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1 JOHDANTO 

1.1 Selvityksen tarkoitus ja sisältö  

Selvitys on laadittu Töysän järvien rantaosayleiskaavan taustaselvitykseksi. Selvitysalue 
käsittää entisen Töysän kunnan järvialueet. Osayleiskaavatyö ja selvitysalue on jaettu kol-
meen osa-alueeseen. Osa-alue 1 käsittää valtatien 18 pohjoispuolen ja Mutkankyläntien 
länsipuolen rajaaman alueen. Osa-alue 2 muodostuu valtatien 18 pohjoispuolelle ja Mut-
kankyläntien itäpuolelle. Osa-alue 3 käsittää valtatie 18 eteläpuolisen alueen. Selvitystyön 
yhteydessä lopullista kaavarajausta ei ollut vielä käytettävissä, joten selvitysalue rajoitettiin 
ulottumaan noin 0-250 m etäisyydelle rantaviivasta. 
 
Selvityksessä esitetään Töysän rakennetulle kulttuuriympäristölle ja kulttuurimaisemalle 
tyypilliset, osayleiskaavatyössä huomioitavat ominaispiirteet ja arvot. Selvitykseen on 
koottu tiedot alueella sijaitsevista valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti arvok-
kaiksi luokitelluista rakennettua kulttuuriympäristöä sekä kulttuurimaisemaa edustavista 
miljöökokonaisuuksista ja kohteista. Alueet ja kohteet on esitelty historiatietojen, sanallis-
ten kuvausten ja valokuvien avulla. 

1.2 Menetelmät 

Kulttuuriympäristöselvitys tukeutuu olemassa oleviin selvityksiin. Sen pohjaksi on koottu 
tiedot aiemmin alueelle laadituista inventoinneista ja kulttuuriympäristöselvityksistä. Kes-
keisimpinä lähteinä ovat olleet seuraavat julkaisut ja raportit: 
 

• Arvokkaat maisema-alueet. Maisema-aluetyöryhmän mietintö II. Ympäristöministeriö, 
ympäristönsuojeluosasto, mietintö 66/1993 

• Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY. Museovirasto, 
http://www.rky.fi/read/asp/r_default.aspx 

• Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, Ehdotukset Etelä-Pohjanmaan 
maakunnallisesti arvokkaiksi maisema-alueiksi, osa 2, päivitys- ja täydennysinventointi 
2014, Etelä-Pohjanmaan liitto 

• Etelä-Pohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi 2016-2017, Etelä-Pohjan-
maan liitto 

 
Aiemmin inventoitujen aluekokonaisuuksien ja kohteiden nykytilanne on tarkistettu ja alue-
kohteet ja on valokuvattu maastossa elo-lokakuussa 2018. Rakennukset valokuvattiin ul-
koapäin ja paikalla olleita asukkaita haastateltiin. 

1.3 Kohteiden arvottaminen 

Kulttuurimaisemaselvityksen laadinnasta ovat vastanneet arkkitehti Maritta Heinilä ja mil-
jöösuunnittelija Maria Kirveslahti. 
 
Rakennetun ympäristön osalta aineistojen koonnin ja analysoinnin sekä alueiden kohteiden 
alustavan arvottamisen on tehnyt olemassa olevien inventointien ja maastotyön pohjalta 
arkkitehti Maritta Heinilä Sweco Ympäristö Oy:stä. Maastotöihin osallistui myös miljöösuun-
nittelija Maria Kirveslahti. Inventoitavien kohteiden alustavan valinnan taustalla oli raken-
nus- ja huoneistorekisterin tiedot ennen vuotta 1960 rakennetuista kohteista. Maastokäyn-
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nit suunnattiin selvitysalueella jälleenrakennuskauden ja sitä vanhempien rakennuskohtei-
den inventointiin, sillä rantaosayleiskaavan selvitysalueella ei ollut tiedossa olevia moder-
nin rakennusperinnön kohteita tai aluekokonaisuuksia. 
 
Raportoitavia kohteita valittaessa tehtiin alustavaa arvottamista sekä maastokäynnin yh-
teydessä että myöhemmin selvitysluonnosta läpikäydessä yhdessä kaupungin viranomais-
ten kanssa. Kohdekortti-raporttiin valitut kohteet nähtiin edustavan parhaiten selvitysalu-
een rakennusperinnön ominaispiirteitä. Kohdekuvausten yhteydessä on arvotettu kohteet 
alustavasti luokkiin 1-3. Lopullinen arvottaminen tehdään kaupungin, rakennusten omista-
jien ja museoviranomaisen yhteistyönä. 

1.3.1 Rakennetun kulttuuriympäristön arvojen määrittely  

Selvitysalueella sijaitsee yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön 
kohde, Villa Manner. Yhtään maakunnallisesti merkittävää rakennuskohdetta ei ole esitetty 
alueelle. 
 
Paikallisesti merkittävien rakennusten joukkoon ja huomioitavaksi rantaosayleiskaavan 
suunnittelussa on valikoitu seuraavin kriteerein: 
 
Rakennushistoriallisesti tai -taiteellisesti merkittävä kohde saattaa edustaa jotain arkkiteh-
tonista tyyliä tai tyylivaikutteita, jollakin tavalla mielenkiintoista, harvinaista tai tyypillistä ra-
kennusteknistä ratkaisua tai rakennustyyppiä, tai tietylle ajalle tai sosiaaliryhmälle tyypillistä 
rakentamisen tapaa. 
 
Maisemallisesti merkittävässä kohteessa ympäristöarvot ovat tärkeitä. Kohde saattaa olla 
osa arvokasta ympäristökokonaisuutta, näkyä ympäristöönsä hyvin tai muodostaa oman 
maisemallisen kokonaisuuden. Yksittäinen rakennus voi olla maisemallinen kiintopiste tai 
kohteella voi olla merkitystä osana ajallisesti tai tyylillisesti kerroksellista kokonaisuutta. 
 
Historiallisesti merkittäviksi luokiteltuihin kohteisiin liittyy tapahtuma- tai henkilöhistoriaa tai 
ne voivat edustaa tiettyä asutushistoriaa tai yhteiskunnan kehityksen vaihetta. Kohde voi 
liittyä esim. koululaitoksen, yhdistyksen, ja seurojen historiaan, teollisuus-  tai taloushisto-
riaan, elinkeinoihin, uskonnonharjoittamiseen, tapoihin tai henkilöhistoriaan. 
Arvotetut kohteet on esitetty kohdekorteilla, jotka ovat tämän raportin liitteenä. 

1.3.2 Kulttuurimaiseman arvojen määrittely 

Selvitysalueella ei sijaitse valtakunnallisen inventoinnin mukaisia valtakunnallisesti merkit-
täviä maisema-alueita. Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa vuodelta 2005 on osoitettu 
maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joista neljä sijaitsee selvitysalueella. Maakun-
nallinen maisemainventoinnin päivitystyö on laadittu, mutta muutokset rajauksiin odottavat 
vielä maakuntahallituksen päätöstä. 
 
Selvitystyön yhteydessä on nostettu esiin kulttuurimaiseman näkökulmasta paikallisesti 
merkittäviä kohteita, ja ne on esitetty selvityksen kohdassa 3.6. 
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2 LYHYT KUVAUS ALUEEN HISTORIASTA 

Selvitys ei sisällä tarkempaa kehityshistoriallista tarkastelua, sillä se kuuluu osaksi aluetta 
koskevaa arkeologista selvitystä.  
 
Vakituista asutusta Töysän alueella on ollut 1560- luvulta, mikä on jonkin verran myöhem-
min kuin lähialueilla. Syy hitaaseen asuttamiseen löytynee karusta maastosta ja siitä, että 
alue sijaitsee hieman etäältä yleisimmistä vesireiteistä.  Uudisasukkaat olivat lähtöisin Sa-
vosta sekä lännestä. Vuosien 1574-1581 kymmennysluetteloissa löytyy maininnat Hauki-
järven, Liesjärven, Mutkajärven ja Ponnenjärven kylistä. Töysä erkani omaksi maakirjaky-
läkseen vuonna 1592.  
 
Karun maaston vuoksi kaskiviljely eli metsän polttaminen viljelysmaaksi oli yleistä. Kaskea-
misen lisäksi viljelysmaan lisäämiseksi harjoitettiin jonkin verran järvien kuivatusta sekä 
kytöviljelyä eli soiden polttoa maan raivaamiseksi. Kydöttäminen ei kuitenkaan ollut Töy-
sässä yhtä yleistä kuin Etelä-Pohjanmaan alavimmilla lakeuksilla. 
 
Asutus syntyi vesistöjen läheisyyteen ja peltotilkut raivattiin asumuksen viereen. Tästä 
syystä pellot ovat sijainneet usein rinteissä järvien ja jokien rannoilla. Toisinaan peltoja rai-
vattiin etäämmällekin, esimerkiksi kaskimaille, muttei kuitenkaan kovin kauaksi asumuksen 
sijainnista.  
 
Peltoviljelyn ollessa pienimuotoista oli Töysässä paremmin edellytyksiä tervanpolttoon, 
joka olikin seudun tärkein elinkeino. Talouden perustuessa pitkälti omavaraisuuteen harjoi-
tettiin tervanpolton yhteydessä myös maa- ja karjataloutta. Tervanpolttoa jatkettiin 1900- 
luvun alkuun asti, jolloin maa- ja metsätalouden rinnalle nousi muun muassa kaupankäynti 
ja lapikkaiden valmistus.  
 
Kunta Töysästä tuli vuonna 1865 ja vuonna 2013 se liitettiin osaksi Alavuden kaupunkia. 

 

3 KULTTUURIMAISEMA 

3.1 Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Töysän järvien alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita.  

3.2 Maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2005) selvitysalueelle on osoitettu neljä maakun-
nallisesti arvokasta maisema-aluetta. Maakuntakaavan vahvistamisen jälkeen maakunnal-
lisia koh-teita on inventoitu Etelä-Pohjanmaan liiton laatiman Maaseudun kulttuurimaise-
mat ja mai-semanähtävyydet ehdotukset Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaiksi 
maisema-alueiksi osa 2 päivitys ja täydennysinventointi 2014- selvityksessä. Tässä selvi-
tyksessä Töysän alueelta inventointiin nämä neljä maakuntakaavassa maakunnallisesti ar-
vokasta maisema-aluetta; Tuurin ja Töysänjoen kulttuurimaisema, Ponnenjärven ympä-
ristö ja Töy-sän kirkkoseutu, Iso-Vuorijärven alue sekä Tohnin kylä.  
 
Päivitys- ja täydennysselvityksessä arvotettiin maakunnallisesti arvokkaaksi Töysänjoen 
kulttuurimaisema sekä Ponnenjärven maisema-alue. Kummankin alueen rajaukseen ehdo-
tettiin muutosta. Töysänjoen kulttuurimaisema-alueesta ehdotettiin poistettavaksi Tuurin 
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kyläkeskus ja laajennettavan Riihonjärven suuntaan sekä Vt18:n (Alavudentien) pohjois-
puolelle. Ponnenjärven maisema-aluetta ehdotettiin supistettavan Töysän taajama-alu-
eelta sekä laajennettavan pohjoispuolelta kohti Lehtimäentietä.  
 
Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavan III luonnoksessa esitettiin täydennysselvityksen 
mukaisia maisemarajoja maakunnallisille kohteille. Alavuden kaupunki esitti lausumas-
saan, ettei voimassa olevia maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita tulisi laajentaa. 
Luonnosvaiheen jälkeen maisema-alueita ei osoitettu vaihemaakuntakaavassa III, vaan 
maisema-alueet käsitellään tulevassa maakuntakaavatyössä. 
 
Päivitys- ja täydennysinventoinnissa todettiin, että Iso-Vuorijärven alueen arvot perustuvat 
luonnonpiirteisiin, jotka eivät kuitenkaan avaudu maisemassa. Tohnin kylän osalta mai-
sema on sulkeutunut, eikä muodosta selkeärajaista maisema-aluekokonaisuutta. 

3.2.1 Töysänjoen kulttuurimaisema 

Töysänjoen kulttuurimaisemaa luonnehditaan maakunnallisessa selvityksessä tyypilliseksi 
eteläpohjalaiseksi viljelylakeudeksi, joka on muodostunut joen ympärille. Töysänjoen kult-
tuurimaiseman selkärankana ovat Töysänjoki ja sen varrelle muodostunut raittiasutus pel-
toineen. Töysänjokivarren viljelykset, Riihonjärvi ja Riihonkallio muodostavat erityisen kau-
niin maaseutumaiseman. 
 
Vuoden 2014 päivitysinventoinnissa kulttuurimaiseman rajausta on tarkistettu jättämällä 
Tuurin taajama ja kauppakeskus maisema-alueen ulkopuolelle. 
 

 
Kuva: 1 Ote Töysänjoen kulttuurimaisema-alueen rajausehdotuksesta (ras-
teroitu). Vihreällä aiempi, maakuntakaavan mukainen rajaus. (Maaseudun 
kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, päivitys- ja täydennysinventointi 
2014). 
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3.2.2 Ponnenjärven maisema-alue 

Ponnenjärven maisema-alue on maakunnallisen selvityksen mukaan tyypillisempää Suo-
menselän kulttuurimaisemaa, jonka maasto on korkeudeltaan vaihtelevampaa kuin Töy-
sänjoen kulttuurimaisemassa. Ponnenjärven rannat ovat pitkälti viljelyskäytössä. Maise-
man taustaa rajaavat metsäiset selänteet. Asutus on syntynyt kumpareille ja selänteen reu-
noille. Alueelle sijoittuu arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita, joista merkittä-
vin on Alvar Aallon suunnittelema Villa Manner (Töysän Ponnenranta). Töysän taajama 
sijoittuu järven etelärannalle. 
 

 

Kuva: 2 Ote Ponnenjärven maisema-alueen rajausehdotuksesta (rasteroitu) 
(Maaseudun kulttuurimaisemat ja maisemanähtävyydet, päivitys- ja täyden-
nysinventointi 2014) 
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3.3 Maisematekijät 

Alueelta selvitettiin maisemaan vaikuttavat maisematekijät; ilmasto, korkeussuhteet, kallio- 
ja maaperä sekä vesistöt ja pohjavesialueet. Lisäksi tarkasteltiin selvitysalueen kulttuuri-
historiaa ja rakennettua ympäristöä.  

3.3.1 Ilmasto 

Selvitysalue sijoittuu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen. Keskiboreaalisella ilmas-
tovyöhykkeellä sijaitsee paljon soita, puustoa on vähemmän kuin eteläboreaalisella ilmas-
tovyöhykkeellä. Vuorokaudensisäinen lämpötilavaihtelu on runsaampaa kuin muualla Suo-
messa. 
 
Selvitysalue sijaitsee alueella, jossa vuoden keskilämpötila on noin 3-4 astetta ja vuotuinen 
sademäärä on 550-600mm. Termisen kasvukauden pituus on 5,5 kuukautta. (Lähde: 
www.ilmatieteenlaitos.fi) 

3.3.2 Korkeussuhteet  

Selvitysalue sijaitsee Suomenselän vaihettumisvyöhykkeellä, jossa maasto on kumpuile-
vaa. Selvitysalueen maasto kohoaa Tohnin kylään ja itään päin mentäessä, alavimmat alu-
eet sijaitsevat Töysänjoen ja Hakojoen laaksoissa, joissa maanpinnankorkeus jää alle 120 
metriä meren pinnan yläpuolelle. Korkein paikka on Tohninmäki, joka sijaitsee 224 mmpy. 
 
Katso karttaliitteet: 

Kartta 1 Maisemarakenne, osa-alueet 1 ja 2 

Kartta 2 Maisemarakenne, osa-alue 3 

3.3.3 Kallio- ja maaperä 

Jääkauden jäljet maisemassa 

Jääkauden jäljet näkyvät selvitysalueen pinnanmuodoissa. Selänteet, harjut. suot ja järvet 
sijoittuvat pääasiassa pohjois-etelä tai loivasti luode-kaakkosuuntaisesti.  
 
Jäätikkö vetäytyi alueelta n. 9300-9000 vuotta sitten, jonka jälkeen lähes koko aluetta peitti 
Yoldiameri. Merenpinnan yläpuolella olevat alueet sijaitsevat nykyisin +190 mmpy korkeu-
della. Näiltä alueilta löytyy huuhtoutumatonta moreenia, mutta muutoin selvitysalueen mo-
reenimaat ovat pääosin karuiksi huuhtoutuneita. 
 
8000-5000 vuotta sitten merenranta oli selvitysalueella noin 100 metrin korkeuskäyrän tie-
noilla. Korkeimmat kohdat Tohnin, Vierun, Mäkikylän ja Kitulanmäen paikkeilla ovat olleet 
vedenkoskemattomia. 5000-4500 vuotta sitten merenranta vetäytyi noin korkeuskäyrän 75 
mmp paikkeille.  
 

Kallioperä 

Alueen kallioperä koostuu pääasiassa syväkivilajeista, kuten granodioriitista ja graniitista, 
jotka ovat happamia ja vähäravinteisia. Samoin alueella tavataan vähäravinteisiin kivilajei-
hin lukeutuvaa dioriittia. Hakojärven ympäristön kallioperä on sedimenteistä syntynyttä pa-
ragneissiä. Kallioperän happamat syväkivilajit ovat vaikuttaneet kasvillisuuden karuuteen. 

http://www.ilmatieteenlaitos.fi/
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Töysän kallioperässä on useita murtumalinjoja, jotka sijoittuvat jäätikön kulkusuunnan mu-
kaisesti. Korkeuserot murtumalinjojen kohdilla voivat olla useita kymmeniä metrejä. Isom-
pia murtumalinjoja on havaittavissa Vähä Vuorilammin ja Housunjärven itäpuolella sekä 
Iso Liesjärveltä ja Iso Vuorijärvelle. Myös useat selvitysalueen itäosan kapeista ja pitkulai-
sista järvistä sijoittuvat näihin murtumalinjoihin. (lähde GTK, maankamara) 
 
 

 
Kuva: 3 Ote kallioperäkartasta, alueen suurpiirteinen sijainti ympyröity. 
(Lähde GTK 08/2018, Maankamara). 

 

Maaperä 

Selvitysalueen maaperä koostuu pääasiassa sora- ja hiekkamoreenista. Maaperän hienoin 
aines on kerääntynyt Töysänjoen ja Ponnenjärven ympäristöön laajoiksi hieta- ja hiesuken-
tiksi. Selvitysalueen itäosan moreenialueita jaksottavat pohjois-eteläsuuntaiset kallioperän 
paljastumat sekä ruhjekotiin muodostuneet turvekerrostumat. Iso-Soukkajärven ja Iso-
Liesjärven välillä on havaittavissa pohjois-eteläsuuntainen hiekkavaltainen harjumuodos-
telma. Myös selvitysalueen länsiosassa on edellistä pienempi pohjois-eteläsuuntainen har-
jumuodostelma. 
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Kuva: 4 Ote maaperäkartasta. Lähde: paikkatietoikkuna 08/2018. 

3.3.4 Pinta- ja pohjavedet 

Pintavedet imeytyvät moreeniseen pohjamaahan tai valuvat maaston suuntaisesti. Suurin 
osa selvitysalueesta kuuluu Lapuanjoen vesistöön (44). Selvitysalueen eteläisimmät ja itäi-
simmät osat kuuluvat Kokemäenjoen vesistöön (35).  
 
Selvitysalueella sijaitsee yhdeksän pohjavesialuetta. Pohjavesialueet ovat: 

• Kuivakangas, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (osa-alue 1) 

• Ukkokangas, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (osa-alue 1) 

• Läntisranta, vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue (osa-alue 1) 

• Valkealampi B, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (osittain osa-alueella 1) 

• Hakojärvi, vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue (osa-alueilla 1 ja 2) 

• Vuorijärvi A, vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue (osa-alue 3) 

• Vuorijärvi B, vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue (osa-alue 3) 

• Lieskangas, vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue (osa-alue 3) 

• Liesjärvi, vedenhankintaa varten soveltuva pohjavesialue (osa-alue 3) 
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Kuva: 5 Ote alueen pohjavesialueista. Pohjakartta ©Maanmittauslaitos 
06/2018 ja pohjavesitiedot Syke avoin aineisto. 

3.3.5 Vesialueet 

Selvitysalue käsittää entisen Töysän kunnan järvet. 
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3.4 Maisemarakenne 

Katso karttaliitteet: 

Kartta 1 Maisemarakenne, osa-alueet 1 ja 2 

Kartta 2 Maisemarakenne, osa-alue 3 

3.4.1 Yleiskuvaus 

Selvitysalue sijoittuu Alavuden kaupungin itäosaan sekä Etelä-Pohjanmaan eteläosaan. 
Alueelle on tyypillistä pohjois-eteläsuuntaiset moreeniselänteet, joita rytmittävät avokal-
liopaljastumat, pienehköt järvet ja suolämpäreet. Maasto on alavimmillaan Töysänjokilaak-
sossa, jossa korkeus on noin 107mmp. Maasto kohoaa itään ja pohjoiseen mentäessä. 
Korkeimmillaan maasto on Tohninmäellä, jossa maasto on 224 mmp.  
 
Alueen keskivaiheille sijoittuu Lehtimäen harju, joka kulkee Soukanjärveltä kohti Akkojär-
veä jakaantuen sen länsipuolella harjanteiksi, jotka välillä katkeavat. Hakojärven läntisen 
rantamaiseman halki kulkee selkeämpi harjuselänne kohti Iso Liesjärveä ja Ähtärin Perän-
nettä. Myös alueen läntisemmässä osassa on pienempi etelä-pohjoissuuntainen harjumuo-
dostelma, jonka puoliväli sijoittuu Housunjärven rannalle. Harjumuodostelmien tuntumassa 
sijaitsevat alueen pohjavesialueet.  
 
Selvitysalueen länsiosat ovat tyypillisempää viljelylakeuksien peltomaisemaa, jossa 
maasto on alavampaa ja korkeusvaihteluiltaan vähäisempää kuin alueen itäosissa. Laak-
soon on sijoittuneet hienommat maa-ainekset, minkä vuoksi alue on ollut viljelyskäytössä.  
Selvitysalueen itäisimmät osat ovat tyypillisempää vedenjakajaseutua, ollen karumpia ja 
rikkonaisempia kuin länsiosan lakeudet.  

3.4.2 Maiseman solmukohdat 

Selvitysalueelta on havaittavissa useampia maisemallisia solmukohtia eli maiseman pe-
rustekijöiden leikkauspisteitä tai kohtauspaikkoja. Tällaisia ovat Housunluoman suu, Pon-
nenjärven selänne Sepänniemen lomakeskuksen tietämillä, Töysänjoensuu Ponnenjär-
vellä, Vuorilammin pohjoisrannan joensuu, Valkialammen suppajärvi, Akkojärven ja Pitkä-
järven välinen kannas, Liesjärven läpi kulkeva Hepojoentie, Myllyjärven ja Yli-Mutkanjärven 
välinen notkelma, Hakojoensuu Hakojärven rannalla, Riihonjärven eteläranta, Iso Vuorijär-
ven ja Vähä Vuorijärven välinen kannas, Iso Liesjärven ja Vähä Liesjärven välinen kannas 
sekä Lauttapuron suu Iso Lahnajärven rannalla. 
 

 
Kuva: 6 Akkojärven ja Pitkäjärven välisellä kannaksella on maamerkkimäi-
nen Salmenkyläntien kylätiivistymä. 
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Kuva: 7 Iso Vuorijärven ja Vähä Vuorijärven välinen alava alue, jonka taus-
talla Vähävuori. 

3.5 Maisemakuva 

Katso karttaliitteet: 

Kartta 3 Maisemakuva, osa-alueet 1 ja 2 

Kartta 4 Maisemakuva, osa-alue 3 

3.5.1 Yleiskuvaus 

Maisemamaakuntajaossa selvitysalue kuuluu Suomenselkään. Suomenselän maisemaa 
kuvaillaan karuksi ja laakeaksi vedenjakajaseuduksi Pohjanmaan ja Järvi-Suomen välillä. 
Peltoalueita on vähän ja suurin osa niistä sijaitsee jokilaaksoissa. Näille alueille on perin-
teisesti muodostunut myös asutus. Kylät sijaitsevat pääasiassa laaksoissa vesistöjen tun-
tumassa tai selänteiden rinteillä. (Maiseman hoito, Maisema-aluetyöryhmän mietintö osa I, 
Mietitintö 66/1992, Ympäristöministeriö) 
 
Töysän maisemaa hallitsevat moreenikumpareet. Alueen järvet ja suot ovat pääasiassa 
melko pieniä, suurempia järviä on vain muutama. Selvitysalueen maisema jakaantuu Töy-
sänjoen alavaan laaksoon ja sitä ympäröivään mäkisempään maastoon.  
 
Erityisesti alueen itäosan maisemaa hallitsevat karut, pääasiassa mäntyvaltaiset metsäiset 
moreeniselänteet. Moreeniselänteiden välissä sijaitsee pienehköjä järviä ja soita. Iso Souk-
kajärven ja Iso Liesjärven välissä kiemurtelee harjuselänne. Maisema on pienipiirteistä, 
maasto kumpuilevaa ja näkymät lyhyitä. Varsinkin Mutkankyläntien varrella ja läheisyy-
dessä järviä ja lampia on määrällisesti paljon, mutta ne ovat pieniä ja näkyvät vain paikoin 
tie- tai kaukomaisemassa. Asutus on keskittynyt selänteille ja järvien tuntumaan. Pellot 
ovat pääasiassa pieniä ja ne sijoittuvat asutuksen tuntumaan Mutkankyläntien ja Keisalan-
tien varsiin. Hakojärven ja Ähtärintien ympäristössä on hiukan laajempi peltovyöhyke.   
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Alavampi ja peltoisempi maisemaosuus muodostuu Akkojärven Alajokea kohti Ponnenjär-
veä ja Töysänjokea ja jatkuen Riihonjärvestä Hakojoen ja Lahnajoen suuntaan. Töysän-
joen varren maiseman elementit koostuvat Töysänjokilaaksosta sekä sen varrelle muodos-
tuneesta raittiasutuksesta peltoineen. Pitkiä näkymiä muodostuu peltojen sekä Ponnen- ja 
Riihonjärvien yli. Maisemallisesti alueella on piirteitä pohjanmaan lakeuksilta. Maasto ko-
hoaa ja peltomaisemat vähentyvät asteittain kuljettaessa Ponnenjärveltä kohti Tohnin ky-
lää tai Lehtimäentietä kohti Akkojärveä. Eteläosassa maisema muuttuu avoimesta asteit-
tain suljetummaksi Holkonkyläntietä koilliseen mentäessä. Tiemaisemaa hallitsee ka-
peahko, mutta pitkä peltovyöhyke, joka on muodostunut Lahnajoen ja Hakojoen varsille.  

3.5.2 Maamerkit ja näkymät 

Töysän järvialueen maamerkkejä ovat tuulivoimala sekä useat maisemaan kauas näkyvät 
taloryppäät pihapiireineen. Näiden lisäksi alueen useat pienet kalliot ovat merkittäviä jär-
vien taustamaisena. Selvitysalueelta on nostettu esiin seuraavat maamerkit ja merkittävät 
näkymät, jotka on esitetty maisemakuvaa koskevilla karttaliitteillä:  

  
 

 

Kuva: 8 Ylä-Niemen tila Niemenkyläntien varrella on sijoittunut selänteen 
juurelle ja näkyy viljelysympäristössä kauas. 
 

 
Kuva: 9 Lamminmäen tilakeskus on alueen vanhimpia talonpaikkoja. 

 

• Järvikangas 

• Lamminmäki 

• Fräntilä 

• Hakojärvi 

• Hietala 

• Lahna 

• Tuulivoimala  
 

• Niemenkyläntie 

• Suutalan talot ja Orasmaa tuulimyllyineen 

• Pennalanmäki 

• Pieni Housu 

• Rankila 

• Salmenkyläntien kylätiivistymä 

• Ylä-Niemi 

• Iso Vuorijärven kallioseinämät 
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Kuva: 10 Orasmaan tuulimylly, kuivaamo ja lato ovat maisemallinen maa-
merkki Akkojärven pohjoisosassa. 

3.5.3 Järvikohtaiset kuvailut 

Akkojärvi 

Akkojärvi sijaitsee selvitysalueen pohjoisosassa Lehtimäentien varrella Suutalan kylän ete-
läpuolella ja se on selvitysalueen kolmanneksi suurin järvi. Matala järvi on pinta-alaltaan 
noin 125 ha, sen keskisyvyyden ollessa 1,21 m ja suurimman syvyyden 6,1m. Jokilahden 
ympäristö on korkeusvaihteluiltaan järven suurinta. Rannat ovat loivia Akonniemessä sekä 
järven pohjoisrannoilla ja ne ovatkin pitkälti viljelyskäytössä. Vakituinen asutus on sijoittu-
nut pääasiassa Akkojärven lounaisrannalle sekä Lehtimäentien varteen. Järven pintaa on 
laskettu 1800- ja 1920-luvuilla. Järven matalilla lahdilla, etenkin alueen pohjoisosien Hau-
talahdella, Akonniemenlahdella ja Salmenlahdella on ilmennyt kuivumista, rehevöitymistä 
ja umpeenkasvua. Jokilahden länsipuolella sijaitsee Haveri-Lampilan luonnonsuojelualue. 
 

 

Kuva: 11 Laiholan tilakeskus Akkojärven rannalla on maisemallinen kiinto-
piste Lehtimäentieltä avointen peltomaisemien yli. 
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Kuva: 12 Akkojärven maisemaa etelästä. 

 

 
Kuva: 13 Akkojärven Tervalahtea. 

 

Hakojärvi 

Hakojärvi sijaitsee aivan rautatien eteläpuolella saman nimisessä kylässä. Järven pinta-ala 
on 71,7 hehtaaria ja se on melko matala, keskisyvyydeltään 0,88 metriä ja syvimmältä koh-
daltaan ainoastaan 3,7 metriä. Järven rannat ovat paikoin ruohottuneita. Järvisenniemi ja-
kaa Hakojärven kahteen osioon. Hakojärvi on loivarantainen ja ranta rajautuu useaan pel-
toalueeseen. Järven pohjoispuolelta Hakojoentien varrelta avautuu laajempia näkymiä jär-
ven, pellon ja rautatien yli. 
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Kuva: 14 Hakojärven avointa viljelymaisemaa. 

Hiironen 

Hiironen sijaitsee aivan Alavuden itäisimmässä osassa, osa järvestä on Ähtärin puolella. 
Järven pinta-ala on 15,1 hehtaaria ja sen suurin syvyys on 7,2 m. Järvi on luode-kaakko-
suuntainen, varsinkin eteläosistaan jyrkkärantainen ja sijaitsee metsien ympäröimänä. Hii-
ronen on maisemaltaan sulkeutunut ja pohjoisranta on soistunut. 
 

Hirvilampi 

Hirvilampi sijaitsee selvitysalueen pohjoisosassa, Akkojärvestä noin 1,4 km pohjoiseen. 
Hirvijärven pinta-ala on n. 14 hehtaaria ja sen suurin syvyys on 7,8 m. Järven pohjoispuoli 
on loivarantaista ja siellä on avointa peltomaisemaa. Järven eteläpuolella kohoavat Lepo-
kallio ja Ukkoskallio ja etelärannan maisemaa rajaa metsä. 
 

 

Kuva: 15 Hirvilammen tasaisen avointa viljelysmaisemaa pohjoisesta, taus-
talla etelärannan kalliot. 
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Kuva: 16 Hirvilammen tasaista ja pääosin avointa maisemaa lännestä. 

Housunjärvi 

Housunjärvi sijaitsee Töysän taajamasta noin 3 kilometriä luoteeseen. Järvi on muodoltaan 

pitkä ja kapea ja melko matala. Järven on pinta-alaltaan 37,64 hehtaaria. Housunkylän 

pellot sijaitsevat pääasiassa Housunjärven etelä- ja länsipuolella lähellä järveä ja asutusta. 

Maisema on näillä kohdin vanhaa kulttuurimaisemaa ja peltojen yli avautuu maisemia jär-

velle. Järven pintaa on 1850- luvulla laskettu. Järven itäpuolen maisema on suljetumpaa, 

hienoja avoimempia näkymiä järvelle avautuu Kivikankaantien pellon kohdalta. Varsinkin 

järven pohjoisosassa rannat ovat melko jyrkkiä. Vakituinen asutus on sijoittunut pääasiassa 

Housunkyläntien varteen järven länsipuolelle. Loma-asutusta on puolestaan enemmän jär-

ven itärannoilla. 

 

Kuva: 17 Koivurivi rajaa Housunjärven ja pellon välistä rajaa Kivikankaantien 
suunnasta. 
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Iso Lahnalampi 

Iso Lahnalampi sijaitsee selvitysalueen eteläosassa Holkonkyläntien eteläpuolella ja on 
pinta-alaltaan 14,2 hehtaaria. Järvi on itä-länsisuuntainen ja sijoittuu Holkonkallion-Portti-
kallion kallioselänteen lounaispuolelle. Järven rannat ovat itäosassa melko jyrkkiä, rannan 
tuntumassa on useita avokalliopaljastumia. Järven rannoilla on muutamia peltoalueita. Hol-
konkyläntieltä järven koilliskulman rannalta avautuu siivilöitynyttä maisemaa kohdassa, 
jossa tie laskee lähellä järven tasoa. Muutoin järveä ei tieltä juuri näy korkeuserojen ja 
puuston vuoksi. 
 

Iso Liesjärvi 

Iso Liesjärvi sijaitsee selvitysalueen kaakkoisosassa. Järven pinta-ala on 165,3 hehtaaria 
ja se on pinta-alaltaan selvitysalueen toiseksi suurin järvi. Iso Liesjärvi on luode-kaakko-
suuntainen ja sen keskisyvyys on 4,02 metriä. Järvi on pääasiassa loivarantainen. Iso Lies-
järven etelärannalla, Holkonkyläntien varrella on pitkä ja kapea hiekkainen uimaranta, jolta 
avautuu pitkiä näkymiä järven selälle. Tältä kohtaa on näkymiä peltojen yli myös Vähä 
Liesjärvelle. Holkonkyläntien varrelta näkymiä avautuu järvelle myös peltojen kohdilta. 
Muutamia peltoja ja uimarantaa lukuun ottamatta Iso Liesjärven rannat ovat pääasiassa 
metsäisiä.  
 

 

Kuva: 18 Iso- Liesjärven etelärannalla on pitkä ja kapea hiekkainen uima-
ranta, jolta avautuu pitkiä näkymiä järven yli. 

 

Iso Ristijärvi 

Iso Ristijärvi sijaitsee selvitysalueen itäosassa. Iso Ristijärven pinta-ala on noin 25 hehtaa-
ria. Järvi on pitkä, kapea ja karu. Sen erottaa Pieni Ristijärvestä soistunut kangas. Järvi 
sijaitsee ylänkömaisemassa, ja sen rannat ovat paikoin jyrkät. Iso Ristijärven eteläranta ja 
osa pohjoisrannasta on soistunutta. Itärannalla on Hepopuron yksityinen luonnonsuojelu-
alue. Järven lähiympäristössä on useita muitakin pienehköjä järviä, jotka eivät Iso Ristirjär-
ven tavoin juurikaan erotu maisemasta tiheän puuston ja maaston korkeusvaihteluiden 
vuoksi. 
 



 

  

 

 

 

 

18 (40) 
 
RAPORTTI 

31.10.2018 

 

20601997_Alavus_Toysan_jarvet_maisema_ja_kultymp_selvitys_311020
18 

 

 

Iso Soukkajärvi 

Iso-Soukkajärvi sijaitsee aivan Alavuden koillisosissa ja osa järvestä sijaitsee Alajärven 
puolella. Järvi on pinta-alaltaan noin 30 hehtaaria. Alajärven puoleinen pohjoisosa on 
maastoltaan loivaa ja rehevöitynyttä. Soukkapuron suulla maasto on soistunutta. Pellot si-
jaitsevat järven pohjoisrannalla sekä etelärannalla Kotaniemen itäpuolella. Järven pintaa 
on laskettu 1840- luvulla. 
 

 

Kuva: 19 Iso-Soukkajärven maisemaa, joka on pääosin suljettu järven suun-
taan. 
 

 
Kuva: 20 Iso-Soukkajärven rannat Kotalahden suunnasta ovat mäntykan-
gasta. 
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Iso Vuorijärvi 

Iso Vuorijärvi sijaitsee Mutkankyläntien itäpuolella. Sen pinta-ala on 31 hehtaaria. Järvi on 
pitkä, kapea, pohjois-eteläsuuntainen ja Vuoriniemi jakaa sen kahteen osioon. Peltoja on 
järven länsirannalla sekä Vuoriniemen kohdalla. Itärantaa reunustavat Isonselänvuori ja 
Vuorisalmenvuori, jotka muodostavat arvokkaan kallioalueen. Arvot perustuvat kasvillisuu-
teen ja geologiaan. Itärannat ovatkin Vuoriniemeä lukuun ottamatta jyrkkiä ja metsäisiä. 
Asutus ja loma-asutus ovat sijoittuneet pääasiassa järven länsirannalle ja Vuoriniemelle. 
Etelä- ja pohjoislahdet ovat ruohikkoisia. Iso Vuorijärvi on voimassa olevassa maakunta-
kaavassa osoitettu maakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vuoden 2014 laaditun 
päivitysinventoinnin mukaan Iso Vuorijärven alueen arvot perustuvat luonnonpiirteisiin, 
jotka eivät kuitenkaan avaudu maisemassa ja sitä ei enää ehdoteta maakunnallisesti ar-
vokkaaksi maisema-alueeksi. 
 

 

Kuva: 21 Iso Vuorijärven eteläranta on maisemaltaan avointa, itärantaa ra-
jaa metsäinen kallioselänne. 

 

Lauttalampi 

Lauttalampi sijaitsee selvitysalueen eteläosassa, noin 1,3 kilometriä Iso Liesjärvestä län-
teen. Lammen pinta-ala on 16 hehtaaria. Lauttalampi on itä-länsisuuntainen ja se rajautuu 
itä- ja länsirannoiltaan peltoihin sekä pohjois- ja etelärannoiltaan metsään. Itärannalla on 
Lanttola- niminen tila, jolta on siivilöityviä näkymiä järvelle pellon yli. Muutoin pitkiä avoimia 
näkymiä ei kasvillisuuden vuoksi juuri ole. Lauttalammen rannalla on lisäksi kaksi loma-
asuntoa. Lammen pohjoisranta on osittain soistunut ja etelärantaa rajaa metsän lisäksi 
Lauttakallio. 
 

Liesjärvi 

Liesjärvi sijaitsee selvitysalueen itäosassa. Liesjärven pinta-ala on noin 54 hehtaaria. Sen 
syvin kohta on 12 metriä syvä, keskisyvyyden ollessa 2,84 metriä. Kirkasvetisen järven 
pohjoisosa on eteläosaa matalampi. Jyrkimmät rannat ovat kallioiden juurella. Hepojoentie 
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koivukujineen halkaisee järven maisemallisesti kahteen osaan. Liesjärven rannoilla on 
muutamia peltoalueita, jotka keskittyvät asutuksen viereen. Laajimmat peltoalueet sijaitse-
vat Hepojoentien tuntumassa. Näillä kohdin maisema on avonaista, muutoin metsät rajaa-
vat rantoja. 
 

 

Kuva: 22 Liesjärven rannat ovat pitkälti sulkeutuneet. 

Mutkanjärvi 

Mutkanjärvi sijaitsee Mutkankyläntien itäpuolella selvitysalueen itäosassa. Mutkanjärvi on 
pitkä, kapeahko ja se on pohjois-eteläsuuntainen. Sen pinta-ala on noin 23 hehtaaria. Mut-
kankyläntien ja järven väliin on sijoittunut suurin osa alueen pelloista ja tieltä avautuu nä-
kymiä järven yli. Itärannan eteläosassa on myös peltoalue. Asutus on perinteisesti sijoittu-
nut Mutkankyläntien varteen sekä peltojen läheisyyteen. Muutoin itärantaa rajaavat pää-
osin metsät. Itärannan keskivaiheille sijoittunut Mutkanjärvenkallio luo näkymään korkeus-
vaihtelua. Järven pohjois- ja etelälahdet ovat ruohottuneet. 
 

 

Kuva: 23 Näkymiä Mutkankyläntieltä Mutkanjärvelle. Vastarannan Mutkan-
järvenkallio antaa maisemalle taustan. 
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Myllyjärvi 

Myllyjärvi sijaitsee Mutkankyläntien itäpuolella, noin kilometrin Mutkanjärvestä etelään. 
Myllyjärven pinta-ala on lähes 16 hehtaaria. Järven rannat ovat pääasiassa loivia. Pelto-
alueita on järven etelä-, koillis- ja luoteisrannoilla. Järven pohjoisranta on soistunutta. Mut-
kankyläntie kulkee Myllyjärven länsirannan tuntumassa, mutta tiheän puuston vuoksi nä-
kymiä tieltä järvelle on vain järven pohjoisosan tietämillä. 

 

Pieni Ristijärvi 

Pieni Ristijärvi sijaitsee Ristijärven länsipuolella. Pieni Ristijärvi on pitkä ja kapea. Sen 
pinta-ala on 18,5 hehtaaria ja suurin syvyys 6,4 metriä. Ristijärven tavoin järven rantoja 
rajaavat tiheät metsät, minkä vuoksi lähiympäristöstä näkymiä järvelle ei juurikaan avaudu. 
Järven länsiranta on pitkälti soistunutta. Suota on myös etelä- ja pohjoisrannoilla. Järven 
itärannalla on muutamia loma-asuntoja. 
 

Pitkäjärvi 

Pitkäjärvi on pitkä, kapea ja luode-kaakkosuuntainen. Järvi sijaitsee selvitysalueen koillis-
osissa, Salmenkyläntien eteläpuolella. Pitkäjärven pinta-ala on 24,73 hehtaaria ja sen syvin 
kohta on 6,8 metriä. Sen pituus on vähän yli 2 kilometriä. Järven länsirannat ovat pääosin 
loivia, itärannan pohjoisosat ovat puolestaan kallioisia. Järven eteläosa on matala ja ruo-
hikkoinen. Pitkäjärven rannoilla on muutamia yksittäisiä peltoja, joista laajimmat sijaitsevat 
järven pohjoisrannalla. Järven pintaa on laskettu 1850- luvulla. 
 

 

Kuva: 24 Pitkäjärven pohjoiskärjestä avautuu maisemia järvelle, muutoin 
järvi on melko sulkeutunut. 

 



 

  

 

 

 

 

22 (40) 
 
RAPORTTI 

31.10.2018 

 

20601997_Alavus_Toysan_jarvet_maisema_ja_kultymp_selvitys_311020
18 

 

 

Ponnenjärvi 

Ponnenjärvi sijaitsee Töysän taajaman pohjoispuolella. Järvi on selvitysalueen suurin ja on 
pinta-alaltaan noin 204 hehtaaria. Järven syvin kohta on 9,5 metriä ja keskisyvyys 2,35 
metriä. Järven ympäristö on vanhaa kulttuuriympäristöä ja sen rannat ovat pitkälti edelleen 
viljelyskäytössä. Järven pohjoisosa on rehevöitynyt. Ponnenjärven etelä-, itä ja pohjoisosat 
kuuluvat maakunnallisesti arvokkaaseen Ponnenjärven maisema-alueeseen. Järven luo-
teisrannalla on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde, Alvar 
Aallon suunnittelema Villa Manner (Ponneranta). 
 
Järven ympäristö on melko alavaa, asutus on perinteisesti keskittynyt selänteille teiden 
varsille. Keskustieltä, järven eteläpuolelta järvinäkymiä ei juuri muodostu lähinnä puuston, 
mutta myös rakentamisen vuoksi. Taajama on laajentunut pääasiassa järven länsipuolelle, 
jossa järvinäkymät ovat siivilöityneitä tai niitä ei ole. Järven itä- ja pohjoisosa ovat perin-
teistä vanhaa viljelysmaisemaa, jonka näkymissä järvi on enemmän läsnä. Järven ja pel-
tojen yli on monin paikoin pitkiä näkymiä, joita metsäiset selänteet rajaavat. Ponnenjärvi 
kuuluu maakunnalliseen maisema-alueeseen. 
 

 

Kuva: 25 Näkymiä Lehtimäentieltä Ponnenjärvelle. 

Riihonjärvi 

Riihonjärvi sijaitsee Alavudentien eteläpuolella ja Riihontien pohjoispuolella. Järvi kuuluu 
Töysänjoen kulttuurimaisema-alueeseen. Järven pinta-ala on noin 27 hehtaaria ja se on 
pohjois-eteläsuuntainen. Riihonjärvi rajautuu eteläosastaan Riihonkallioon sekä teollisuus-
alueeseen, jonne on sijoitettu tuulivoimala. Tuulivoimala erottuu maisemassa kauas. Muu-
toin järvi rajautuu laajoihin peltoalueisiin ja sen yli on pitkiä näkymiä Alavudentieltä ja Frän-
tiläntieltä. 
 

 

Kuva: 26 Riihonjärven yli avautuu pitkiä näkymiä Töysänjoen kulttuurimai-
semassa. 
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Valkiainen 

Valkiainen sijaitsee selvitysalueen koillisosissa, Pitkäjärven lounaispuolella. Sen pinta-ala 
on noin 10,6 hehtaaria. Järven pohjoisranta on loiva ja hieman soistunutta. Rannat ovat 
ruohikkoisia. Pohjois- ja kaakkoisrannoilla on peltoalueita, joilta on siivilöityneitä näkymiä 
järven suuntaan. Järven kaakkoisreunalla on avokalliopaljastuma. 

Valkialampi 

Valkialampi tai Valkeislampi sijaitsee Akkojärven länsipuolella. Kirkasvetinen lampi on syn-
tynyt Ukkokankaan delta-alueen suppaan ja sen syvyys on 15,5 metriä. Lampi on pohjave-
sijärvi, jolla ei ole laskujokia. Vesi on kirkasta ja hyvälaatuista. Lammen pohjoisrannalla on 
dyyni. Valkeislammen rannat ovat mäntykangasta. 
 

 

Kuva: 27 Valkeislammen rannat ovat mäntykangasta. 
 

 
Kuva: 28 Valkeislammin pohjoisosan hiekkadyyni. 
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Vierulampi 

Vierulampi sijaitsee selvitysalueen koillisosassa lähellä Ähtärin ja Alajärven rajaa. Järven 
pinta-ala on 9,7 hehtaaria. Järven rannat ovat loivia, maasto kohoaa jonkin verran järven 
kaakkoisrannalla. Rannoilla on muutamia erillisiä peltoalueita. Eteläranta on ruohottunut. 
Järveltä ei avaudu näkymiä Lehtimäentielle. 
 

 

Kuva: 29 Vierulampi on rehevöitynyt, havumetsän sulkema järvi lähellä Äh-
tärin rajaa. 

 

Vuorilampi 

Vuorilampi sijaitsee alueen pohjoisosissa, linnuntietä noin 6,6 kilometrin päässä Töysän 
kirkonkylältä luoteeseen. Lammen pinta-ala on noin 13,5 hehtaaria ja sen suurin syvyys on 
6,7 metriä. Lampi on pitkähkö ja kapea. Sen itärannat muodostuvat jyrkistä kallioista (Peer-
lankallio, Vuorikallio ja Ollikaisenkallio), jotka luovat maisemaan siluetin ja muodostavat 
arvokkaan kallioalueen. Vuorilampi ja viereinen kallioselännejakso sijoittuvat kallioperän 
murroslinjaan. Vuorilammen vakituinen asutus on raittimaisesti sijoittunut Housunkyläntien 
varrella, pellot sijaitsevat asutuksen ja järven välissä. Lammen itärannalla on myös muuta-
mia loma-asuntoja. Housunkyläntieltä on jonkin verran näkymiä peltojen yli Vuorilammelle. 
Näkymät ovat pääasiassa siivilöityneitä, sillä Housunkyläntien varsi on pitkälti puustoinen. 
Lammen eteläosa on soistunut. 
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Kuva: 30 Vuorilammen länsirannalle on keskittynyt asutus peltoineen, itä-
rantaa hallitsee metsäinen kalliomaisema. 
 

Vähä Liesjärvi 

Vähä Liesjärvi sijaitsee suurimmilta osiltaan Ähtärin puolella. Osa ranta-alueista sijaitsee 
Alavuden puolella. Järven pinta-ala on 46,5 hehtaaria. Etelässä järvi rajautuu metsäaluei-
siin, pohjoisranta on osittain soistunut. Länsi- ja itärannoilla on peltoja sekä vakituista ja 
loma-asutusta. 
 

Vääräjärvi 

Vääräjärvi sijaitsee Kettumäentien varrella, Iso Liesjärvestä noin 1,6 kilometriä koilliseen. 
Järven pinta-ala on 14 hehtaaria. Järven keskellä on kapea salmi, joka jakaa järven kah-
teen osioon. Salmen lähistöllä rannat ovat osittain soistuneet. Järven etelärannalla on pie-
nehkö peltoalue, muuten järvi rajautuu metsiin sekä vakituiseen ja loma-asutukseen eikä 
näkymiä järvelle tästä syystä ole. Vääräjärven itärannalla kohoaa Salmenkallio. 
 

 

Kuva: 31 Vääräjärven etelärantaa 
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Yli-Mutkanjärvi 

Yli-Mutkanjärvi sijaitsee Mutkankyläntien itäpuolella ja Myllyjärven eteläpuolella. Järven 
pinta-ala on 11,6 hehtaaria. Järvi on pohjois-eteläsuuntainen, pitkä ja kapea. Järven syvin 
kohta on 9,6 metriä. Järven pohjoispää on matala ja kaislikkoinen. Pohjoisosastaan järvi 
rajautuu peltoon. Eteläosassa on loma-asutusta. Mutkankyläntien varrella on tehty hak-
kuita, minkä vuoksi tieltä on tällä hetkellä näkymiä järvelle. 
 

 

Kuva: 32 Yli-Mutkanjärvelle on muodostunut siivilöityneitä näkymiä Mutkan-
kyläntieltä hakkuiden vuoksi. 

 

3.6 Johtopäätökset kulttuurimaiseman arvoista 

Perinteinen kulttuurimaisema Töysän alueella on muodostunut viljelysmaiden ja asutuksen 
sijoittuessa vesistöjen ääreen. Selvitysalueella laajimmat peltoalueet ovat keskittyneet 
Ponnenjärven ja Riihonjärvien tuntumaan. Vanha asutus kulttuuriympäristöineen on sijoit-
tunut etenkin näiden järvien itärannoille. Akkojärven ja Hirvilammen väliin sekä Hakojärven 
länsipuolelle on muodostunut viljelyaluekokonaisuuksia, jotka ovat perinteistä ja paikalli-
sesti arvokasta kulttuuriympäristöä. Töysässä asutusta on perinteisesti sijoittunut myös jär-
vien välisille kankaille, kuten Pitkäjärven ja Akkojärven väliin sekä Liesjärvellä Hepojoen-
tien varteen. Pienimmistä viljelymaisemista erottuu Mutkankyläntien varteen muodostunut 
raittiasutus Mutkanjärven rantapeltoineen. 
 
Valkialampi ja Iso Vuorijärvi erottuvat maisemasta luontoarvojensa puolesta.  
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4 RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ 

4.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt  

Museovirasto on vuonna 2009 päivittänyt luettelonsa valtakunnallisesti merkittävistä raken-

netuista ympäristöistä (nk. RKY 2009). Asiasta on valtioneuvoston 22.12.2010 antama 

päätös, jonka mukaan luettelo on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnal-

listen alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittama inventointi rakennetun kulttuuriympäristön 

osalta 1.1.2010 alkaen. 

Selvitysalueelta on inventoitu yksi valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympä-

ristö kohde, Villa Manner. RKY-kohdekuvauksen mukaan: 

”Töysän Ponneranta (Villa Manner) kuuluu arkkitehti Alvar Aallon yksityishenkilöille suun-
nittelemiin asuinrakennuksiin. Aallon 1920-luvun suunnitelma käsittää koko huvila-alueen; 
päärakennuksen lisäksi kylkiäisrakennukset, huvimajan, saunan ja laiturin sekä Ponnen-
järven rantaan sijoittuvan puiston. Kokonaisuus on säilynyt alkuperäisenä rantasaunaa ja 
laituria lukuun ottamatta.  
 
Uusklassistisessa päärakennuksessa on korkea empiretyylisillä päätykolmioilla varustettu 
ristipääty, jonka jatkona pääjulkisivun puolella on ulkoneva neljän pylvään kannattelema 
avoveranta. Yläkerrassa on mm. Aallon suunnittelemilla huonekaluilla pohjalaiseksi tuvaksi 
sisustettu huone, jossa on avotakka sekä vuoraamattomat hirsiseinät. Talon tulisijat ovat 
Kupittaan tehtaan tuotantoa.  
 
Päärakennuksen molemmilla puolilla on L-kirjaimen malliset kylkiäisrakennukset, joissa on 
erilaisia tiloja, mm. autotalli, sauna, käymälä ja entinen palvelijan asunto. Ulkoseinät on 
jäsennelty uusklassistisilla pylväsaiheilla.  
 
Pihaan johtavan tulotien "porttihuoneena" on temppelimäinen paviljonki eli huvimaja. Sen 
järvenpuoleisella sivulla on neljä pylvästä ja listoituksella korostettu päätykolmio. Puutarha 
portaineen, hiekkakäytävineen ja istutuksineen ulottuu terassimaisesti porrastettuna ran-
taan saakka.” 
 

   
Kuva: 33 Villa Manner kuvattuna maastokäynnin yhteydessä kesällä 2018. 
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4.2 Maakunnallisesti merkittävät rakennetun kulttuuriympäristön kohteet 

Etelä-Pohjanmaan voimassa oleva maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
vuonna 2003 ja vahvistettu Ympäristöministeriössä 23.5.2005. Rakennetun kulttuuriympä-
ristön osalta seudullisina inventointeina ovat toimineet Vaasan Seutukaavaliiton 1978 jul-
kaisema luettelo Vaasan läänin kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti arvokkaista kohteista ja 
sitä täydentävä vuonna 2001 Motiivi Oy on laatima inventointi. Kohdevalinnoissa on käy-
tetty kuntainventointeja ja vuonna 1999 toteutetun Miljööprojektin aineistoja. Selvitysalu-
eelta kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi alueeksi on nostettu 
Ponnenjärven ranta-alueet ja  
 
 

 
Kuva: 34 Ote vuoden 2005 maakuntakaavasta. 
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Kuva: 35 Voimassa olevan maakuntakaavan mukaiset kulttuuriympäristön 
tai maiseman vaalimisen kannalta merkittävät alueet turkoosilla pystyviiva-
rasterilla, pohjavesialueet sinisellä vaakaviivarasterilla (ote Paikkatietoikku-
nasta 29.10.2018). 

 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto on laatinut maakuntakaavan taustaselvitykseksi inventoinnin maa-
kunnallisesta rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Selvitys on tehty yhteistyössä Etelä-Poh-
janmaan maakuntamuseon kanssa. Inventoinnin tarkoituksena oli päivittää ja täydentää 
aiemmin laadittuja maakunnallisia inventointeja sekä tuoda listalle uusia kohteita. Kirsi Niu-
kon laatima Eteläpohjanmaan maakunnallinen rakennusinventointi on vuodelta 2016-2017.  
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Maakunnan maaseudun rakennetun kulttuuriympäristön erityispiirteisiin kuuluvat moni-
muotoinen kyläasutus jokivarsi- ja raittikylineen ja jälleenrakennuskauden asutusaluei-
neen. Suuri osa kohteista edustaa talonpoikaista rakennusperintöä Pohjanmaalle tyypilli-
sine kaksifooninkisine talonpoikaistaloineen, torppineen ja niittytupineen. Joukossa on 
myös mm. merkkihenkilöiden loma-asuntoja ja kesämökkialueita. Selvitysalueella ei ole 
päivitysinventoinnin mukaan maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön 
kohteita. Lähimmät kohteet ovat Töysän keskusta, sekä Suutalan ja Tohnin koulut. 
 
Alavus on osa entistä Kuusiokuntien seutukuntaa. Arkkitehti, tekniikan tohtori Helena Te-
räväinen on vuonna 2003 kuvaillut entisten Kuusiokuntien kulttuuriympäristön erityispiir-
teiksi asutuksen sijoittumisen järvien rannoille ja vaaramaisemiin. Kaksikerroksiset talon-
poikaistalot hallitsevat maisemaa erityisesti Kuortaneella. 
 

 
Kuva: 36 Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teet selvitysalueen läheisyydessä. 
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Kuva: 37 Maakunnallisesti arvokkaat rakennetun kulttuuriympäristön yksit-
täiskohteet selvitysalueen läheisyydessä. 

 

4.3 Paikallinen rakentamisperinne 

4.3.1 Talonpoikaisajan rakentaminen 

Etelä-Pohjanmaalla talonpoikainen rakennuskulttuuri on yksi näkyvimmistä kulttuuriympä-
ristön ominaispiirteistä. Seudun symbolinen rakennus on kaksifooninkinen talonpoikaistalo, 
jota rakennettiin erityisesti 1800-luvulla. Seutua kuvataankin usein suurien ja vauraiden ta-
lonpoikaisrakentamisen kautta. Talonpoikaista rakentamista ovat kuitenkin myös pienem-
mät pienviljelijöiden asumukset, torpat, sekä myöhemmät karjalan siirtolaisten asutukset. 
Kulttuurimaisemaan kuuluu myös peltoaukeat ja niille sijoittuvat latomeret.  
 
Loma-asuminen oli aluksi ylemmän luokan kulttuuria koristeellisine huviloineen. Niiden ra-
kentaminen yleistyi 1800-luvun puolessa välissä. Etelä-Pohjanmaalla loma-asutus yleistyi 
järvien rannoilla laivaliikenteen ja rautatien vaikutuksesta 1800-luvun lopulla. Alavudella 
loma-asumista syntyi aluksi Kuoresjärven rannalle rautatien läheisyyteen ja Ponnejärven 
rannalle. 1920-luvulla loma-asuminen laajeni linja-autoliikenteen ja yksityisautoilun yleisty-
misen myötä. 
 
Alavudella rakentaminen keskittyi usein järvien rannoille. Selvitysalue käsittää kaava-alu-
een rajauksesta johtuen ainoastaan ranta-alueiden rakennusperintöä. 
 
Asuinrakennukset 
 
Talonpoikaisajan päärakennukset selvitysalueella ovat hirsirakenteisia, julkisivupinnaltaan 
pääosin pystyrimalaudoitettuja ja punamullattuja. Vanhimmat päärakennukset ovat ka-
peita, suorakaiteen muotoisia ja niiden huonejako näkyy usein selkeästi ulospäin kote-
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loiduista hirsisalvoksista. Selvitysalueella ei ole Etelä-Pohjanmaalle tyypillisiä kaksifoonin-
kisia, vaan matalampia 1,5 kerroksisia paritupia, joita on osin jatkettu hirsikerran verran. 
Pääosa vanhimmista selvitysalueen asuinrakennuksista on 1800-luvun puolesta välistä.  
 

 
Kuva: 38 Akkalan pihapiirissä on selvitysalueen vanhinta rakennuskantaa. 

  
Kuva: 39 Selvitysalueen vanhimmat päärakennukset ovat 1800-luvun puoli-
välistä. Vasemmalla Salmin päärakennus ja oikealla pienimittakaavainen 
vanha päärakennus Housunkyläntieltä. Molempiin on rakennettu myöhem-
min korkeat näyttävät kuistit. 

 
Suomessa asuinrakentaminen on kehittynyt yksihuoneisista savutuvista eteistupiin. Jos-
sain vaiheessa oivallettiin, että kylmä viima tunkeutuu oleskelutiloihin molempien ovien si-
jaitessa rakennuksen päädyssä. Viima päätettiin pysäyttää eteiseen siirtämällä pirttiin joh-
tava ovi eteisen pitkälle seinälle. Ovi siirtyi rakennuksen julkisivussakin täten päädystä pit-
källe sivulle. Samalla syntyi pitkänmallinen eteinen, jonka toinen pääty saatettiin erottaa 
kammariksi. Näitä rakennustyyppejä kutsutaan eteiskamarituviksi. Esimerkki eteiskamari-
tuvista on selvitysalueella Vierulammin rannan läheisyydessä sijaitseva Ketolan pääraken-
nus. 
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Kuva: 40 Ketolan pienimittakaavainen päärakennus vuodelta 1920 on esi-
merkki eteiskamarituvista. 

 
Yleisin rakennustyyppi Suomessa on ollut 1600-luvulla paritupa, jossa eteisen sivuseiniin 
on yhdistetty pirtti ja kammari. Kammarit saattoivat olla aluksi kylmillään, kunnes niihin 
muutti toinen perhe, esimerkiksi perheen poika tai tytär. Tarpeen tullen taloon rakennettiin 
joko kokonainen toinen kerros tai ullakko. Portaat toiseen kerrokseen tai ullakolle johti etei-
sestä. Portaiden alle jäi pieni varastohuone. 1920-luvulle asti pohjakerroksen ikkunat ovat 
yleensä 6-ruutuisia ja niiden yllä on ullakon haukkaikkunat. Hirsiseiniä on paikoin tuettu 
följarein. Vanhimmissa taloissa ei ole kuisteja, vaan sisäänkäynti eteiseen tapahtuu suo-
raan pääjulkisivusta. 1920-luvun päärakennukset Mäkitalo ja Ranta-Akkala Akkojärven 
ranta-alueella edustavat paritupia. 
 
Kuisteja alettiin rakentaa vasta 1900-luvun alussa. Portaat siirtyivät tuolloin eteisestä kuis-
tille ja vanhasta eteisestä tuli kammari. Selvitysalueella on runsaasti avokuisteja.  
 

  

Kuva: 41 Vasemmalla Mäkitalon ja oikealla Ranta-Akkalan päärakennus 
vuodelta 1920. Molempiin käydään sisään suoraan eteiseen, eikä rakennuk-
sessa ole kuistia. 
 

 
1930-luvun asuinrakennukset ovat aiempia vuosikymmeniä leveämpiä ja muodoltaan 
enemmän neliömäisiä. Selvitysalueella on useita 1930-luvun pienimittakaavaisia asuinra-
kennuksia. Niiden runko on hirrestä, julkisivut ovat pääasiassa pystyrimalaudoitettuja ja 
punamullattuja. Ikkunat ovat usein T-mallisia. 
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Kuva: 42 Vasemmalla Mäkiranta vuodelta 1936 ja oikealla Iso-Aho vuodelta 
1938. 1930-luvun ullakollinen 1-kerroksinen päärakennus alkoi muodoltaan 
muistuttaa jälleenrakennuskauden noppamaisia asuintaloja, mutta oli kui-
tenkin vielä hirsirakenteinen. 

 
 

  
Kuva: 43 Iso-Ahon päärakennuksen yksityiskohtia: ovi yläikkunoineen, avo-
kuisti ja T-mallinen ikkuna, jonka yläruutu on jaettu kolmeen pienempään 
ruutuun. 

 
 
1940-luvun sotavuosina rakennettiin vielä hirrestä. Myös sota-ajan rakennukset säilyttivät 
perinteisen rakentamistyylin, mutta rakennusten yläkerros oli aiempaa korkeampi. Ikkunoi-
den puitteet ovat T- tai ristimallisia. Katto on harjan mallinen ja usein huopakatettu. 
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Kuva: 44 Selvitysalueella on myös harvinaista sodan aikaista rakennuskan-
taa: vasemmalla Hirvelän päärakennus vuodelta 1941, oikealla Järvisalon 
päärakennus vuodelta 1942. 

 
Talousrakennukset 
 

Selvitysalueella esiintyi useita 2-kerroksisia luhtiaittoja, joissa käynti solaan tapahtuu pää-

tyjulkisivusta. Yleisin luhtityyppi on pääjulkisivun suuntaan suljettu, mutta alueella on myös 

ulokkeellisia luhtityyppejä. Muutamissa pihapiireissä on myös pikkuaittoja. Aitat ovat joko 

hirsipinnalla tai maalattu punamullalla. Maalatuissa aitoissa vuorilaudat ovat valkoiset ja 

ovet usein okran sävyyn, kuten muissakin piharakennuksissa. 

  

Kuva: 45 Vasemmalla otsallinen pikkuaitta Niemikyläntieltä. Oikealla Joen-
suun pihapiirin pikkuaitta 1700-luvulta. 

  
Kuva: 46 Lamminmäen tilan ja Housunmäentillä sijaitsevaan luhtiaittaan on 
käynti päädystä. 
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Kuva: 47 Rankilan luhtiaitta on kahden huoneen levyinen ulokkeellinen hir-
siaitta. Solaan on kulku tikapuita myöten.   
Oikealla Akonniemen luhtiaitta on harmaantunut hirsipinnalla oleva kaksita-
soinen rakennus. Rakennuksessa on pitkät nurkat. Kulku julkisivultaan sul-
jettuun solaan on rakennuksen päädystä. 

 

   
Kuva: 48 Kosolan luhtiaitta vasemmalla ja Akkalan luhtiaitta oikealla. 

 
Muita pihapiirien rakennuksia ovat mm. navetat, puuliiterit, varastot, saunat ja selvitysalu-
eella harvinaiset riihet. Orasmaan pihapiiriä koristaa selvitysalueen ainoa harakkamylly. 
 

  
Kuva: 49 Harvinaisia piharakennuksia edustavat Orasmaan harakkamylly ja 
Villa Mannerin L-malliset piharakennukset. 
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Kuva: 50 Vasemmalla Fräntilän sauna ja oikealla sauna Toopakantieltä. 
Saunat ovat sijainneet perinteisesti pihan reunalla. Rantasaunat ovat yleis-
tyneet vasta myöhempinä vuosikymmeninä. 

4.3.2 Jälleenrakennuskauden rakennuskohteet  

Asuinrakennukset 
 
Selvitysalueella on jonkin verran jälleenrakennuskauden pihapiirejä, mutta jälleenraken-
nuskauden aikakausi ei nouse alueella esiin isompana aluekokonaisuutena. Jälleenraken-
nuskauden pihapiireissä on noppamaisen päärakennuksen lisäksi lähinnä 1-2 piharaken-
nusta. Rakentamisessa siirryttiin hirsirakenteista rankarakenteisiin. Navetoissa käytettiin 
usein tiiltä tai betonitiiltä. 
 

 

Kuva 1:Järvisalon päärakennus vuodelta 1947, oikealla Ranta-Salmin piha-
rakennus. 
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Kuva: 51 Vasemmalla pelkistetty puuverhottu navetta Holkonkyläntieltä ja 
oikealla Pyylammin tiileä ja puupintaa yhdistävä navetta Hirvilammen ran-
nan läheisyydestä. 

 

  
Kuva: 52 Vasemmalla Mäki-Mutkan navetassa on yhdistetty sementtitiiliä ja 
puuverhousta. Oikealla Pesolan näyttävä navetta. 

 
Katso liitteet: 

Liite 1 Kohdekortit osa-alue 1 

Liite 2 Kohdekortit osa-alue 2 

Liite 3  Kohdekortit osa-alue 3 

4.4 Johtopäätökset rakennetun kulttuuriympäristön arvoista 

Selvitysalueen asutushistoria on verrattain nuorta. Etelä-Pohjanmaalle symbolisia kaksi-
fooninkisia ei löydy selvitysalueelta, sen sijaan paikallisen leiman alueelle antavat 1- 1,5-
kerroksiset pitkänurkkaiset eteistuvat ja parituvat 1800-luvun puolivälistä 1920-luvulle. Ta-
lousrakennuksista alueelle on tyypillisiä 2-3 -huoneiset luhtiaitat, joita on säilynyt selvitys-
alueella toistaiseksi vielä useita. Uhkana alueen rakennusperinnölle nähtiin rakennusten 
tyhjilleen jäänti ja hoitamattomuus – inventointihetkellä useat alueen vanhimmista talonpoi-
kaisrakennuksista olivat romahtamaisillaan. 
 
Korjausrakentamisen ohjeistus on tärkeää arvokkaan rakennusperinnön säilyttämiseksi. 
Suojeltavien rakennusten osalta korjaustoimenpiteisiin ryhdyttäessä on oltava yhteydessä 
museoviranomaiseen kohteeseen sopivien korjaus- ja ennallistamisohjeiden saamiseksi. 
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