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1. Hankkeen lyhyt esittely ja tavoitteet

- Hanke on Satakuntaliiton ja Euroopan aluekehitysrahaston / 
Varsinais-Suomen ELY:n osarahoittama hanke.

- Hanke alkoi elokuussa 2012 ja päättyy vuoden 2013 lopussa.
- Hankkeen ohjausryhmässä on henkilö /-itä

• Turun yliopistosta
• Satakunnan museosta
• Varsinais-Suomen ELY:sta
• Satakuntaliitosta
• MTK:Sta
• Pro Agria:sta

- Hankkeen asiantuntija- ja seurantaryhmänä toimii Satakunnan 
kulttuuriympäristön yhteistyöryhmä, jossa on henkilöitä eri 
puolelta Satakuntaa kulttuuriympäristön parissa työskentelevistä 
alueellisista organisaatioista.



- Hankkeen tavoitteet on kartoittaa, inventoida ja dokumentoida 
Satakunnan maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 

- Päivitysinventointi valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet. 
- Satakunnan arvokkaiden maisema-alueiden inventointi liittyi ympäristöministeriön 

samaan aikaan käynnissä olevaan valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden 
päivitys- ja täydennysinventointiin, joka toteutetaan maakunnittain vuosina 2010-2014. 

- Kehittää äänimaisema-analyysimenetelmä. 
- Kehittää esimerkinomaisesti maisema-alueen visuaalista 

havainnollistamista. 
- Pallopanoraamakuva 

 



2. Mitä hankkeessa on tehty 

- Hankkeen aikana on tehty Satakunnan maisemaselvitys ja 
maisemarakenneanalyysi. 

- Tarkistettu Satakunnan maisemamaakunta ja maisemaseutu 
jakoa. 

- Inventoitu ja dokumentoitu Satakunnan maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet sekä päivitysinventoitu 
valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

- Köyliönjärven kulttuurimaisema 
- Vihteljärvi-Niemenkylä 
- Kokemäenjokilaakso 
- Ahlainen 
- Yyteri 

- Pyritty osallistamaan eri tahoja  
- Webropol-kysely huhtikuussa 2013 
- Kyläillat Nakkilassa ja Jämijärvellä huhtikuussa 2013 



3. Satakunnan maisema-
maakunta- ja seutu jako
• Nykyinen maisemamaakuntajako on virallistettu 

vuonna 1993.
• Suomi on jaettu 10:een maisemamaakuntaan ja
     40:een seutuun. 
• Hyvässä maisemamaakuntajaossa kukin 

maakunta on luonnonpiirteiltään, 
maankäytöntavoiltaan ja kulttuurihistorialtaan 
yhtenäinen ja muista 
maisemamaakunnista selvästi erottuva.

       (Ympäristöministeriön mietintö 66/1992)

(Kuva: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=9315&lan=fi) 



- Satakunta jakautuu Lounaismaan ja 
Suomenselän maisemamaakuntien 
alueille. 

- Maisemaseutuja Satakunnassa on 
kolme; Satakunnan rannikkoseutu, 
Ala-Satakunnan viljelyseutu ja 
Pohjois-Satakunnan järviseutu. 

- Maakuntatasolla tehdyn 
maisemaselvityksen ja 
maisemarakenneanalyysin pohjalta 
nykyistä jakoa on tarkennettu ja 
tehty ehdotus uudesta jaosta. 

  



- Ehdotuksessa Satakunnan maisema-
alueiden ja -seutujen rajoja on 
tarkistettu. 

- Suurin muutos koskee maakunnan 
eteläosaa, missä Ala-Satakunnan 
viljelyseudun lounainen osa on 
erotettu omaksi Etelä-Satakunnan 
kankareseuduksi.  

- Toinen muutos koskee Suomenselän   
ja Lounaismaan maisemamaakuntien 
rajaa. 

- Muut muutokset ovat lähinnä 
olemassa olevien rajojen 
tarkennuksia. 



Etelä-Satakunnan kankareseutu: 
- Etelä-Satakunnan kankareseutu sijoittuu rapakivigraniitin ja kalliomaan 

alueelle, minkä johdosta alueen luonto on melko karua.  
- Maisemaa rytmittävät metsät, moreeni- ja kallioalueet sekä niiden 

välissä olevat suhteellisen pienet peltoalueet. 
- Satakunnan rannikkoseutuun  
      nähden alueella on viljelyalueita,  
      mutta Ala-Satakunnan viljelyseutuun  
      nähden alueita on vähän ja ne ovat 
      pieniä. 
- Asutus ja viljelyalueet sijaitsevat usein  
     jokilaaksoissa ja järvien tuntumassa.  
- Asutus on usein yksittäisiä taloja, pieniä  
     ryhmäkyliä tai joenvarren asutusta.  



Suomenselkä-Lounaismaa:
- Maisemamaakuntien 

vaihettumisvyöhykettä, jossa 
piirteitä kummastakin seudusta.

- Maisemamaakuntien 
rajausehdotuksessa uusi raja 
kulkee Hämeen- ja Pohjankankaan 
mukaisesti.

- Alueella on muuhun Satakuntaan 
verrattaessa erilainen ilmasto 
alueella on paljon soita ja alueen 
elinkeinoissa metsällä on aina ollut 
suuri merkitys.



Muut rajaukset: 
- Ehdotus: Ala-Satakunnan viljelyseudun ja 

Pohjois-Satakunnan järviseudun raja    
kulkisi Kokemäenjoen pohjoispuolella 
olevan harjun mukaisesti. 

- Satakunnan rannikkoseudun raja on 
lähes ennallaan. 



4. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-
alueiden valinnan lähtökohdat

- Olemassa olevat valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja 
maisemanähtävyydet

- Maakuntien omat listaukset maakunnallisesti arvokkaista alueista.
- Satakunnan rakennusperintö 2005

- Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristön 
(RKY) 1993 inventointikokonaisuudet, joita ei ole sisällytetty 
Museoviraston RKY2009 päivitysinventoinnin kohde valikoimaan.

- Maisemamaakuntajako sekä maakunnalliset maisemaselvitykset.
- Paikkatietoanalyysit uusien alueiden löytämiseksi.
- Paikallistuntemus



VAM-alueiden arviointi kriteerit 

- Luonto, luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuus 
- Luonnonpiirteiden edustavuus, harvinaisuus, monipuolisuus ja 

alkuperäisyys 
- Maiseman ja maankäytön historiallinen kehitys ja kehityksen 

jatkuvuus 
- Kulttuuripiirteiden edustavuus, harvinaisuus, säilyneisyys ja 

alkuperä 
- Symboli- ja identiteettiarvot (tapahtumapaikat, hist. tapahtumat) 
- Maiseman elinvoimaisuus ja nykyinen toimivuus 
- Maisemamaakunnan erityispiirteet (maisema-alue alueen 

erityispiirteiden kuvaajana) 
- Maisemahäiriöt ja luonnonarvoja alentavat vauriot ja uhkatekijät 



5.Satakunnan 
valtakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet 

- Satakunnassa on viisi 
Valtioneuvosten 
periaatepäätöksellä 
vahvistettuja 
valtakunnallisesti arvokasta 
maisema-aluetta (VAM). 
(pun.) 

- Olemassa olevien alueiden 
lisäksi inventointityön 
perusteella on ehdolla kaksi 
uutta aluetta VAM -alueeksi. 



Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema (KM) 

- Kokemäenjokilaakson VAM-alue käsitti ennen Satakunnan puolella Huittisten 
ja Kokemäen alueella noin 8 300 ha. 

- Uudessa ehdotuksessa Kokemäenjokilaakson KM jatkuisi Satakunnan poikki 
joen suistoalueelle. 

- Maisema-alue alkaa Huittisten  
    alueelta ja jatkuu Kokemäen,  
    Harjavallan, Nakkilan, Ulvilan  
    läpi Poriin ja Selkämerelle. 
- Ehdotetulla maisema-alueella 
    sijaitsee 11 aluetta, jotka tippuivat  
    rakennetun kulttuuriympäristöjen  
    päivityksessä uusien RKY 2009  
    alueiden ulkopuolelle. 
- Maisema-alueella on monia 
    Natura 2000-verkkoon 
    kuuluvia luonnonsuojelualueita. 
-  Maisema-alue on läpileikkaus 
   Satakunnan asutuksen, 
   maankäytön ja maanmuokkauksen historiasta.  
 



Huittinen

- Maisema-alue alkaa vanhalta 
Kokemäenjoen suistoalueelta ja 
päättyy nykyiseen suistoon.

- Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto 
on kansainvälisestikin merkittävä 
lintukohde.

- Alue jatkuu Pirkanmaan puolella VAM-
alueena, Kokemäenjokilaakson KM.

- Aluetta on pienennetty Nanhian kylän 
kohdalta ja Huittisten taajaman 
tuntumasta.

Näkymä Ripovuorelta Kokemäenjokilaaksoon.



Kokemäki-Harjavalta

Näkymä Säpilän niemestä.

Maakirjakartta vuodelta 1694, Pälpälä

- Kokemäen kohdalla maisema-alue 
kiertää Vitikkalanluodon ja Säpilän
niemen.

- Maisemallisesti alue on ainutlaatuinen, 
johtuen kohdan kallio- ja maaperästä.

- Alueella on säilynyt arvokasta 
rakennusperintöä ja joen varren pellot 
ovat olleet viljeltynä jo esihistorialliselta 
ajalta lähtien. 

- Kokemäen Teljä on ollut joenvarren 
ensimmäinen kauppapaikka.



Harjavalta-Nakkila

Näkymä Kokemäenjoen rantapelloilta.

- Kokemäenjoen varsi on ollut merkittävässä 
asemassa Satakunnan asuttamisessa. Joen 
kummallakin puolella on ollut 1560-luvun 
veroluettelossa olevia kyliä tasaisin 
välimatkoin.

- Huovintie alkaa Lammaistenlahden jälkeen 
seuraamaan Kokemäenjokea aina rannikolle 
saakka. Nakkilan Kirkkosaaren kohdalla 
Huovintie ja toinen

    merkittävä keskiaikainen
    tie, Pohjanlahden 
                      rantatie
                      kohtaavat.

saakka. Nakkilan Kirkkosaaren kohdalla 

merkittävä keskiaikainen

Maakirjakartta vuodelta 1701, Lammainen.



Ulvila-Pori

- Kokemäenjokilaakson maiseman 
kehitys on seurannut maankohoamista 
ja rannansiirtymistä. 

- Joen muuttuessa purjehdus-
kelvottomaksi, sai Ulvila 
kaupunkioikeutensa vuonna 1365.

- Ulvilan Haistila on ollut merkittävä 
lauttapaikka.

Näkymä Ulvilan Saaresta.Näkymä Ulvilan Saaresta.

Kokemäenjoen 
suualue 1300 jaa.

(Virkkala 1967.



Pori

Näkymä Kokemäenjoen Natura alueelle.Näkymä Kokemäenjoen Natura alueelle.

- Maisema-alue päättyy Kokemäenjoen 
suistoon, joka on Pohjoismaiden laajin 
jokisuistoalue.

- Alueella on mm. Fleiviikin niitty, mikä 
on Etelä-Suomen laajin jatkuvassa 
laidunnuksessa oleva jokisuistoniitty.

- Alue on linnustollisesti ja 
kasvilajistollisesti rikas. 

Fleiviikin niitty



Kokemäenjokilaakson KM

- Kokemäenjokilaakson KM on edustavin maisema-
aluekokonaisuus Ala-Satakunnan viljelyseudusta.

- Maisema-aluetta yhdistää Kokemäenjoki, mikä on koko 
maisemaseudun kehityksen keskipiste.

- Maisema-alue on läpileikkaus Satakunnan asutuksen, 
maankäytön ja maanmuokkauksen historiasta. 

- Uuteen maisema-alueeseen kuuluu useita RKY 1993 alueita, 
maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä ja 
luonnonsuojelualueita.



- Maisema-alue on muodostunut 
vanhaan merenlahteen, jonka 
rannoilla eli pronssikauden 
ihmisiä.

- Maankohomaisen myötä alue on 
otettu viljelykäyttöön. 

- Aluetta rajaa metsäiset selänteet 
ja paikoin kallioiset selänteet.

Leistilän aukean KM

ja paikoin kallioiset selänteet.

Satakunta noin 1600 
eaa. Lähde GTK



Kuvat: oik. ylä. Näkymä 
Pyssykankaalta Leistilään.
oik. ala. Viljelyaukean maamerkit.
vas. ala. Maisema-alueen eteläosan 
metsäinen selänne. 

Pallopanoraama Tattaran aukealta



Leistilän aukean viljelymaisema 

- Leistilän aukean viljeymaisema edustaa Ala-Satakunnan viljelyseutua, 
jossa on Kokemäenjokilaaksolle tyypillinen viljavan savitasangon leima. 

- Leistilä-Tattara-Masia-Villilä RKY 1993 aluerajaus on perustunut 
rakennusperinnön lisäksi maisemaan.  

- Alueella on rikas muinaisjäännösten keskittymä. 
- Alue on elävä, ehjä ja tasapainoinen kokonaisuus. 
- Alueella olevat jokien ja teiden varsille syntynyt asutus ovat tyypillistä 

tällä maisemaseudulla.  
- Alueen pitkä asutushistoria ja alueen poikki kulkeva 

keskiaikaisperäinen Pohjanlahden rantatie kertovat alueen sijainneen 
keskeisellä paikalla. 



Eura-Kiukainen KM

- Maisema-alue koostuu 
kahdesta laajasta RKY1993 
alueesta: Euran kirkonkylä ja 
viljelysaukeat ja Eurakoski-
Kiukaistenkylä-Köylypolvi-
Laihia-Harola –
kulttuurimaisema.

- Maisema-alueen pellot 
sijoittuvat Eurajoen ja 
Köyliönjoen varsille.

- Aluetta rajaa suurimmaksi 
osaksi yhtenäiset metsäiset 
selänteet. 



Kuvat: oik. ylä. Näkymä 
Euranniitulta.
oik. ala. Näkymä Harolasta
Huikonkulman suuntaan.
vas. ala. Näkymä Köylypolven
suuntaan. 
Pallopanoraama Euranniitun
alueelta.



Eura-Kiukainen KM

- Maisema-alue on hyvin säilynyt ja edustava kokonaisuus Ala-
Satakunnan viljelyseudusta.

- Joen varren savikolle syntyneet, paikoin tasankomaiset 
viljelyalueet ja nauhamaisesti tien varteen syntyneet asutukset 
ovat seudulle tyypillisiä piirteitä.

- Alueella on edustavan maiseman lisäksi rikas kulttuuriperintö.
- Merkkejä alueen ihmistoiminnasta on löytynyt kivikaudelta asti, 

mutta alue koki kukoistuksensa rautakaudella.
- Alueella on harjoitettu esihistorialliselta ajalta lähtein 

yhtäjaksoisesti viljelyä.
- Alueella oleva rakennusperintö edustaa vaurasta satakuntalaista 

rakennuskantaa. 



Vihteljärven-Riihonlahden KM 

Muutos maisema-alueen 
eteläosaan, jota jatketaan 
Riihonlahdelle asti. 



Kuvat: oik. ylä. Näkymä 
Vihteljärveltä.
oik. ala. Näkymä Karhijärvelle.
vas. ala. Näkymä Niemenkylästä



- Vihteljärvi-Riihonlahti kulttuurimaisema edustaa Pohjois-
Satakuntalaista järviseutua, missä karuun maastossa olevaan 
ruhjelaaksoon on syntynyt tasapainoista järvien ja jokien ketjun 
yhdistämää verrattain vaurasta ja laajaa maatalousmaisemaa. 

- Alueen on elävä ja hyvin hoidettu kokonaisuus, missä 
harjoitetaan vielä karjatalouttakin. 

- Maisema-alueen jatkaminen Karhijärvelle on maiseman ja 
luonnon kannalta luontevaa. 

- Uudessa maisema-alueen osassa on rakennusperintöä, 
muinaisjäännöksiä ja luontoarvoja.  

- Alueella on useita Satakunnan maakuntakaavassa merkittäväksi 
kallioalueiksi luokiteltuja kallioita.  

 



Ahlaisten KM



Kuvat: oik. ylä. Näkymä Ahlaisten
kirkon takaa koilliseen.
oik. ala. Näkymä Eteläjoelle.
vas. ala. Sahakoski



Ahlaisten KM 

- Ahlaisten kirkonkylä on yksi parhaiten vanhan rakenteensa 
säilyttäneitä, hoidettuja ja eläviä kirkonkyliä maassa.  

- Jokien varsille sijoittuvat ja harjun alapuolelta aukeavat 
pienipiirteiset mosaiikkimaiset peltotikut.  

- Merellä vastaavat piirteet toistuvat lukuisten kivikkoisten karien 
ja pienten saarien pirstaleisena saaristona.  

- Ahlaisten alueen peltoalueet ovat Satakunnan rannikkoseudun 
laajimmat ja ne ovat olleet satoja vuosia yhtäjaksoisesti 
viljeltyinä.  

- Umpeen kasvavat vanhat jokiuomat ja merenlahdet ovat 
linnustolliset merkittävät. 

 



Yyterin maisemanähtävyysYyterin maisemanähtävyys



Kuvat: oik. ylä. Näkymä Yyterin 
dyynisestä metsästä.
oik. ala. Näkymä Seipinkroopista.
vas. ala. Yyterin leitteet.



Yyterin maisemanähtävyys 

- Yyteri on Etelä-Suomen laajimpia yhtenäisiä hiekkaranta- ja 
dyynialueita. Yyterin sannat on tunnettu virkistys- ja 
lomanviettopaikka sekä maisema- ja luonnonnähtävyys.  

- Yyterin, Riitasaranlahden ja Etelärannan liete- ja niittyalue on 
maankohoamisrantaa, joka on paitsi maisemallisesti myös 
alueen linnuston kannalta arvokas. Rannoista osa on rauhoitettu 
ja Riitsaranlahden alue kuuluu Selkämeren kansallispuistoon.  

- Maisema-alueen perinnemaisemat edustavat merenrantaniittyjä, 
joista Etelärannan niityt ovat valtakunnallisesti arvokkaita. 

- Alueen vapaa-ajan toimintoja ja luontomatkailureitistöä 
kehitetään palvelemaan niin paikallisia ihmisiä kuin matkailijoita.  



Köyliönjärven KM 

- Köyliönjärven maisema-
alueessa rajauksessa ei ole 
tapahtunut muutoksia. 

 



Kuvat: oik. ylä. Köyliönjärven 
maisemaan kuuluvat pitkät 
koivukujat.
oik. ala. Kuninkaanlähde.
vas. ala. Kirkkosaaren 
perinnemaisemaa.

Pallopanoraama Säkylän aukealta



Köyliönjärven KM 

- Köyliönjärven kulttuurimaisema-alueella on esihistorialliselta 
ajalta asti periytyvä kyläasutus ja pitkään jatkunut maanviljely.  

- Alueen läpi kulkee Huovintie, joka oli yksi keskiajan 
huomattavimmista teistä.  

- Köyliönjärven saaret luovat alueelle oman, muusta ympäristöstä 
poikkeavan ilmeen. Kyseiset saaret ovat arvotettu arvokkaiksi 
lintualueiksi.  

- Alueeseen kuuluvat laajat alueet RKY2009 pudokkaita, mitkä 
ovat maakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristöjä.  

- Alue muodostaa edustavan kokonaisuuden, jolla on 
luonnonarvoja, maisemallisia arvoja ja historiallista arvoa. 

- Alueella on suuri symbolinen arvo. 



5.Satakunnan  
maakunnallisesti 
arvokkaat maisema-alueet 

- Maakunnallisesti arvokkaita 
maisema-alueita (MAM) ei 
Satakunnassa aiemmin ole 
inventoitu 

- MAM –alueiksi on 
inventointiyön perusteella 
ehdolla 13 aluetta.  (sin.) 



1. Kodisjoen KM

Alue edustaa Satakunnan 
kankareseudun karua ja 
pienimuotoista maisemaa. 
Pienipiirteisyys ja 
vaihteleva maisemakuva 
ovat seudulle tyypillisiä 
piirteitä. Alueella on pitkä 
maanviljely- ja 
asutushistoria, sekä 
arvokkaita luonnonarvoja ja 
rakennusperintöä.



Kuva: Kuva Kodisjoen maisema-alueen eteläosasta. Kuva: Kuva Kodisjoen Heikolankulmalta. 



2. Karvian kulttuurimaisema 

 
Alue kuuluu Karvianjoen vesistön 
jatkumoon ja se edustaa hyvin 
Suomenselän maisema-aluetta 
Satakunnassa. Vesistön varren 
viljavimmille alueille sijoittuvat 
peltomaisemat muodostavat 
elävän ja harmonisen 
kokonaisuuden, jossa on säilynyt 
paikoin runsaasti 
talonpoikaisarkkitehtuuria. Alueella 
suhteessa paljon karjaa, mikä 
näkyy maisemassa mm. laitumina.  



Kuva: Hieno rakennusperintö, mutta heikossa kunnossa. Kuva: Näkymä Karvianjärven alavalle rantapellolle.



3. Jämijärven KM 

Jämijärvi edustaa 
Suomenselän 
maisemamaakuntaa. 
Maisema alueella on 
vaihtelevaa ja 
viljelyalueet ovat 
keskittyneet 
Jämijärven rannoille. 
Alueella on jonkin 
verran 
rakennusperintö.  



Kuva:  Näkymä Pitkälahdelta kevään 2013 tulva-aikaan.
Kuva: Näkymä Pyydönniemeltä 

Pallopanoraama Jämijärvi



4. Leistilänjärven KM 

Järvenlaskun ja 
kuivatuksen 
muistomerkki 
1700-luvulta ja 
jälleenrakennusk
auden 
asutusmaisema. 
Maisema on 
tasaista ja sillä 
on selkeät rajat. 
Yhtenäinen ja 
ehjä 
maisemakokonai
suus. 



Kuva: Leistilänjärven maisemassa on säilynyt vielä muutamia suuleja. Kuva:  Kuivatuskanava, joka valmistui toisen maailman sodan jälkeen, 
loppuun saattoi 1700-luvun lopulla aloitetun kuivatuksen.

Pallopanoraama Leistilänjärveltä



5. Luvianlahden KM 

Luvian kulttuurimaisema 
edustava, laajaa, 
kuivatuksen yhteydessä 
syntynyttä 
kulttuurimaisemaa, joka 
edustaa Ala-Satakunnan 
viljelyseudun sekä 
Satakunnan 
rannikkoseudun 
maisemaa. Ehjä ja 
harmoninen 
kokonaisuus, jossa 
säilynyt myös 
rakennusperintöä.  



Kuva: Mikolan valtakunnallisesti arvokkaasta perinnemaisemasta.

Kuva: Luvianlahden pohjoisosan merellistä maisemaa.



6. Harjunpäänjoen KM 

Harjunpään 
kulttuurimaisema 
on tyypillinen Ala-
Satakunnan 
viljelyseudun 
maankohoamisen 
yhteydessä 
kuivunut lahti, joka 
on varhaisessa 
vaiheessa asutettu 
ja aloitettu 
viljelemään. 
Maisemassa on 
säilynyt 
rakennusperintöä. 



Kuva: Näkymä Harjunpäänjoklaaksosta Aittamäen läheisyydestä. Kuva: Näkymä Solan kylän pelloille.



7. Lattomeren KM 

Lattomeren 
kulttuurimaisema laajin 
yhtenäinen Ala-
Satakunnan 
viljelyseudun 
järvenlaskun ja suon 
kuivatuksen 
seurauksena syntynyt 
viljelymaisema. 
Maisema alueella on 
tasaista ja näkymät 
pitkiä. Reunoilla 
maisemaa raajaa 
metsäiset selänteet.  



Kuva:Näkymä Pinomäeltä Lattomeren suuntaan. Kuva: Näkymä Lattomeren harjulta Iso-ojan suuntaan.



8. Eurajoen KM 

 Maisema-alue on edustava 
kokonaisuus Ala-Satakunnan 
viljelyseudulle tyypillisestä 
maankohoamisen yhteydessä 
syntyneestä maisemasta. Alue 
on vaurasta viljelysseutua, 
jossa on säilynyt 
valtakunnallisesti arvokasta 
rakennusperintöä. Alueen 
asutus on seudulle tyypillisesti 
muodostunut nauhamaisesti 
tien läheisyyteen. Irjanteen 
kylä on toiminut keskiaikaisen 
Pohjanlahden rantatien risteys 
paikkana. 



Kuva: Näkymä Isoniitun peltotasangolle. Kuva: Näkymä Toivelin viljelymaisemaan.



9. Vuojoki-Linnamaan KM 

Maisema-alue 
edustaa Ala-
Satakunnan 
viljelyseudun 
jokilaakson 
vaurasta 
viljelymaisemaa. 
Alueella on ollut 
varhaista 
asutusta ja 
Linnamaan 
alueella on ollut 
yksi Satakunnan 
muinaisista 
linnoista.  



Kuva:Näkymä Kylämaan kulmalta Eurjoelle päin. Kuva: Vuojeon kartanolta kaakkoon avautuva viljelymaisema.



10. Panelian KM 

Maisema-alue on edustava 
kokonaisuus Ala-Satakunnan 
viljelyseudun maakohoamisen ja 
kuivatustyön tuloksena 
syntyneestä viljelymaisemasta. 
Pitkä asutus- ja viljelyhistoria ovat 
alueen merkittäviä arvoja. Alueella 
on säilynyt rakennusperintöä. 



Kuva: Kuninkaanhauta. Kuva: Näkymä Kahalankulmalta länteen.



11. Hiirijärven KM 

Ala-Satakunnan 
viljelyseudun 
laaksomainen 
kokonaisuus, joka on 
osittain syntynyt 
järvenkuivatuksen 
yhteydessä. Maiseman 
keskellä on metsäisiä 
saarekkeita, joilla on 
asutusta. Alue liittyy 
Lallin legendaan. 
Hiirijärvellä on merkkejä 
varhaisesta asutuksesta. 



Kuva: Näkymä Niitunrinnan suuntaan. Kuva: Hiirijärven Kotamäen rakennusperintöä.



12. Loimijoen KM 

Loimijoen kulttuurimaisema-
alueella on pitkä historia. Se 
sijaitsi rautakauden asutukselle 
edullisella alueella, mistä lähtein 
alue on ollut asuttu. Loimijoen 
varren laajat yhtenäiset saviset 
peltotasangot edustavat Ala-
Satakunnan viljelyseutua 
parhaimmillaan. Alueelle on 
säilynyt vanhaa rakennuskantaa 
ja kylärakenteita.  



Kuva: Loimijoki vastarannalla sikala. 
Kuva: Näkymä Huhtaan kylän tieltä.



13. Karvianjokilaakson KM 

Alue on edustava kokonaisuus 
Pohjois-Satakuntalaista 
järviseudun kulttuurimaisemaa. 
Karvianjokeen laskeville rinteille 
sijoittuneet pellot muodostavat 
viljelyalueiden  ketjun, jota 
elävöittävät metsäiset saarekkeet 
ja joen varren lehtomaisetkin 
metsiköt. Koko 
Karvianjokilaakson alueella on 
arvokasta rakennusperintöä.  



Kuva: Näkymä Pitkäojan suuntaan. Kuva: Näkymä Harjunpäänjoklaaksosta Aittamäen läheisyydestä. 



5. Inventointitulosten hyödyntäminen 

- Hankkeessa tuotettu aineisto otetaan osaksi maankäytön 
suunnittelua. 

- Aineisto on hyödynnettävissä esim. maakunnan, kuntien tai 
matkailualan toimijoiden vetovoimaisuuden kehittämisessä. 

- Kuntien ja maaseudun matkailuyrittäjät voivat hyödyntää 
aineistoa elinkeinotoiminnassa. 

- Hankkeessa syntynyttä perustietoa voidaan käyttää 
opetuksessa. 

- Aineisto tullaan liittämään Lounaispaikan avoimeen 
paikkatietoportaaliin, jolloin se on kaikkien saatavilla. 



 
 

Kiitos! 




