hapuaa lähestyttäessä Joukasen ja Kaisalan tilat hallitsevat Karvianjoen kulttuuri-

maisemaa. 54 Veneskosken ja Leppäruhkan alueilla vanhempi rakennuskanta on melko satunnaista.

Kynäsjärven läheisyydestä ei ole inventoitu yhtään kohdetta. 55

Kaikissa selvityksissä arvokkaiksi asioiksi on luokiteltu luonnonmaisema, kulttuurimaisema ja van-

ha rakennuskanta. Tarkemmin ei kuitenkaan ole selvitetty sitä, millaisista eri elementeistä esimer-

kiksi kulttuurimaisema koostuu ja millä perusteella sitä voidaan arvottaa. Lisäksi selvityksissä ei ole

kerrottu uudesta rakennuskannasta.

2.2. Taloudelliset maisemaselvitykset

                                                                                                                                                                                                
47 Kohde 81.
48 Suominen 2003, passim.
49 Laukkanen 1995, 5-97.
50 Laukkanen 1995, 79-102.
51 Kangas 2003 b, 3-5.
52 Hesso 2002, 2.
53 Hesso 2002, 4.
54 Hesso 2002, 3.
55 Hesso 2002, passim.
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Karvianjoki kuuluu Satakunnan merkittäviin jokivesistöihin 56. Satakuntaliiton, Tampereen vesi- ja

ympäristöpiirin, sekä Turun kalastuspiirin tekemän Karvianjoen vesistön moninaiskäytön esiselvi-

tyksen mukaan suunnittelualueen rannat ovat pääpiirteissään maatalouden käytössä 57. Esiselvityk-

seen on merkitty valtakunnallisen soidensuojelun perusohjelman kohteet, joista suunnittelualueella

sijaitseva Kahilakeidas on yksi 58. Selvitykseen on merkitty myös tulva-alueita, joista Kyynärjärvi,

Hapua ja Leppäruhka ovat suunnittelualueella 59.

Satakunnan maa-ainesselvityksen I osassa on suunnittelualueelle tehty vain muutama merkintä

harjualueiden maisemaluokituksista. Ala-Honkajoella Antinluoman, Hietasen ja Leppiniemen lä-

helle on merkitty II eli “alue, jolta maa-ainesten otto on mahdollista tietyin rajoituksin.“ Lisäksi

alueella on merkinnät asutus/tiemaisemasta ja kauniista maisemakuvasta. Muut merkinnät on tehty

Hapualla sijaitsevan Rajasalonkylän ja Perkiön läheisyyteen. Alueilla on merkintä kauniista maise-

makuvasta ja ne on luokiteltu maisemaluokkaan IA eli ”alue, jolta maa-ainesten ottoa ei sallita”.

Rajasalonkylään on merkitty myös kivikautisen asuinpaikan muinaisjäännökset. 60 Selvityksessä ei

ole määritelty, mitä tarkoitetaan kauniilla maisemakuvalla. Sisältyykö kauniiseen maisemakuvaan

esimerkiksi kaupunkimaisema?

Satakunnan maa-ainesselvityksen III osassa on suunnittelualueelle tehty muutamia kallioalueiden

maisemaluokituksia. Ala-Honkajoella on neljä merkintää, jotka kieltävät maa-ainesten oton. Hapu-

alla on kolme aluetta, joilta maa-ainesten ottoa ei sallita. Hapualle on tehty myös merkinnät kah-

desta kohteesta, joissa maa-ainesten otolle on asetettu rajoituksia. Veneskoskella ja Leppäruhkassa

on yhteensä kuusi merkintää, jotka kieltävät maa-ainesten oton alueelta. 61 Maa-ainesselvityksen

mukaan Veneskosken, Leppäruhkan ja Kynäsjärven alueet on luokiteltu kuuluvaksi ”jylhään” kal-

liomaisema-alueeseen 62. Millaisin perustein alue luokitellaan kuuluvaksi ”jylhään” kalliomaise-

maan? Mitä asioita ”jylhän” kalliomaiseman tulee sisältää?  

                                                          
56 Sarja A:255 2001, 23.
57 Sarja A:180 1991, 5.
58 Sarja A:180 1991, 9.
59 Sarja A:180 1991, 13.
60 Sarja A:151 1987, Kankaanpää 5-6.
61 Sarja A:185 1992, liite 2.
62 Sarja A:185 1992, 11.
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Satakunnan rakennus- ja murskekivet selvityksessä Ala-Honkajoen, Kyynärjärven ja Hapuan vallit-

sevaksi kivilajiksi on merkitty tarkkigraniitti. Veneskosken, Leppäruhkan ja Kynäsjärven alueilla on

vaihtelevasti granodioriittia, kiilleliusketta ja kiillegneissiä. Suunnittelualueelle on merkitty ainoas-

taan Paattikosken läheisyyteen yksi potentiaalinen rakennuskivikohde ja kaksi havaintokohdetta,

joista toinen on vanha louhintapaikka. 63 Toisaalta Satakunnan seutukaavassa 5 Paattikosken luon-

nonmaisema on luokiteltu edustavaksi ja monipuoliseksi. Missä tapauksessa otetaan huomioon

luonnonmaisema ja milloin taloudellinen maisema? Miten näitä kahta voidaan arvottaa?

2.3. Matkailun maisemaselvitykset

Karvianjoen vesistön melontareittiopas on tehty yhteistyössä Satakuntaliiton ja vesistöalueen kunti-

en kanssa. Oppaan mukaan Karvianjoen melontareitti alkaa suunnittelualueen pohjoisosassa sijait-

sevan Vatajankosken voimalaitokselta. Ensimmäinen taukopaikka sijaitsee kuuden kilometrin pääs-

sä Ala-Honkajoen Laurin koululla. Seuraava pysähdyspaikka on A-kodin vieressä, jonka välittö-

mässä läheisyydessä sijaitsee Kyynärjärvi. Hapualla reitille tulevat kosket; Sikurin-, Keski- ja Paat-

tikoski. Veneskoskella puolestaan ovat Hihkiön- ja Veneskoski. Leppäruhkassa on Majakoski, jon-

ka jälkeen avautuu Kynäsjärven maisemat. 64

3.  HISTORIALLINEN MAISEMATARKASTELU

3.1.  Kallio- ja maaperä

Kallioperä on maiseman perusta. Maiseman mittasuhteet ja muodot määräytyvät kallioperän kivila-

jien mukaan. 65 Karvianjokilaakson maiseman korkokuvaan ovat vaikuttaneet vuosituhansien aikana

kallioperän rapautuminen, mannerjää ja sitä seuranneet Itämeren järvi- ja merivaiheet, sekä yleises-

tikin veden virtaamisesta aiheutunut kulutus 66.

                                                          
63 Sarja A:178 1990, liite 4.
64 Melontareittiopas 2001, 15-17.
65 Forsius-Nummela 1994, 17.
66 Westerholm & Raento 1999, 34-39.
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Karvianjokilaakson kallioperä muodostuu peruskallion kivistä, jotka ovat syntyneet 1900 miljoonaa

vuotta sitten. Kynäsjärven, Leppäruhkan, Veneskosken ja Paattikosken alueilla peruskallio koostuu

pintasyntyisistä kiilleliuske- ja kiillegneissikivistä, mikä näkyy maisemassa avokallioina. Suunnit-

telualueen keski- ja pohjoisosat, aina Hapualta Ala-Honkajoelle asti, muodostuvat vaihtelevasti pe-

ruskallion syväkivistä. Näitä ovat tonaliitti, granodioriitti, porfyyrinen granodioriitti ja graniitti. 67

Alueen maisema on tasaisesti kumpuilevaa.

Maaperä kertoo maiseman geologisesta historiasta. Erilaiset maalajit ovat vuosituhansien saatossa

määritelleet sen, mille alueille metsät, pellot, tiestö ja asutus ovat sijoittuneet. 68 Karvianjokilaak-

sossa maaston korkeimmat lakialueet ovat huuhtoutuneet voimakkaasti Itämeren järvi- ja merivai-

heiden aikana. Lakialueet näkyvät maisemassa pyöreäpiirteisinä kohoumina. Itämeren vaiheiden

aikana hienommat maalajit ovat kerrostuneet tasaisesti meren pohjalle muodostaen hyvät edellytyk-

set maanviljelylle 69. Karvianjokilaaksossa  suurimmat viljelysaukeat sijoittuvat Kyynärjärven ym-

pärille ulottuen aina Hapualle ja Ala-Honkajoelle asti. Ne ovatkin sijoittuneet alueille, joissa Ancy-

lysjärven hienojakoiset maa-ainekset ovat kasautuneet järven pohjalle.

Karvianjokea reunustaa Kankaanpään maaperäkartassa koko matkalta kapea hietavyöhyke. Kynäs-

järven rannan maaperä muodostuu eloperäisistä (lieju) ja hienorakenteisista (hiesu) kerrostumista.

Paikoitellen maastossa on pieniä hiekkamoreenikumpareita. Leppäruhkan alueella on suuri elope-

räinen maaperäkerrostuma, jonka jälkeen Leppäruhkan ja Veneskosken välisellä kapealla jokilaak-

soalueella vaihtelevat kalliot ja hiekkamoreenikumpareet. 70

Kahilakeitaan maaperä on liejua ja hiesua. Hienorakenteinen hiesu on vallitsevana maana aina Kyy-

närjärvelle asti. Järven ympärille sijoittuvat suunnittelualueen maisemallisesti laajimmat vilje-

lysaukeat. Kankaanpään Karvianjokilaaksossa onkin pääasiassa kahdenlaisia maalajeja. Kynäsjär-

vellä vallitsevina maalajeina ovat lieju ja hiesu. Kyynärjärven ympärillä on suurimmaksi osaksi hie-

sua. Alueen selänteillä vallitsevina maalajeina ovat hiekkamoreeni ja kalliot. 71

3.2. Pienten niittyjen ja peltojen maisemaa

                                                          
67 Kpk.
68 Forsius-Nummela 1994, 17.
69 Forsius-Nummela 1994, 17.
70 Liite 2.
71 Liite 2.
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Olen piirtänyt vuoden 1847 karttaan peltojen rinnalle niitytkin. En kuitenkaan ole merkinnyt niitä

enää seuraavien vuosien karttoihin, koska niittyjen määrä suhteessa peltoihin on vuosien aikana

vähentynyt huomattavasti. 72

Vuoden 1847 kartassa ovat Pohjanmaan, Koukunkylän, Siikaisten, Venesjärven ja Paattikosken tiet,

sekä Soikanraitti. Kartalle on merkitty myös pieni pätkä Veneskoskelle johtavasta tiestä. 73 Soikan-

raitti on rakennettu 1810-luvulla ja joen linjaa noudatteleva Pohjanmaantie on vuodelta 1830 74.

Karvianjoen yli kulkivat vuonna 1847 Siikaistentie ja Soikanraitti 75. Rakennusinventoinnin mukaan

joen yli mennyt Siikaistentien vanha silta oli puuta ja se purettiin aina tulvien ajaksi. Paikalle raken-

nettiin 1920-luvun lopulla nykyinen silta ja sen viereen uudempi vuonna 1982. 76 Carl von Rosen-

kampffin 1830-luvulla suunnittelema Soikanraitin vanha silta oli myös puuta. Siltaa nimitettiin Soi-

kan sillaksi ja tästä on saanut nimensä myös nykyinen kolmikaarinen kivisilta, joka rakennettiin

1910- ja 20-lukujen vaihteessa. 77 Myös Pukanluomassa on ollut rakennustoimintaa. Porilainen

kauppias Johan Selin rakennutti 1840-luvulla Pukanhaavan koskeen sahan, jonka toiminta kuitenkin

loppui 1850-luvulla tukkien kohonneen hinnan vuoksi 78. Vuoden 1847 karttaan onkin merkitty

muutama rakennus Pukanluoman kohdalle 79.

Vuonna 1847 Ala-Honkajoen ja Kyynärjärven asutus keskittyi isoimpien teiden varsille ja peltojen

läheisyyteen 80. Kankaan mukaan vuonna 1800 Ala-Honkajoella oli asukkaita 280, Kyynärjärvellä

74, Vuorenmaassa 44, Veneskoskella 119 ja Leppäruhkassa 17 81. Asutus oli jo tuolloin sijoittunut

nauhamaisesti Karvianjokea reunustavien isoimpien teiden varsille. 82 Asutus on jouduttu sijoitta-

maan tulvien takia rinteiden yläosiin, sillä Karvianjoen vedensäätelystä vastaava Vatajankosken

ensimmäinen vesivoimalaitos valmistui vasta vuonna 1927 83. Laurin kohdalla on ollut vuonna 1847

                                                          
72 Liite 1.

73 Liite 1.
74 Kangas 2003 a, 5; Kangas 2003 b, 12.
75 Liite 1.
76 Hesso 2002, kohde 23
77 Hesso 2002, kohde 89; Kangas 2003 b, 12.
78 Kangas 2003 b, 13.
79 Liite 1.
80 Liite 1.
81 Kangas 2003 b, 11.
82 Kangas 2003 a, 3-5.
83 Vatajankosken sähkön historiikki.
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teiden risteys ja joenylityspaikka. Siihen olikin jo tuolloin muodostunut muutaman talon asutusryh-

mittymä. Alueella on ollut hieta ja hiesu maille sijoittuneita pieniä peltoja ja niittyjä suhteellisesti

saman verran. Niityt ovat reunustaneet joen vartta ja pellot levittäytyneet niiden takana. Jokivarren-

kin maisema oli avointa ja Kyynärjärvi on ollut jonkin verran nykyistä järveä suurempi. 84

Hapualla, Veneskoskella ja Leppäruhkassa asutus oli vuonna 1847 keskittynyt pääasiassa peltojen

reunoille. Muutamat talot ovat sijainneet pienempien teiden varsilla. Suurimmat asutusryhmittymät

ovat olleet moreeni- ja kalliomaaperällä, Hapuanojan, Paattikosken, Veneskosken ja Leppäruhkan

lähettyvillä. Kapeat pelto- ja niittykaistaleet ovat sijainneet Karvianjoen, Hapuanojan ja Pitäjänojan

varsilla. 85 Vuonna 1847 Kynäsjärven rannoilla ei ole ollut yhtään asutusta. Sen pinta-ala on ollut

puolitoistakertainen nykyiseen järveen verrattuna. 86

3.3. Peltoja raivataan

Vuoden 1926 karttaan on tullut lisää teitä. Karttaan on merkitty Santaskylän, Lamminkylän, Hirvi-

kankaan, Leppäruhkan, Jyränkylän ja Tuunajärven tiet. Venesjärven ja Paattikosken teitä on jatket-

tu. Leppäruhkan tie noudattaa joen linjaa. Joen ylittävät Hirvikankaankulman, Venesjärven ja Tuu-

najärven tiet. Veneskoskella joen yli menee Pori-Haapamäki-rautatiesilta. 87 Rakennusinventoinnin

mukaan rautatiesilta ja Hirvikankaan riippusilta on rakennettu vasta 1930-luvulla 88. Historiallinen

kartta on kuitenkin jo vuodelta 1926. Kenties karttaa on täydennetty myöhemmin, mutta muutos-

vuosia ei ole merkitty siihen.

Vuoden 1926 kartassa asutus ja peltojen määrä ovat lisääntyneet Karvianjokilaakson alueella huo-

mattavasti verrattaessa vuoden 1847 karttaan 89. Tämä johtuu luultavasti 1800-luvun loppupuolella

alkaneesta maatalouden kehityksestä, joka toi mukanaan maisemaan suuremmat kivinavetat. Torp-

parilaki vuodelta 1918 johti tilojen lohkomiseen ja 1920-luvulle tultaessa tilojen määrä olikin mo-

ninkertaistunut. Myös yleinen elinkeinovapaus, vuodelta 1879, toi Kankaanpäähän kotiteollisuutta,

joka näkyi rakennetun maiseman lisääntymisenä. 90 Ala-Honkajoella asutus on sijoittunut vuoden

                                                          
84 Liitteet 1 ja 2.
85 Liitteet 1 ja 2.
86 Liite 1.
87 Liite 1.
88 Hesso 2002, kohde 66; Hesso 2002 kohde 90 A ja B.
89 Liite 1.
90 Ympäristöministeriö 1997, 22-23.
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1926 kartan mukaan pääteiden varsille. Kyynärjärven länsipuolella talot on rakennettu peltojen reu-

noille. Järven itäpuolella asutus seuraa nauhamaisesti Pohjanmaantietä. Pukanluomassa taloja on

pääasiassa peltojen ja metsien rajaamilla reunavyöhykkeillä. 91

Ala-Honkajoen ja Kyynärjärven alueilla jokea reunustavat paikoitellen niityt, mutta niiden määrä on

vähentynyt huomattavasti vuodesta 1847 92. Pellot ovat vallanneet alaa ja monissa paikoissa ne

ulottuvat aivan Karvianjoen rantaan 93. Myös vuoden 1948 ilmakuvista nähdään, että jokirantamai-

sema on ollut avointa. 94 Kankaan mukaan Ala-Honkajoen pääelinkeinona olikin 1900-luvulla

maatalous. Karvianjoen varsi tarjosi myös teollisuudelle hyvät puitteet kuljetusyhteyksien ja käyttö-

voiman muodossa. Varhaisesta teollisuudesta kertoivatkin monet joenvarrella sijainneet myllyt ja

sahat. 95

Kyynärjärven ympäristössä peltojen määrä on kasvanut huomattavasti. Järven pinta-ala on pienen-

tynyt jonkin verran vuodesta 1847. 96 Kyynärjärven eteläpuolella, Hapualla ja Paattikoskella, asutus

on sijoittunut vuonna 1926 pääteiden varsille, moreeni- ja hiesumaille. Alueen peltojen määrä on

lisääntynyt huomattavasti. Pellot ovat sijoittuneet aivan Karvianjoen rannan tuntumaan, hiesuiselle

maaperälle. 97

Paattikosken jälkeisellä alueella asutus on sijoittunut peltojen ja metsien reunavyöhykkeille, moree-

ni- ja kalliomaaperälle. Veneskosken ja Leppäruhkan asutuskeskittymät ovat kasvaneet. Tuunajär-

ventien varteen, Majankoskelle, on tullut asutusta. Veneskosken ja Leppäruhkan välisellä alueella

asutus on sijoittunut peltojen reunavyöhykkeille. 98

Kynäsjärven pinta-ala on pienentynyt verrattaessa järveä vuoden 1847 karttaan 99. Esa Laukkasen

muinaisjäännösinventoinnin mukaan Kynäsjärven vedenpintaa laskettiin vuosien 1883-1913 välise-

nä aikana 3,9 metrin verran 100. Vuoden 1926 kartassa Kynäsjärven rannoilla ei ole ollut yhtään

                                                          
91 Liite 1.
92 Pit.k. V:3/4, Pit.k. V:3/5, Pit.k. V:3/10; Liite 1.
93 Liite 1.
94 IKK 4864/38, IKK 4864/48; IKK 4821/18.
95 Kangas 2003 b, 18.
96 Liite 1.
97 Liitteet 1 ja 2.
98 Liitteet 1 ja 2.
99 Liite 1.
100 Laukkanen 1995, 2.
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asutusta 101. Kuitenkin jo vuoden 1948 ilmakuvassa Kynäsjärveä ympäröivien metsien reunoille on

tullut rakennuksia 102. En voi kuitenkaan sanoa varmuudella, missä käytössä rakennukset ovat ol-

leet. Todennäköisimmin ne ovat olleet latoja tai kesämökkejä.

                                                          
101 Liite 1.
102 IKK 4866/69.
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3.4.  Maatalousvaltainen maisema

Vuosien 1847-1971 välisenä aikana alueen peltojen määrä on lisääntynyt valtavasti 103. Pelloille on

saatu enemmän alueita salaojituksella, niittyjä raivaamalla ja laskemalla monia kertoja Kynäsjärven

ja Kyynärjärven vedenpintaa 104. Taloudellinen kasvu jatkui yhä 1920-30-luvuilla. Viljelymenetel-

mät kehittyivät ja kotiteollisuus sai enemmän teollisuuden piirteitä. Kehitys näkyy Kankaanpään

Karvianjokilaakson maisemassa maanteiden lisääntymisenä ja erilaisten laitosten105 perustamisena.
106 Myös itse Karvianjoessa näkyy ihmisen aikaansaannokset historian saatossa. Karvianjoen voi-

makkaat virtauspaikat ja kosket muuttavat jokea koko ajan. Sekä luonto että ihmiset ovat vaikutta-

neet omalta osaltaan joen uomien muotoutumiseen. Joki on uurtanut aikojen kuluessa syvän kulku-

uoman ja ihminen on pyrkinyt muotoilemaan sitä. Esimerkiksi 1950-luvulla joki perattiin Paattikos-

ken kohdalta 107.

Vuosien 1970 ja –71 kartoissa asutus on lisääntynyt ja tihentynyt Ala-Honkajoen ja Kyynärjärven

alueilla entisestään. Rakennukset ovat sijoittuneet pääasiassa teiden varsille, mutta myös peltojen

reunavyöhykkeille. 108 Pohjanmaantieltä haarautuu muutamia suurempia teitä kohti selännealuetta.

Tietä ei ole oikaistu vielä vuosien 1970-71 kartoissa, mutta jo vuoden 1973 ilmakuvassa vanhan tien

rinnalle on rakennettu uusi, suorempi, tie. 109

Hapualla ja Paattikoskella asutuksen määrä on lisääntynyt jonkin verran. Rakennukset ovat sijoittu-

neet moreeni- ja hiesumaille. Eloperäiselle ja hiesuiselle maaperälle sijoittuneet pellot ovat vallan-

neet niittyjen alaa. Niittyjen vähenemisestä huolimatta peltojen sijoittuminen joen rantaan on pitänyt

maisemat avoimina. 110

Veneskoskelle on rakennettu uusi Poritie ja tie Leppäruhkaan päin. Peltojen määrä Veneskosken ja

Leppäruhkan välillä on lisääntynyt vain vähän. Uudet rakennukset ovat sijoittuneet kallio ja moreeni

                                                          
103 Liite 1.
104 Ympäristöministeriö 1997, 35.
105 Esimerkiksi koulut.
106 Ympäristöministeriö 1997, 23.
107 Ympäristöministeriö 1997, 18.
108 Liite 1.
109 Liite 1 ja IKK 7306/94.
110 Liitteet 1 ja 2.
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peräiselle maalle. 111 Vuoden 1970 kartassa Kynäsjärven rannoille on merkitty muutamia rakennuk-

sia. Sekä Kynäs- että Kyynärjärven pinta-alat ovat vuosien aikana pienentyneet. 112

Yhteenvetona voidaan sanoa, että suunnittelualue on muuttunut maisemallisesti avoimemmaksi

vuosien 1847 ja 1971 välisenä aikana. 1800-luvulla metsiä oli enemmän kuin peltoja ja niittyjä.

1900-luvulla peltojen pinta-alaa on laajennettu ja samalla tieyhteydet ovat parantuneet. Kehitykseen

ovat vaikuttaneet alueen taloudellinen kasvu, viljelysmenetelmien kehittyminen ja kotiteollisuuden

tulo Karvianjokilaaksoon. Alue on kehittynyt kulttuurimaisemaksi, jolle ovat ominaisia laajat vilje-

lysmaisemat ja näkymät joelle.

4.  KARVIANJOKILAAKSON MAISEMARAKENNE

Karvianjokilaakson alue kuuluu Etelä-Pohjanmaan maisemamaakuntaan. Alueen maisemaraken-

netta on luonnehdittu selkeäksi Maija Rautamäki-Paunilan kirjassa Maisemamaakunnat, maakun-

nallinen viheraluejärjestelmä. Jokilaaksot ovat syntyneet alueelle ennen jääkautta. Laajat, karut ja

soistuneet selänteet hallitsevat maisemaa jokilaaksojen välisillä alueilla ja ne toimivat alueen vesis-

töjen jakajina. 113

4.1.  Yleisen maisematilan tarkastelu

Yleisessä maisematilan tarkastelussa kohteena ovat suunnittelualueen päävedenjakaja, pienemmät

vedenjakajat, suoalue, laaksot ja niitä rajaavat selänteet, sekä erilaiset miljöötyypit 114.  Suunnittelu-

alueen sydämessä, kapeassa rännissä, kulkee Karvianjoki mutkitellen läpi koko alueen. Joen rantoja

reunustavat suojavyöhykkeillä kasvavat puut ja pensaat. Suojavyöhykkeen takana avautuvat laak-

sojen peltoaukeat, joita rajaavat selänteillä metsät. Kyynärjärven laajoja viljelysaukeita rajaavat se-

länteillä myös paikoitellen sijoittuneet suot. 115

                                                          
111 Liitteet 1 ja 2.
112 Liite 1.
113 Rautamäki-Paunila 1983, 32-33.
114 Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila oy 1996, 39-46.
115 Liite 3.
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Suunnittelualueen päävedenjakaja, Pohjankangas, sijaitsee alueen itäpuolella. Sen eteen avautuu

soinen ja lähteellinen vyöhyke. 116 Alueen länsipuolella on pienempi Hirvikankaan vedenjakaja,

joka on myös pohjavesialuetta 117. Toinen pienempi vedenjakaja, Friilundinkangas, sijaitsee aivan

alueen eteläpäässä, Kynäsjärven itäpuolella. Vettä Karvianjokeen tuovat Pukanluoman monet läh-

teet ja sivulaaksojen ojat 118.

Ala-Honkajoella suunnittelualueen laakso on kapea ja pellot nousevat osittain selänteille. Kyynär-

järvellä pellot sijaitsevat laajan ja avaran laakson alueella, jota ympäröivät selänteiden metsät. Laak-

son keskellä on muutamia metsittyneitä, maisemallisesti erottuvia, hiekkamoreenikumpareita. 119

Kahilakeidasta lähestyttäessä moreeni- ja kalliokumpareet viljelysaukeiden keskellä lisääntyvät.

Suunnittelualueen sivulaaksot sijaitsevat Pukanluoman alueella, sekä Hapuan ja Paattikosken mo-

lemmin puolin. Myös Veneskosken ja Leppäruhkan välisellä alueella, sekä Leppäruhkan molemmin

puolin avautuu sivulaaksoja. Veneskosken kohdalla on päälaakson kaventuma tai paremminkin kat-

koskohta. Veneskosken jälkeen laakso jatkuu kapeana ja se seuraa joen uomaa Leppäruhkaan asti.

Pellot levittäytyvät laakson pohjalla ja metsät ovat sijoittuneet selänteille. Kynäsjärvelle tultaessa

maisema avautuu jälleen laajana näkymänä yli järven. 120

Suunnittelualueella vallitsee orgaaninen miljöötyyppi, jolle on ominaista asutuksen sijoittuminen

agraarialueilla maaston ja luonnon mukaan 121. Karvianjokilaakson miljööt ovat sijoittuneet kumpa-

reille, sivulaaksojen reunoille, jokilaakson varteen ja isojen selänteiden tuntumaan. 122

4.2. Karvianjokilaakson maiseman osa-aluejako

Karvianjokilaakson maiseman osa-aluejako perustuu alueella tehtyihin selvityksiin, historialliseen

aineistoon ja omiin maastohavaintoihini. Olen jakanut suunnittelualueen kuuteen osa-alueeseen ja

nimennyt ne vallitsevan maiseman mukaan. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee Ala-

Honkajoen mosaiikkimaisema. Seuraavina ovat Pukanluoman puronvarsimaisema, Kyynärjärven

                                                          
116 Liite 3.
117 Liite 3; Sarja A:255 2001, 5.
118 Liite 3.
119 Liitteet 2 ja 3.
120 Liite 3.
121 Rautamäki-Paunila 1983, 77.
122 Liite 3.
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laajat viljelysaukeat, Keitaan ja koskien maisema, sekä Veneskosken ja Leppäruhkan kapea joki-

laaksoalue. Aivan suunnittelualueen eteläkärjessä sijaitsee laskettu Kynäsjärvi. 123

4.2.1.  Ala-Honkajoen mosaiikkimaisema

Ala-Honkajoen maisema alkaa Kavokosken laitumilta ja päättyy Viidanperän kohdalle. Alueen mai-

semassa vaihtelevat puustoiset kumpareet ja viljelysaukeat. Maisema on yhtä arvoituksellinen kuin

joki. Koskaan ei tiedä, mitä seuraavan mutkan takana on. Ala-Honkajoen maisema onkin mosaiik-

kimainen, jonka vuoksi avoimet, puoliavoimet ja suljetut maisemat vaihtelevat. Aluetta hallitsevat

Pohjanmaan ja Koukunkylän tiet, joiden välissä Karvianjoki virtaa paikoin syvässäkin uomassa.

Ala-Honkajoen itäisellä puolella kulkeva Pohjanmaantie halkoo maisemaa suoraviivaisesti. Laakson

puolella avautuvat pellot ja selänteellä kulkee tiheän havumetsän rajaama reunavyöhyke. Koukun-

kyläntie sijaitsee joen läntisellä puolella. Tie on Pohjanmaantietä kapeampi ja se mutkittelee  pelto-

jen ja metsien läpi joen linjaa noudattaen. Joen länsipuolella pellot ovat pienempiä kuin itäpuolella.

Maisemaa rajaa myös itäpuolella peltojen reunalta alkava tiheä havumetsä. Molemmilla puolilla

jokea on mosaiikkimaista maisemaa, jonka lomassa viljelysaukeat kumpuilevat tasaisesti. 124

Molemmat Ala-Honkajoen mosaiikkimaiseman pääteistä, sekä Pohjanmaan- että Koukunkyläntie,

ovat ennen vuotta 1847 rakennettuja historiallisia teitä. Tiet tekevät mutkan joelle päin Velhonkylän

kohdalla. Päätiet yhdistyvät Kovaluoman kävelysillan kautta. Riippusilta onkin ainoa alueen joeny-

lityspaikka ennen Vatajankosken voimalaitosta. 125 Markku Suomisen mukaan sillan ympärille

avautuvassa maisemassa yhdistyvät eri vuosikymmeniltä peräisin olevat kylänraitin piirteet 126.

Toisin kuin Koukunkyläntieltä, Pohjanmaantieltä avautuu useampia näkymiä pelloille ja Karvianjo-

en vesistöön. Joen länsipuolella nauhamainen asutus onkin sijoittunut lähelle tietä. Osa taloista on

rakennettu myös peltojen keskelle, kumpareille, sekä peltojen ja metsien rajaamille reunavyöhyk-

keille. Pohjanmaantiellä nauhamainen asutus on sijoittunut perinteisesti tien yläpuolelle, selänteelle.
127 Rakennusinventoinnissa Ala-Honkajoelle on merkitty 30 maisemallisesti arvokasta rakennusta.

                                                          
123 Liitteet 4 ja 5.
124 Liitteet 4 ja 5.
125 Liite 4.
126 Suominen 2003, kohde 6.
127 Liite 3.



22

Ne ovat sijoittuneet nauhamaisesti Pohjanmaan ja Koukunkylän teiden varsille, sekä Laurin ja Vel-

honkylän rakennusryhmittymiin. 128

Ala-Honkajoen mosaiikkimaisema ei erotu ainoastaan itä-länsi-suunnassa, vaan myös joen pohjois-

ja eteläosat eroavat toisistaan. Pohjoisessa joen reunat ovat paikoin jyrkätkin ja sankasti puustottu-

neet. Alueelta on vain muutamia näkymäakseleita joelle. Eteläänpäin tultaessa puusto harvenee,

näkymäakselit joelle lisääntyvät samalla, kun rannat mataloituvat. Laurin sillan lähettyvillä on alu-

een maisemallinen solmukohta. Siinä yhtyvät uusi ja vanha rakennuskanta, jokimaisema, vanha

Laurin silta ja sen vierestä kulkeva uusi silta, sekä laajat näkymät viljelysaukeille. 129 Laurin sillan

vierestä on inventoitu Lauttari niminen rakennus, joka on ilmeisesti ollut joen yli kulkeneen lautan

hoitajan asuinrakennus 130. Myös Laurin koulu sijaitsee aivan joen rannassa, maisemallisessa sol-

mukohdassa 131.

Vaikka Ala-Honkajoelle on tullut muutamia uusia rakennuspaikkoja 1970-luvun jälkeen, ovat ne

kuitenkin sijoittuneet maisemallisesti perinteisille asumisvyöhykkeille; viljelysaukeiden keskellä

sijaitseville metsäisille kumpareille ja isojen selänteiden reunoille. Vuoden 1847 kartassa olleet

pellot sijoittuvat Ala-Honkajoen maisemaan mosaiikkimaisesti. Vanhoja viljelysaukeita on jäljellä

paikoin runsaastikin. Ne sijoittuvat suurimmaksi osaksi Karvianjoen rannan läheisyyteen. Alueen

historialliset niityt sijaitsevat Koivulan ja Mäkirannan lähettyvillä, sekä Kavokoskella 132. Kavokos-

ken laitumet on merkitty Luontoselvitykseen ja Satakunnan perinnemaisemat selvitykseen maakun-

nallisesti arvokkaaksi luontokohteeksi 133. Alueelle on merkitty monia muitakin kulttuurin muka-

naan tuomia luontokohteita. Näitä ovat Elomaan hakalaidun, Frigårdin ja Kovamäen laidunhaat,

sekä Kallioniemen, Hakalan, Kallion, Koukun, Koivukosken, Tuomikosken ja Koivusaaren vanhat

hakamaat. Muita luontokohteita ovat Vähäkosken ja Ylitalon laitumet, sekä Koivukosken katajikko,

Vatajan katajamäki, ja Hautalan haka. 134

                                                          
128 Hesso 2002, kohteet 1-7 ja 9-31.
129 Liitteet 4 ja 5.
130 Hesso 2002, kohde 24.
131 Liite 5.
132 Liite 4.
133 Suominen 2003, kohde 2; Jutila ym. 1996, 57.
134 Suominen 2003, kohteet 5, 11, 13, 16-18, 20, 21, 23, 26, 29, 32 ja 33.
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Ala-Honkajoelle on merkitty kolme muinaisjäännöstä: Koukun keittokuopat, Koivukosken kivi-

kautinen asuinpaikka ja Vähäkosken historiallisen ajan rakennuksenjäännökset 135. Nykyajasta mai-

semassa muistuttavat Ala-Honkajoen viljelysaukeita halkovat sähkölinjat, jotka häiritsevät avoimia

viljelysmaisemanäkymiä. Peltojen reunoilla ja teiden varsilla on maisemaa rajaavia, suorissa riveis-

sä olevia valkoisia rehunsäilöntäpaaleja. Maamerkkeinä Ala-Honkajoella ovat viljelysaukeiden

puita kasvavat kumpareet, sekä peltojen poikki kulkevat sähkölinjat. Myös alueen pohjoisosassa

sijaitseva Vatajankosken voimalaitoksen masto toimii maamerkkinä. Kulttuurimaisemallisina yksi-

tyiskohtina alueella toimivat puukujanteet ja hevostilojen aitaukset. Esimerkiksi Pikkusillalla, Vii-

danperän lähettyvillä, on maisemallisesti merkittävä hevostila. 136

4.2.2. Pukanluoman puronvarsimaisema

Pukanluoman puro virtaa Kyynärjärveen päin syvässä uomassa. Pukanluoman puronvarsimaisema-

alue alkaa Lamminkylästä ja päättyy Sillanpään kohdalle. Puron rantatörmien jyrkkyyden ja rannan

läheisyydessä kasvavien puiden vuoksi näköyhteys vesistöön on huono. Maisemallisesti Pukan-

luoman ympäristö on voimakkaasti kumpuilevaa viljelysaluetta. Alueella on uutta ja vanhaa asu-

tusta, pieniä peltoja ja jylhää havumetsää. Pienipiirteisessä Pukanluomassa vaihtelevatkin avoimet,

puoliavoimet ja suljetut maisemat. 137

Pukanluoman päätie, Lamminkyläntie, kulkee alueen luoteisosassa melko suoraa linjaa noudattaen.

Alueella mutkittelee muita, pienempiä teitä. Puron ainoa ylityspaikka sijaitsee Ylilammin ja Luo-

man kohdalla. Sillan läheisyydessä sijaitsee vanhoja peltoja ja historiallisia rakennuksia. 138 Alu-

eelta onkin inventoitu runsaasti vanhaa rakennuskantaa. Hesson mukaan Pukanluomassa on 24 mai-

semallisesti arvokasta rakennuskohdetta. 139 Pukanluoman puronvarsimaisemassa perinteinen asutus

sijaitsee peltojen ja metsien rajaamilla reunavyöhykkeillä. Muutama rakennus on aivan puron var-

ressa. 140 Alueelle on tullut myös uusia asutuspaikkoja, jotka puronvarren pienipiirteisyyden vuoksi

sulautuvat maisemaan hyvin. Kankaan mukaan purossa on ollut aikoinaan kuusi myllyä 141.

                                                          
135 Laukkanen 1995, 5-83.
136 Liite 5.
137 Liite 5.
138 Liite 4.
139 Hesso 2002, kohteet 33-35 ja 37-60.
140 Liite 3.
141 Kangas 2003 b, 17.
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Alueen pellot sijaitsevat puron läheisyydessä. Vesistön ja peltojen väliin on kasvanut puustoinen

suojavyöhyke. Pukanluomassa on säilynyt myös muutamia peltoja vuodelta 1847. Nämä sijaitsevat

Antinluoman, Ylilammin ja Vallin lähettyvillä. 142 Ylilammin itäpuolen vanha pihapiiri ja Koivu-

rannan laidunhaka kertovat Pukanluomassa harjoitetusta laiduntamisesta. Nämä kohteet onkin kir-

jattu luontoinventointiin kulttuurisesti merkittäviksi luontokohteiksi. Pukanluoma on myös luon-

nontilainen puro, jonka vuoksi se on merkitty natura-alueeksi. 143

4.2.3. Kyynärjärven laajat viljelysaukeat

Kyynärjärven alavat viljelysaukeat alkavat Viidanperän ja Hongankylän kohdalta. Alue loppuu en-

nen Rajasalonkylää. Maisemallisessa keskipisteessä sijaitsee Kyynärjärvi. Koko alueen läpi virtaa

Karvianjoki loivasti mutkitellen. Alueella kulkee neljä suurempaa tietä: Pohjanmaan, Hirvikankaan,

Hapuan ja Venesjärven tiet. Näistä Pohjanmaan ja Venesjärven tiet on merkitty jo vuoden 1847

karttaan. Molempia on muutettu siten, että Pohjanmaantietä on oikaistu ja Venesjärventietä jatkettu

joen yli aina Venesjärvelle asti. Alueen isoille ja pienille teille on ominaista maiseman halkominen

suorina linjoina. 144

Kyynärjärven alue on maisemallisesti avointa. Sen keskellä kumpuilevat laajat viljelysaukeat ja reu-

noja rajaavat metsien ja soiden muodostamat vyöhykkeet. Joen reunat ovat matalat ja niillä kasvaa

vain muutamia puita ja pensaita. Myös peltojen ojat ovat paikoin puustottuneita. Näkymät Pohjan-

maantieltä ulottuvatkin yli joen aina vastakkaiselle reunavyöhykkeelle asti. Laajoja näkymiä rikko-

vat ainoastaan harvat, peltojen keskellä sijaitsevat puustoiset kumpareet ja avoimia maisemia hal-

kovat sähkölinjat. Alueen maamerkkejä ovatkin sähkölinjat, peltoaukeiden kumpareet ja niillä si-

jaitsevat ladot. Maisemaa rajaavia elementtejä ovat valkoiset, viljelysaukeiden laidoilla suorissa

riveissä olevat rehunsäilöntäpaalit. 145

Kyynärjärven alueella on runsaasti vuodesta 1847 säilyneitä peltoja. Ne keskittyvät lähinnä pohjois-

ja eteläosiin. Myös Kyynärjärven viljelysaukeiden keskiosassa, aivan Karvianjoen varressa, on

kaistale historiallista peltoa. 146 Historialliset pellot, muinaisjäännökset ja vanha rakennuskanta

                                                          
142 Liite 4.
143 Suominen 2003, kohteet 38, 40 ja 41.
144 Liite 4.
145 Liite 5.
146 Liite 4.
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kertovat alueen historiallisesta maisemasta. Kyynärjärven alueella muinaisjäännöksiä on Hapualan

ja Huhtamaan kivikautisilla asuinpaikoilla. Alueelle on merkitty myös neljä maalöytöä: Kotopiittaan

kaksi, sekä Huhtamäkeen ja Tuomisaarelle yksi. 147 Muinaisjäännökset eivät kuitenkaan erotu mai-

semasta toisin kuin perinteinen asutus, joka on sijoittunut pääteiden varsille. Muutamia uusia taloja

on rakennettu joen rantaan, jotka kuitenkin sijoittuvat puiden katveeseen. 148 Rakennusinventointiin

on merkitty 13 maisemallisesti arvokasta historiallista rakennusta, sekä Hirvikankaan riippusilta 149.

Erityispiirteinä alueella ovat Kyynärjärvi ja sen rannalla oleva lintutorni, sekä A-koti ja Hirvikan-

kaan riippusilta. Maisemallisen solmukohdan muodostavatkin Karvianjoki, Kyynärjärvi, sen ympä-

rillä levittäytyvät uudet ja vanhat viljelysaukeat, sekä A-koti, Hirvikankaantie ja riippusilta. Maise-

mallisina yksityiskohtina Kyynärjärven laajoilla viljelysaukeilla ovat puukujanteet ja eläinten aita-

ukset. Esimerkiksi Heposalossa on hevosia ja Kaukorannassa lehmiä. Alueen paikannimet kertovat-

kin yleensä menneinä aikoina harjoitetusta tai nykyään harjoitettavasta elinkeinosta. Luontoselvityk-

seen on myös kirjattu alueen erityispiirteitä. Karvianjokilaakson luontoselvityksessä alueelle on

merkitty kolme kulttuurimaisemallisesti merkittävää kohdetta. Kyynärjärvi itsessään on valtakun-

nallisesti arvokas luontokohde. Järvi on rehevöitynyt ja mataloitunut monien vedenpinnan laskujen

aikana. Myös Hepokeidas on merkittävä, ojitukselta säilynyt suo. Geologisesti mielenkiintoisia

kohteita alueella ovat Rajasalon deltasaaret ja vanhat jokiuomat. 150

4.2.4. Keitaan ja koskien maisema

Rajasalonkylän ja Kahilakeitaan väliin jäävä alue muodostuu maisemallisesti monista eri elemen-

teistä. Alueen sydämessä, Paattikoskella, on koskien muodostama “sykerö“. Karvianjoki virtaa koko

alueen läpi. Alueen pohjoisosassa kulkee suoraviivaisesti Veneskoskentie ja eteläosassa Porintie.

Keskellä mutkittelee monia pikkuteitä. Vuoden 1847 karttaan merkittyjä historiallisia teitä ovat

Soikanraitti ja Paattikoskentie. 151

Keitaan ja koskien maisema on pienipiirteistä. Rajasalonkylässä vaihtelevat avoimet, puoliavoimet

ja suljetut maisemat. Maisemakuvan muodostavat pellot, viljelysaukeiden keskellä sijaitsevat kum-

                                                          
147 Laukkanen 1995, 5-84.
148 Liite 3.
149 Hesso 2002, kohteet 31, 32, 53-55 ja 61-71.
150 Liite 5.
151 Liite 4.
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pareet ja Venesjärventien varteen sijoittunut asutus. Paikoin peltoaukeiden yli kulkee maise-

manäkymiä häiritseviä sähkölinjoja. Rajasalonkylän aluetta rajaavat metsien ja peltojen muodosta-

mat reunavyöhykkeet. Paattikoskea ympäröivät puolestaan kumpuilevat viljelysaukeat ja metsitty-

neet kalliot. Sen keskellä on maisemallisesti sulkeutunut, vaihteleva ja jyrkkäpiirteinen koskien

”sykerö”. Joen rantojen ja peltojen ojanvarsien suojavyöhykkeet ovat paikoitellen pensaiden ja pui-

den valtaamia. Alueen asutus on uudempaa ja se on sijoittunut peltojen keskelle, moreenikumpa-

reille. Rakennusinventointiin on merkitty ainoastaan yksi vanhempi rakennuskohde koskien

”sykerön” keskeltä. 152 Kankaan mukaan Paattikoskelle on perustettu vuonna 1900 saha, joka joutui

lopettamaan toimintansa talouslaman takia 1930-luvulla 153. Kaikkien Karvianjoen varrella sijain-

neiden sahojen toiminta on näkynyt maisemassa rakennuksina ja joessa tukinuittona. Markku Suo-

misen luontoselvityksessä Paattikoski on luokiteltu arvokkaaksi luontokohteeksi. Suomisen mie-

lestä alueella ei ole ollut myllyjä, mutta Kankaan mukaan alueella olisi toiminut jalkamylly, joka

siirrettiin joen vastarannalle, Paattikosken torpan maalle, vuonna 1887. 154

Kahilakeidas muodostaa oman maisemakokonaisuutensa Rajasalonkylän ja Paattikosken läheisyy-

dessä. Sitä rajaavat pellot ja keidassuon laitamilla kasvava havumetsävaltainen reunavyöhyke. Alu-

een maisema on puoliavointa. Kahilakeidas on säilynyt viljelemättömänä nykypäivään asti todennä-

köisesti vetisen suokeskustansa ansiosta. 155 Suo on valtakunnallisesti arvokas luontokohde ja se on

merkitty natura-alueeksi 156.

Keitaan ja koskien maisema-alueelta on inventoitu 15 maisemallisesti arvokasta rakennuskohdetta
157. Sinne on tullut myös jonkin verran uusia asutuspaikkoja, jotka kuitenkin sijoittuvat lähelle pe-

rinteisiä asumisvyöhykkeitä. Vuoden 1847 karttaan merkittyjä historiallisia peltoja on runsaasti. Ne

sijoittuvat Kahilakeitaan länsipuolelle, Karvianjoen itäpuolelle ja Venesjärventien eteläpuolelle. 158

Rajasalonkylän ja Paattikosken alueiden maisemallisesti merkittävimpiä luontokohteita ovat Pii-

tanmaan deltasaaret ja vanhat jokiuomat. Geologisen ja maisemallisen kokonaisuuden muodostavat

Honkalan kalliot, Palaneet kalliot, sekä Vähäkosken ja Honkalan suot. Kulttuurimaisemallisesti

                                                          
152 Liite 5.
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154 Suominen 2003, kohde 76; Kangas 2003 b, 16.
155 Liite 5.
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157 Hesso 2002, kohteet 72-87.
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merkittävimpiä ovat Vähäkosken laidunhaat, sekä Simulan ja Ylisen hakamaat. 159 Rajasalonkylään

ja Paattikoskelle on merkitty myös muinaisjäännöksiä. Niitä ovat Rajasalon, Sikurikosken, Para-

tiisinpellon ja Pajavainion kivikautiset asuinpaikat, sekä Puolivälinojan historiallisen ajan terva-

hauta. Alueelle on merkitty myös viisi maalöytöä: Saloniemeen, Laurilaan, Paratiisilammelle ja

Kujansuuhun. 160 Muinaisjäännökset eivät kuitenkaan erotu maisemasta.

4.2.5. Veneskosken ja Leppäruhkan kapea jokilaakso

Veneskosken ja Leppäruhkan jokilaaksoalue alkaa Veneskoskelta, laakson kaventumakohdasta, ja

päättyy Majansuuhun. Veneskoskella aluetta halkovat Porintie, Soikanraitti ja Pori-Haapamäki rau-

tatie. Alueen läpi kulkevan joen linjaa seuraa Leppäruhkantie. Historiallisia teitä ovat Soikanraitti ja

Veneskoskelta lähtevän Leppäruhkantien alkupää. Alueen maisemaa hallitsevat kapeat viljelysauke-

at ja tieltä avautuvat näkymät joelle. Paikoin puustottuneiden rantojen ympäröimä joki virtaa kape-

assa rännissä. Jokirännissä on leventymiä ja voimakkaita koskipaikkoja. Veneskosken ja Leppäruh-

kan kapean jokilaakson maisemat vaihtelevat puoliavoimesta avoimeen. 161

Veneskoskella ja Leppäruhkassa sijaitsevat alueen asutuskeskittymät. Niiden välissä on harvaa

asutusta, joka on sijoittunut peltojen ja metsien rajaamille reunavyöhykkeille. Veneskoskella joen

rannalle on rakennettu uudempaa asutusta, kun taas vanhempi sijaitsee ylempänä selänteillä. Joen

rannalle ovat sijoittuneet Veneskosken koulu ja kesäteatteri. Leppäruhkassa asutusta on molemmin

puolin Ruhkatietä. 162 Veneskosken ja Leppäruhkan kapealta jokilaaksoalueelta on inventoitu seit-

semän maisemallisesti arvokasta rakennusta, sekä kolmikaarinen Soikan maantiesilta ja Pori-

Haapamäki rautatiesilta 163. Kankaan mukaan Veneskoskelle rakennettiin Kuninkaisten saha vuonna

1877. Sahan toiminta jatkui aina 1950-60-luvuille asti. Veneskoskella on ollut Kuninkaisten mylly

jo vuonna 1774 ja vuoden 1834 karttaan on merkitty myös Leppäruhkaan mylly. Veneskoskella on

toiminut Mäkelän eli Alpiinun mylly, Inbergin ja Koskisen mylly. Alpiinun mylly perustettiin vuon-

na 1898 Kaapan koskiosuuden partaalle. Mylly oli toiminnassa aina vuoteen 1952 asti. Kankaan

mukaan ”Inbergin myllystä on jäljellä hirsikehikko, kun Kuninkaisten ja Koskisen myllyistä on jäl-

jellä kivijalat sekä maastossa havaittavissa olevat myllyjuovat. 164

                                                          
159 Suominen 2003, kohteet 60, 63-68, 74 ja 75.
160 Laukkanen 1995, 8-96.
161 Liitteet 4 ja 5.
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163 Hesso 2002, kohteet 88-96.
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28

Suurin osa Veneskosken ja Leppäruhkan kapean jokilaakson vanhimmista pelloista sijaitsee Leppä-

ruhkan lähettyvillä, joen varressa. Muutamia muita pienempiä peltoalueita on säilynyt Leppäruhkan

ja Veneskosken välisellä kapealla jokilaaksoalueella. 165 Alueelle on merkitty neljä kulttuurimaise-

mallisesti merkittävää luontokohdetta. Vanhatalon, Paloviidan ja Uusiruhkan laidunhaat, Uusiruh-

kan kallio, sekä Väliahon vanha laidunhaka. 166

Muinaisjäännösinventoinnissa on löydetty Veneskoskelta Kuusikosken kivikautinen asuinpaikka.

Alueelle on merkitty myös kahdeksan maalöytöä: Sillankorvaan kaksi, sekä Riihimäkeen, Erokariin,

Kaappaan, Kuninaisiin, Lehtimäkeen ja Erkkilään yksi. 167 Veneskoskea voidaankin pitää Venes-

kosken ja Leppäruhkan kapean jokilaakson maisemallisena solmukohtana. Siinä yhdistyvät joen

koskimaisema, muinaisjäännökset, Porintie, Soikanraitti, Pori-Haapamäki rautatiesilta, sekä vanha

ja uusi asutus. 168

4.2.6.  Laskettu Kynäsjärvi

Lasketun Kynäsjärven alue ulottuu Majansuusta aina Kynäsjärven eteläkärkeen asti, Kankaanpään

rajalle 169. Järvellä on pituutta noin kolmen kilometrin verran 170. Majansuun poikki kulkeva Tuu-

najärventie ylittää Karvianjoen ja sillalta avautuvat laajat näkymät Kynäsjärvelle. Järvelle johtava

suora tie korostaa maiseman avoimuutta. Tie halkoo Kynäsjärven ympärillä levittäytyviä vilje-

lysaukeita. Pellot eivät kuitenkaan ulotu aivan järven rantaan, sillä se on viljelyyn kelpaamatonta

vesijättömaata. Paikoin maisemaa rajaavat ojien puut ja pensaat. 171

Lasketun Kynäsjärven alueen asutus on harvaa. Rakennusinventointiin ei ole merkitty yhtäkään

vanhaa rakennuskohdetta. Muutamat harvat rakennukset ovat sijoittuneet peltoja rajaaville reuna-

vyöhykkeille. Luontoselvitykseen on merkitty Majan vanha laidunhaka kulttuurimaisemallisesti

arvokkaaksi kohteeksi. Kulttuuri on vaikuttanut itse Kynäsjärveenkin vedenpinnan laskujen ja siitä

                                                          
165 Liite 4.
166 Suominen 2003, kohteet 113 ja 129-131.
167 Laukkanen 1995, 9-97.
168 Liite 5.
169 Liitteet 4 ja 5.
170 Melontareittiopas 2001, 17.
171 Liite 5.
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syntyneen vesijättömaan muodossa. Majansuun kohdalla sijaitsee alueen maisemallinen solmukoh-

ta. Siinä yhdistyvät jokinäkymä, järvimaisema, teidenristeys ja joenrantarakentaminen. 172

                                                          
172 Liite 5.
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5. KARVIANJOKILAAKSON MAISEMAN OSA-ALUEIDEN ARVOTTAMINEN

Kulttuurimaiseman arvot muodostuvat avoimista viljelysmaisemista, kulttuurivaikutteisesta luon-

nosta ja ihmisen tekemistä rakennelmista 173. Kankaanpään Karvianjokilaakso on kokonaisuudes-

saan arvokasta aluetta. Kulttuurimaisemalle ominaiset pellot ovat säilyneet nykypäivään saakka

avoimina ja laajoina alueina. Myös alueen kaikki historialliset tiet, pellot ja talot ovat maisemalli-

sesti arvokkaita kohteita. Karvianjokilaakson maiseman osa-alueiden sisällä maisemallisesti arvo-

kasta aluetta on Ala-Honkajoella Kovaluoman kävelysillan ympärille levittäytyvä kylänraittimaise-

ma, sekä Laurin koulu ja sillat ympäristöineen 174. Myös Ala-Honkajoen mosaiikkimainen maisema

ja maiseman osa-aluejakokarttaan merkityt yksittäiset näkymäakselit vesistöön ovat arvokkaita 175.

Samoin joen uurtama syvä ränni on arvokasta maisema-aluetta, joka on merkitty arvokarttaan kes-

keiseksi väyläksi läpi koko suunnittelualueen 176. Ala-Honkajoen mosaiikkimaiseman kaikki pellot,

sekä rakennusinventointi-, luonto- ja muinaisjäännöskohteet tulisi säilyttää mahdollisimman autent-

tisina.

Pukanluoman puronvarsimaisemassa arvokkaita ovat puron ympäristössä levittäytyvät pellot, voi-

makkaasti kumpuileva maasto ja moni-ilmeinen rakennuskanta . Keskeiseksi alueeksi merkityn pu-

ronvarsimaiseman voimakkaasti kumpuilevat rannat antavat alueelle omaleimaisen piirteen.

”Hierarkkisena pisteenä” toimii Ylilammin lähettyvillä oleva silta. 177 Alueelle ominaiset näkymät

kumpuilevaan maisemaan, pellot, sekä luonto-, rakennusinventointi- ja muinaisjäännöskohteet tulisi

säilyttää.

Kyynärjärven laajojen viljelysaukeiden merkittävimpiä maisemia ovat alavat, esteettömät näkymät

peltoaukeille. Maisemallisesti keskeisen alueen muodostavat Kyynärjärvi, Hirvikankaan riippusilta,

A-koti ja näiden ympärillä levittäytyvät pellot. Alueen ”hierarkkisia pisteitä” ovat kivikautiset

asuinpaikat, riippusilta ja A-koti. 178 Myös muut muinaisjäännöskohteet, pellot, sekä rakennusin-

ventointi- ja luontokohteet ovat alueen maiseman kannalta merkittäviä.

                                                          
173 Heikkilä 2000, 16.
174 Liite 6.
175 Liite 5.
176 Liite 6.
177 Liite 6.
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Keitaan ja koskien maisemassa keskeisimpiä maisemallisia alueita ovat Paattikoskella sijaitseva

koskien muodostama ”sykerö” ja Kahilakeidas. Myös Rajasalonkylän Venesjärventien varteen si-

joittuneet talot luovat maisemaan omaleimaisen piirteen. Muutama rakennusinventointikohde ja

kivikautinen asuinpaikka onkin merkitty arvokarttaan ”hierarkkiseksi pisteeksi”. 179 Maisemassa

vaihtelevat puustottuneet kalliot ja moreenikumpareet luovat alueelle voimakkaammin

”sykerömäistä” tunnelmaa. Alueen kaikki luonto-, rakennusinventointi- ja muinaisjäännöskohteet,

sekä pellot ovat arvokkaita. Myös maisemassa vaihtelevat avoimet, puoliavoimet ja suljetut maise-

mat, sekä näkymäakselit ovat arvokkaita.

Veneskoskella keskeistä aluetta on siltojen kohdalla, jossa yhdistyvät joen koskien kuohut, sekä

”hierarkkisina pisteinä” toimivat sillat ja Veneskosken koulu. Maisemallisesti toinen keskeinen alue

sijaitsee Leppäruhkassa, jossa joki tekee mutkat ja pellot levenevät hieman. 180 Leppäruhkan ja Ve-

neskosken välisellä kapealla jokilaaksoalueella tärkeimpiä maisemallisia tekijöitä ovat näkymäak-

selit joelle ja pelloille. Alueen pellot, sekä rakennusinventointi-, luonto- ja muinaisjäännöskohteet

ovat arvokkaita. Myös alueen kapea luonne tulisi säilyttää pienten peltoalojen avulla.

Lasketun Kynäsjärven alueella maisemallisesti keskeinen alue on itse Kynäsjärvi ja sille avautuvat

näkymäakselit, sekä Majansuu, jossa sijaitsee ”hierarkkisena pisteenä” silta 181. Järven rannoilla

levittäytyvät viljelysmaisemat lisäävät alueen arvoa. Siellä täällä peltojen keskellä on yksittäisiä

puita, jotka toimivat alueen maamerkkeinä. Alueen avonaisena säilyttäminen onkin suositeltavaa.

Kulttuurimaiseman uhkana on Heikkilän mukaan yleensä kaksi asiaa: maisemassa tehtävät aktiiviset

toimenpiteet ja toisaalta sen laiminlyönnit. Karvianjokilaakson alueella tulisikin kunnioittaa alueen

historiaa, perinnettä ja luontoa. Säilyäkseen kulttuurimaisema vaatii hoitoa, jonka perusedellytykse-

nä on elinvoimainen maaseutu. Maisemanhoito sujuu tällöin parhaiten itsestään, elinkeinojen har-

joittamisen rinnalla. Peltojen säilyminen onkin kulttuurimaiseman tärkein edellytys. 182 Karvianjo-

kilaakson kulttuurimaiseman uhkana ei tällä hetkellä ole peltojen häviäminen. Yksi uhka kuitenkin

voi olla taloudellisen kannattavuuden vaatima tilakokojen kasvattaminen. Uhkana on myös peltojen

ojissa ja Karvianjoen varressa kasvava puusto, joka tukkii viljelysaukeiden maisemanäkymiä. Alu-

                                                                                                                                                                                                
178 Liite 6.
179 Liite 6.
180 Liite 6.
181 Liite 6.
182 Heikkilä 2000, 35.
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een ominaispiirteiden säilymisen kannalta on tärkeää, että rantarakentamista vältetään. Uusi asutus

tulisi sijoittaa lähelle perinteisiä asutuspaikkoja ja metsien reunoille. Näin reunavyöhykkeille sijoi-

tettu uusi asutus ei ota kulttuurimaisemaa haltuunsa. Samoin laajojen viljelysaukeiden läpi mutkit-

televa Karvianjoen muodostama ränni on maisemallisesti tärkeää aluetta.

Alueen historian kannalta tärkeät kivikautiset asuinpaikat, myllyt ja sahat ovat matkailullisesti mie-

lenkiintoisia kohteita. Näitä kohteita ei kuitenkaan ole merkitty maastoon kylteillä, joten niiden

löytäminen ja erottaminen maisemasta on vaikeaa. Olisikin matkailun kannalta tärkeää sijoittaa

kohteiden lähelle kylttejä, jotka osoittavat niiden sijaintipaikan.
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