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Iin Kunta Jakkukylän osayleiskaava

ALUEEN VANHAT RAKENNUKSET

Päivämäärä 14.8.2018

Tämä raportti on Jakkykylän osayleiskaavaan liittyvä perusselvitys. Selvityksen
tarkoituksena oli päivittää aikaisempi inventointi (Yli-Iin rakennusinventointi, Yli-Iin kunta,
Ympäristötaito oy, v. 1998) valokuvaamalla kohteet ja arvioimalla niiden säilyneisyys.

Rakennukset on valokuvattu 29.6.-6.7.2018. Maastotarkastelu rajattiin vuoden 1998
kohteisiin ja tienvarsikokonaisuuksiin. Lisäksi mukaan otettiin jälleenrakennuskauden
(50-luku) pihapiirit, joiden rakennusajankohta-arvio perustuu maastotarkasteluun
(visuaalinen arvio) sekä vuoden 1957 maanmittauslaitoksenkarttaan alueesta.

Tarkastelun perusteella alueella on 24 ennen 1950-lukua rakennettua kohdetta, joista
4 on maakunnallisesti ja 20 paikallisesti merkittäviä kohteita. Selvyyden vuoksi tässä
tarkastelussa kohteet on numeroitu vuoden 1998 rakennusinventoinnin mukaan. Uudet
kohteet (jälleenrakennuskauden kohteet) on numeroilla 1.-4.

Tämän inventoinnin on laatinut konsulttityönä Ramboll Finland Oy (arkkitehti yo. Anna
Kupila ja arkkitehti Merja Isteri).
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1. Tausta-aineisto inventoinnille

1.1 Yli-iin rakennusinventointi, osat II ja III, 1998

Aikaisempi inventointi alueen rakennuksista on tehty Yli-Iin rakennusinventoinnin osana
vuonna 1998.

Tuon inventoinin  22 kohdetta, joista 5 oli alueinventoja, kuuluivat osaan III Jakkukylä. Kohteet
Niskala ja Juhola kuuluivat osaan II Kirkonkylä Maalismaa.

Inventoiniin valikoitujen kohteiden peruskriteerinä pidettiin paikallista merkittävyyttä, koska
valtakunnallisesti merkittäviä kohteita alueella oli vähän.

Kohdeinventointiin valitut rakennukset olivat asuinrakennuksia pihapiireineen, jotka edustivat
paikallista perinteistä rakennustapaa. Alueinventointiin valittiin kohteeksi aluekokonaisuuksia,
jossa perinteinen rakennustapa ja asemakaavallinen sijoittelu on säilynyt. Alueilla olevat
rakennukset saattoivat olla rakennushistorialliselta arvoltaan eri tasoisia, mutta ne muodostavat
kyläkuvallisesti kokonaisuuden.

Vuoden 1998 inventointi kohteet kohdenumeroineen:

52. Juhola
53. Niskala
61. Pori
62. Lallinniemi, alueinventointi
63. Havula
64. Pikkujakku
65. Kaivola
66. Uutela
67. Kuopionharju, alueinventointi
68. Lähtevä
69. Lahti
70. Jussila

Kuvaukset inventoitujen kohteiden historiallisista vaiheista perustuivat pääasiassa asukkaita
haastattelemalla. saatuihin tietoihin ja rakennusten tekniset tiedot arvioitiin silmämääräisesti
paikanpäällä.

Inventoinnin tausta-aineistona on käytetty vuoden 1998 Yli-Iin rakennusinventointia,
Jakkukylän voimassa olevaa yleiskaavaa (Yli-Ii v. 2000) sekä Pohjois-Pohjanmaan 7.12.2016
hyväksyttyä 2. vaiheen maakuntakaavan tausta-aineistoa.

71. Ritola
72. Karjalantien varsi, alueinventointi
73. “Heikkilä”, ensimmäinen Lahti
74. Tuomaalanperä, alueinventointi
75. Näppälä
76. Laukka
77. Sandelin
78. Annala
79. Pisteenpää, alueinventointi
80. Mäntypiste
81. Yli-Rajala
82. Ala-Rajala
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Jakkukylän osayleiskaavassa vuodelta 2000 on määritetty seudullisesti merkittäviä
kulttuurihistoriallisia kohteita sekä paikallishistoriallisesti merkittäviä kohteita. Nämä samat kohteet
on otettu tarkasteluun myös nyt tehdyssä uudessa inventoinnissa.

1.2 Jakkukylän yleiskaava, Yli-Ii, 2000

SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄ KULTTUURIHISTORIALLINEN KOHDE.
1.  ALA-RAJALA
2. YLI-RAJALA
3. PORI

RAKENNUKSET TULEE SÄILYTTÄÄ. KOHDETTA EI SAA PURKAA ILMAN
PAKOTTAVAA SYYTÄ. KOHTEEN YMPÄRISTÖ ON SÄILYTETTÄVÄ.

PAIKALLISHISTORIALLISESTI MERKITTÄVÄ KOHDE.

MERKINNÄLLÄ ON OSOITETTU ENSISIJAISESTI JAKUN KOULUPIIRIN
ALUEELLA TEHDYN INVENTOINNIN KOHTEENA OLLEET RAKENNUKSET.
KOHDETTA EU SAA PURKAA ILMAN PAKOTTAVAA SYYTÄ. KOHTEEN
YMPÄRISTÖ ON SÄILYTETTÄVÄ
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1.3 Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt

Kaavassa on määritetty arvokkaaksi rakennetuksi kulttuuri ympäristön alueeksi Rajalan
(1.) alue, jolta löytyy kaksi uuden inventoinin kohdetta Ala- ja Yli-Rajala. Lisäksi alueisiin
kuulumattmia, arvokkaiksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi on määritetty
inventointi alueelle kuuluvat Havulan (8.), Niskala ja Juhola (9.) sekä Pikku-Jakku (26.).

Ote Pohjois-Pohjanmaan arvokkaat maisema-alueet ja rakennetut kulttuuriympäristöt -selvityksestä.
(Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavan tausta-aineisto)

Maakunnallisesti
arvokas maisema-alue

Maakunnallisesti arvokas
rakennettu kulttuuriympäristö

Arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö
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2. Karttapäivitys inventoinnin kohteista

1. - 83.

Paikallisesti merkittävät
kohteet

Maakunnallisesti
merkittävät kohteet

muu 50-luvulla tai ennen
sitä rakennettu kohde

kohdenumero

tienvarsikokonaisuus



8

Jakkuky län o say le iskaava -  A lue e n v a nh at  rak e nn ukset

52. Juhola (Niskalantörmäntie 186, tila nro. 41:2)

Juholan päärakennus (1.).

3. Maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön
kohteet

1. päärakennus
2. maakellari (ei ole edellisessä inventoinnissa)
3. Juholan aitat, naapuri pihapiirin käytössä (ei ole edellisessä inventoinnissa)
4. naapuri pihapiirin aitta, Juholan käytössä (ei ole edellisessä inventoinnissa)

1.

2.

3.

4.

Juholan maakellari (2.).
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Juholan piha-piirin kaksi aittaa, jotka nykyisin kuuluvat naapuri pihapiiriin (3.).

Juholan naapuri
pihapiirin aitta
(4.), joka on
tällä hetkellä
Juholan käytössä.
Juholannaapuri
(osoite
Niskalantörmäntie
178), aitan omistaja
kertoi aitassa
olevissa hirsissä
olevan merkintöjä
1800-luvulta.

Juholan pihapiiriä.



10

Jakkuky län o say le iskaava -  A lue e n v a nh at  rak e nn ukset

53. Niskala (Nisklanatörmäntie 187, tila nro. 19:20)

Niskalan pihapiirin asuinrakennus (1.).
1. päärakennus
2. aitta
3. maakellari

1.

2.
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Niskalan maakellari (3.).

Niskalan pihapiiriä.

aitta (2.).

Näkymä tieltä saavuttaessa Juholan ja Niskalan
pihapiiriin.
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63. Havula (Lallinkuja 28, tila nro. 19:40)

1. päärakennus
2. piharakennus
3. lato
4. maakellari
5. lato

1. 5.

4.

2.

3.

Havulan päärakennus (1.).
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Havulan piharakennus/ sauna (2.).

maakellari (4.). lato (5.).
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64. Pikkujakku (Räihänniementie 21, tila nro.1:4)

Pikkujakun pihanpiirin rakennukset ja
maakellari ovat säilyneet paikoillansa kuten
vuoden 1998 inventoinnissa. Nykyisissä
kartoissa näkyy aitta (4.) rakennuksen
vieressä olevan toinen piharakennus,
joka todettiin puretuksi maastokäynnillä
07/2018.

Pikkujakun “uusvanha” asuinrakennus (3.).

1. Pikkujakku (vanha päärakennus)
2. varasto (entinen talli /navetta)
3. “uusvanha” asuinrakennus
4. 2. krs. aitta (1900-luvun alku)
5. kiviholvattu maakellari

Kaksi kerroksinen aitta 1900-luvun alusta (4.).

3.

5.

1.

2.

4.
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pikkujakun vanha päärakennus (1.).

varasto, entinen talli /navetta (3.).

maakellari (5.).
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61. Pori (Porintie 139, tila nro. 19:6)

hirsiaitta (4.).

2.

1.

5

3.

4.

7.

6.
8.

Porin pihapiistä on purettu edellisen inventoinnin
jälkeen sauna rakennus (5.). Rakennukset 1.-3. ovat
olleet purettuina jo edellistä enventointia tehtäessä.
Rakennuksesta 2. on perustuksia edelleen näkyvissä.

1. päärakennus (purettu edellisen inventoinnin v.1998 jälkeen)
2. purettu konttoristien asuintalo
3. purettu piharakennus, talli tms.
4. hirsiaitta
5. sauna (?)
6. aitta /vaja
7. lato
8. lato

lato (7.).

4. Paikallisesti merkittävät rakennetun ympäristön
kohteet
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aitta /vaja (6.).

lato (8.).

Puretun rakennuksen (2.) jäljellä oleva osa
perustuksesta.
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62. Lallinniemen alue (Lallinperäntie 33, 37a ja b, 39, 41, tilat nro. 28:2, 878:32, 40:3, 18:39, 18:15)

15.

17.

1. autotallli
2. Tapion maakellari purettu, uusi eri paikassa (24.)
3. Tapion navetta purettu
4. Tapion päärakennus
5. Tapion puohi purettu
6. Tapion sauna purettu
7. Jussilan vanha asuintalo. Nykyisin puohi, talli, lato ja  navettarakennus
8. Jussilan päärakennus, Nykyisin Rinne ja Kataja
9. Rinteen navetta, talli, puohi ja lato. Nykyisin varasto
10. sauna
11. Aitta, kellarin suojarakennus
12. jyväaitta
13. Lallin navetta
14. Lallin päärakennus
15. Ala-Siuruan navetta
16. Ala-Siuruan päärakennus
17. Ala-Siuruan aitta
18. Ala-Siuruan vanha asuinrakennus? purettu
19. uusi varasto /talli
20. kasvihuone
21. varasto
22. uusi wc /vaja
23. aitta (ei edellisessä inventoinnissa)
24. maakellari
25. aitta (ei edellisessä inventoinnissa)
26. Uusi varasto /vaja
27. uusi sauna /mökki
28. uusi sauna

16.
14.

13.

12.

19.

11.

10.

28.

20.

1.

23.22. 27.

25.24.

21.

26.

6.

3.

4.

8.

7.

9.

5.

2.

18.

Vanha autotalli (1.)
tulee ensimmäisenä
vastaan Lallinniemen
pihapiiriin saavuttaessa.

Tapion päärakennus (4.).
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Jussilan vanhan asuintalo, myöhemmin puohi, talli,
lato ja navettarakennus (7.).

Rinteen navetta, talli, puohi ja lato.
Nykyisin varasto (9.).
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Jussilan päärakennus, nykyisin Rinne ja
Kataja (8.).

Sauna (10.) varasto (21.) ja kasvihuone (20.).

Jyväaitta (12.).
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Aitta, kellarin suojarakennus (11.).

Lallin navetta (13.).
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Lallin päärakennus (14.).

Ala-Siuruan navetta (15.).
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Ala-Siuruan päärakennus (16.).

Ala-Siuruan aitta (17.).
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Uusi varasto /talli Ala-Siuruan pihapiirin
tuntumassa (19.) taustalla näkyy sininen
uusi sauna (28.).

22. Uusi wc /liiteri Tapion pihapiirissä.

Kaksi aittaa /liiteriä Tapion pihapiirissä, joita ei ole
aikaisemmassa inventoinnissa (23. ja 25.).
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26. Uusi varasto /vaja Tapion pihapiiin perällä.

Vasemalla Tapion uusi sauna /mökki (27.), terassi
aukeaa joelle päin. Alla Lallin uusi saunarakennus
(28.).

24. Uusi maakellari Tapion pihapiirissä.
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65. Kaivola (Maalismaantie  1178, tila nro. 6:40)

Kaivolan päärakennus (1.).
1. Kaivolan päärakennus
2. vanha navetta
3. aitta
4. sauna
5. kellarirakennus

1.

2.

3.

4.

5.
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Kaivolan aitta (3.) ja sen yhteydessä oleva
huussi. Taustalla näkyy navetan pääty.
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Kaivolan vanha navettarakennus (2.) ja taustalla
näkyy aittarakennus.

Kellarirakennus (5.), taustalla näkyy saunarakennus.
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Sauna (4.) taustalla näkyy kellarin pääty.

Kaivolan pihapiirissä oleva kaivo.
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66. Uutela (Maalismaantie 1031 ja 1033, tila nro. 6:71, 6:15)

Uutelan vanha päärakennus (1.).

1.

2.

3.

4.

6.

5.

1. Uutelan vanha päärakennus
2. Uutelan vanha navetta
3. “Pikkupuoli” uudempi asuinrakennus
4. “Pikkupuolen” navetta
5. uudempi omakotitalo
6. aittoja ja vajoja (koneille yms.)
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“Pikkupuoli” uudenmpi asuinpuoli (3.).



32

Jakkuky län o say le iskaava -  A lue e n v a nh at  rak e nn ukset

Uudempi omakotitalo (5.), sama omistaja
vanhan navetan kanssa.

Uutelan vanha navetta (2.).

Pikkupuolen navetta (4.).
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Pihapiirin aittoja ja vajoja (6.).
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67. Kuopionharjun alue (Kuopionharjuntie 5, Maalismaantie 1009 ja 1015, tila nro. 5:21, 5:30, 5:26)

1.

24.

12.

13.

5. 6.

14.

3.

9.

10.

2.

11.

21.

20.

22.
1. Harjun tupa
2. Lähtevän päärakennus
3. puretun Kuopion päärakennuksen tilalla omakotitalo
4. vanha asuin mökki
5. Harjun jyväaitta
6.-8. Kuopion, Lähtevän ja Harjun jo ennen 1930-lukua puretut aitat (ei kartalla)
9. Kuopion vanhan tallin tilalla nyt uuden omakotitalon autotalli
10. Lähtevän tallin ja puohin tilalla nyt uusi omakotitalo
11. Lähtevän navetta
12. Harjun päärakennus, uusi siipi 1950-luvun jälkeen
13. Harjun maakellari
14. lato
15. sauna, ollut purettu jo aiemmassa inventoinnissa
16. Harjun talli, ollut purettu jo aiemmassa inventoinnissa.
17. Harjun navetta, ollut purettu jo aiemmassa inventoinnissa
18. Kuopion navetta, ollut purettu jo aiemmassa inventoinnissa)
19. Maakellari
20. Lähtevän aittoja (ks. inventointi kohde 6.)
21. Latoja
23. Leipomo
24. Uusi autotalli

23.

Harjun tupa (1.), taustalla vanhan Kuopion
päärakennuksen paikalle rakennettu uusi omakotitalo.

Harjun tuvan taustalla näkyy Harjun päärakennus.

Kuopinharjun pihapiirissä on tapahtunut paljon
muutoksia vuosien varrella, aikaisemmassa
inventoinnissa on eritelty tilanteen muuttuminen
eri vuosien välillä 1850-luvulta eteenpäin vuoteen
1998. Aikaisemman inventoinnin jälkeen alue on
muuttunut edelleen. Vanhaa on säilynyt, mutta
myös uudirakennuksia on noussut vanhojen
rakennuksien paikoille ja maanomistus alueella on
jakautunut.
Kohteessa 6. on osittain samoja rakennuksia
Kuopionharjun kanssa.

19.
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Lähtevän päärakennus (2.). Alemmassa kuvassa
taustalla näkyy uusi autotalli.

Etualalla vanha asuinmökki (4.), taustalla Harjun
jyväaitta.
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Vasemmalla Harjun päärakennus (12.) ja sen uusi siipi. Oikealla päärakennuksen taustalla näkyy Harjun
tupa ja uusi autotalli.

Maakellari (19.).Vasemmalla Kuopion vanhan päärakennuksen
paikalla oleva uudisrakennus (3.) ja sen uusi
autotalli vanhan tallin paikalla (9.) Oikealla säilynyt
Kuopion puohi (9.).

Lato (14.).

Etualalla Harjun maakellari (13.) ja sen takana
varasto (22.). Taustalla uusi autotalli vanhan
Lähtevän tallin paikalla.
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Kuopionharjun pihapiiriin on 1950-luvun jälkeen
rakennettu leipomo (23.). Taustalla näkyy
Pihapiirin uusia rakennuksia.

Lähtevän aittoja (20.), jotka on rakennettu
1950-luvun jälkeen.

1950-luvun jälkeen rakennettuja latoja (21.).
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68. Lähtevä (Kuopionharjuntie 5, ja Maalismaantie 1009 ja 1015, tila nro. 5:21, 5:30, 5:26)

6.

7.

8.

1. 5.

4. 3.

2.

Lähtevä (1.). Inventoinnin kohteen 10 rakennukset ovat
osin samoja Lähtevän pihapiirin kanssa.

1. Lähtevä
2. Lähtevän navetta (purettu, uusi autotalli vanhan paikalla)
3. Lähtevän talli- ja puohirakennus (purettu, uusi omakotitalo
vanhan paikalla)
4. Kuopio (purettu, uusi omakotitalo vanhan paikalla)
5. Harjun tupa
6. Lähtevän lato
7. Lähtevän aitta
8. Harjun uudempi talo

Kuopion vanhan päärakennuksen paikalle rakennettu uusi
omakotitalo (4.).
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Harjun tupa (5.).

Vasemmalla Lähtevän aitta (7.), oikealla Lähtevän lato (6.).
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69. Lahti (Maalismaantie 1001, tila nro 35:2)

Päärakennuksen pääty, oikealla maakellari (4.).

1. päärakennus
2. navetta
3. kesätupa /-sauna
4. maakellari
5. lato (purettu)
6. latoja

Lahden päärakennus (1.), uusi luiska.

1. 4.

2.

3.

6.

5.
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3. Kesätupa /-sauna. Vasemmalla taustalla näkyy pihan lato.

Navetta (2.).

Aittoja (6. ja 7.).
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70. Jussila (Maalismaantie 967, tila nro. 11:13)

Jussilan päärakennus (1.)

Jussilan pihapiiriä.
1. päärakennus
2. navetta
3. aitta
4. asuinrakennus
5. lato
6. poroaitaus

1.

2.

4.

3.

5. 6.
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Asuinrakennus (4.).
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Navetta (2.). Alhaalla näkyy entisen
poroaitauksen aluetta, joka nykyään on
viljelykäytössä (6.).
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Aitta (3.), siipiosa purettu.
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71. Ritola (Maalismaantie 933, tila nro. 11:3)

Asuinrakennus (1.).

1. asuinrakennus
2. varasto /puohi
3. piharakennus (eläinsuoja?)
4. pihamökki /sauna?

Piharakennus (eläinsuoja?) (3.).

1.

3.

2.

4.
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Pihamökki /sauna (4.).

Varasto /puohi (2.).
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72. Karjalantienvarsi (Yli-Iintien varsi)

1. lakkautettu kyläkauppa ja piharakennuksia
2. purettu kyläkauppa
3. Lähtelän pihapiiri
4. “Hannan mökki”
5. “Heikkilä” ensimmäinen Lahti
6. Takalon pihapiiri
7. uusi asuinrakennus
8. Topparin pihapiiri
9. Rinkilän pihapiiri
10. Saviharju ensinen Ala-Räihän pihapiiri

Lakkautettu kyläkauppa (1.) ja piharakennuksia.

1.

2.
3.

4.

5.
6. 7.

8.

9.

10.
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Lähtelän pihapiiri (3.), jäljellä päärakennus navetta ja
yksi aitta.

“Heikkilän” (1. Lahti) entinen paikka (5.), nyt kaikki
rakennukset on purettu.

Näkymä Yli-Iintieltä Takalon pihapiiriä kohden.

Vasemmalla Takalo (6.) oikealla Toppari (8.).
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Uusi asuinrakennus (7.).

Takalon pihapiiriä.
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Takalon pihapiiriä.

8. Topparin päärakennus.

Näkymä Yli-Iintieltä Rinkilän pihapiiriiä.

Rinkilä (9.).
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Saviharju (10.), entinen Ala-Räihän pihapiiri. Päärakennus.

Piharakennuksia.
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73. “Heikkilä”, ensimmäinen Lahti (Yli-Iintie 967, Ii)

2.

1.

1. Päärakennus (purettu edellisen inventoinnin v. 1998 jälkeen)
2. purettu piharakennus, luultavasti vanha navetta

Tontti on tällä hetkellä rakentamaton.
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74. Tuomaalanperä (Tuomaalanperäntien varsi)

8.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

14.
15.

12.

13.

1. Mäkipaaso
2. Räihä (uusi rakennus vanhan paikalla)
3. Kuusikko
4. Jussila
5. 60-luvun omakotitalo
6. matala n. 70-luvun omakotitalo
7. Räihän vanha päärakennus
8. uusi omakotitalo
9. aittoja, latoja, poroaitaus
10. Tuomaala
11. Tuomaalan vanha sauna ja vaja
12. Kangastalo
13. Puhakka
14. 50-luvun pihapiiri
15. Siurua: 50-luvun pihapiiri

Entinen seurojentalo Tuomaalanperäntien alussa.

1. Mäkipaaso. Pihapiiri näyttää hylätyltä, navetta
on romahtanut ja muutkin rakennuksen huonossa
kunnossa.

4.

Mäkipaason lahonneita rakennuksia.
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2. Räihän paikalle rakennettu uus omakotitalo vanhan
tilalla. Pihapiirissä lisäksi talli ja vajoja.

Räihän aittoja.
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Kuusikon päärakennus (3.) ja navetta/talli.

Näkymä Tuomaalanperäntieltä. Vasemmalla 70-luvun (6.) ja taustalla 60-luvun omakotitalot.

Näkymä Tuomaalanperäntieltä. Vasemmalla Räihän
vanhan päärakennuksen navetta.

Jussilan (4.) päärakennus on purettu, jäljellä navetta
ja  vaja.
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5. 60-luvulla rakennettu omakotitalo ja sen
piharakennus.

Näkymä Tuomaalanperäntieltä, vasemmalla
Räihän vanhan päärakennuksen pihapiiri,
oikealla aittoja ja latoja.

Räihän vanha navetta.

Uusi omakotitalo vanhan Räihän
päärakennuksen (8.) tuntumassa.

Aittoja ja latoja (9.).
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Kangastalon talli.

Puhakan (13.) päärakennus ja piharakennuksia.
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50-luvun pihapiirin (14.) päärakennus ja muita
rakennuksia.

Siuruan 50-luvun pihapiiri (15.).

Siuruan navetta ja päärakennus.
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Tuomaalan uusi päärakennus (10.).

10. Tuomaalan vanha päärakennus. Tuomaalan
vanha aitta rakennus ja sauna (11.) on purettu.

Saapuminen Tuomaalaan.

Tuomaalan navetta.

Tuomaalan piharakennuksia.
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Tuomaalan jyväaitta.

Räihän (7.) vanha päärakennus.

Uusi omakotitalo Kangastalon pihapiirissä (12.) ja
vanha navetta.

Kangastalon piharakennuksia. Kangastalon päärakennus 40-luvulta vanhan
rakennuksen paikalla.

Kangastalon uudempi navetta 50-luvulta.
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75. Näppälä, Pudas (Näppäläntie 3, 5, ja 11, tila nro. 46:0, 45:3, 45:1)

1.

4.

3.

6.

8.

5.

2.

7.

Päärakennus (1.). Maanomistus on jakautunut
alueella niin, että kohteet 1.-6. kuuluvat eri tontille
kuin 8.-7.

1. Näppälä
2. navetta (rakennettu n. 1933)
3. asuintalo (rakennettu n. 1966)
4. maakellari
5. 2-kerroksinen hirsiaitta
6. “vanha puoli” asuintalo purettu n. 1959
7. asuintalo (rakennettu 1960)

Maakellari (4.).

Navetta (2.). Oikealla taustalla näkyy päärakennus.
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Asuintalo (3.), rakennettu vuonna 1966.

Pihapiiriin kuuluva aitta.

Asuinrakennus (7.) 1959 puretun vanhan puolen
paikalle.

Vanha punainen kaksi kerroksinen hirsiaitta (5.). Vieressä kaksi uudempaa varastoa, joita ei ole vuoden
1998 inventoinnissa.
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76. Laukka (Laukantie 44, tila nro. 15:28)

6.

1.

3.

2.

5.

4.

7. 8.
9.

Päärakennus (1.), taustalla näkyy naapuri talo.

1. päärakennus
2. navetta
3. puohi /aitta /talli
4.-7. vajoja ja aittoja
8. poroaitaus
9. vaja

Vasemmalta alkaen navetta (2.) ja puohi/aitta/talli (3.). Alapuolella navetan pääty.
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puohi /aitta /talli ja navetta.

Vanha aitta (7.) poroaitauksen
tuntumassa.

Iso
aittarakennus
(6.).
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Vajat /aitat (8.), ei merkittynä voden 1998 inventoinnissa.

Vaja (4.).

Vaja (5.), oikealla taustalla näkyy isompi
aittarakennus.
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77. Sandelin (Laukantie 60, tila nro. 15:59)

3.

2.

1.

4.5.

7.

8.

6.

50-luvun uudempi asuinrakennus (3.), etualalla
maakellari (8.).

1. Sandelin vanha mökki
2. vanha hirsinavetta
3. 50-luvun uudempi asuinrakennus
4. 2-kerroksinen hirsiaitta ja vaja
5.-7. latoja
8. maakellari
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Vasemmalta alkaen Sandelin vanha mökki (1.) ja vanha hirsinavetta (2.).
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Vanha hirsinavetta ja lato (7.), jota ei ole vuoden 1998 inventoinnissa.

Lato (5.).

Kaksikerroksinen (4.) hirsiaitta ja vaja.
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78. Annala (Yli-Iintie 853, tila nro. 14:13)

1.

2.

3.

4.

5.

Päärakennus (1.).

1. päärakennus
2. navetta/heinälato
3. puohi/talli
4. sauna
5. maakellari

Navetta /heinälato (2.).
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Puohi /talli (3.).

Maakellarin paikalla (5.) oleva uusi rakennus sekä
Annalan kaivo.

Uusi sauna rakennus (4.) ja tallin pääty. Ala näkymä
pihasta.
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79. Pisteenpää  (Yli-Iintien varsi)

1. Piste
2. Rantalan ranta-aitat
3. Jussila
4. Ketola
5. Juusola
6. Mäkipää
7. Rinne-Päkkilä
8. Annala
9. Kakko
10. Mäkelä
11. Viinamäki
12. Martinkari
13. Mäntypiste

Rantalan ranta-aitoista toinen (2.) on säilynyt.
Oikealla vanha saunarakennus.

Pisteen (1.) pihapiiriä.

Pisteen navetta.

Saapuminen Jussilaan (3.) ja sen päärakennus. Jussilan piharakennuksia.

1.

2.

3. 4. 5.
6. 7.

8. 9.

11.

10.

12.

13.
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Jussila.

Yllä Ketola (4.). Alla Kakon päärakennus tien
vieressä.
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Rinne-Päkkilän (7.) päärakennus oikealla,
vasemmalla Mäkipään torpasta rakennettu
kesäasunto, Pisteenpään vanhin talo (6.).

Rinne-Päkkilän pihapiiriä. Yllä vanhasta mökistä
tehty aitta.

Vasemmalla Rinnepäkkilän
vanha aitta.
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8. Päkkilä.

11. Mäkelä.

11. Viinamäen mökki.
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12. Martinkarin pihapiiriä.

13. Alla Mäntypisteen pihapiiriä ja vanha
asuinrakennus.
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80. Mäntypiste (Yli-Iintie 826, tila nro. 15:29)

Mäntypisteen päärakennus (1.).

1. Mäntypisteen päärakennus
2. aitta /puohi
3. puinen omakotitalo (uusi)

3

2.

1.

Ylhäällä 2. aitta /puohi. Alhaalla näkymä joelle.



78

Jakkuky län o say le iskaava -  A lue e n v a nh at  rak e nn ukset

81. Yli-Rajala (Yli-Rajalantie 21, tila nro 13:4)

1.
2.

4.5.

6.
7.

8.

3.

Vanha pirtti (2.).

Yli-Rajalan päärakennus (1.).
1. päärakennus
2. vanha pirtti
3. aitta
4. aitta/varastorakennus
5. tallin paikka
6. liiteri
7. sauna
8. vaja /liiteri
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Vasemmalta oikealle: sauna, liiteri ja aitta /
varastorakennus.

Aitta /varastorakennus (4.).

Sauna (7.).
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Liiteri (6.). Alhaalla taustalla muita pihapiirin
rakennuksia.

Liiteri (8.), ei ole merkittynä
vuoden 1998 inventoinnissa.
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Aitta (3.).
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82. Ala-Rajala (Maalismaantie 669, tila nro. 12:24)

1. 5.

4.

6.

2.

3.

Päärakennus (1.).

1. päärakennus.
2. kivinavetta
3. puretun navetan puolisko
4. palkollisten rakennuksen paikka
5. latoja
6. lato
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Ylhäällä kivinavetta (2.) ja alapuolella purettu navetan puolisko (3.) nykyisessä tilassa.

Latoja (5. ja 6.).
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5. Jälleenrakennuskauden kohteet

1. Viitasalo (Yli-Iintie 1131, tila nro. 1:34)

1. päärakennus
2. navetta
3. piharakennus
4. vaja

1.

2.

3. 4.

Päärakennus (1.).

Navetta (2.).
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2. Harjula  (Yli-Iintie 1130,  tila nro 1:84)

1. päärakennus
2. navetta
3. piharakennuksia
4. vaja
5. piharakennus

Päärakennus (1.).

Navetta (2.).Piharakennus (3.).

1. 2.

3.

5.

4.
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3. Keskijussila (Maalismaantie 953, tila nro. 11:14)

1. vanha päärakennus /tupa
2. navetta
3. päärakennus
4. uusi autotalli

2.
3.1.

4.

Keskijussilan pihapiiriä. Vasemmalla navetta ja
oikealla vanha päärakennus /tupa.
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4. Harjupäkkilä (Päkkilänniementie 34, tila nro 3:24)

1. päärakennus
2. navetta
3. piharakennus
4. piharakennus

Päärakennus (1.).

Navetta (2.) ja taustalla piharakennus (3.).

1.

2.
3.

4.
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6.1 Ennallaan ja pääosin ennallaan säilyneet kohteet

Iso osa Jakkukylän inventoitavista kohteist aovat yhä vuoden 1998 inventoinnin mukaisessa tilassa.
Kohteet, jotka ovat säilyneet täysin tai vain pienin muutoksin katsotaan yhä olevan Maakunnallisesti tai
Paikallisesti merkittäviä. Listauksessa on mainittu mahdolliset kohteen muutokset.

Maakunnallisesti merkittävät rakennetun ympäristön kohteet, jotka ovat säilyneet muuttumattomina
tai pääosin muuttumattomina:

 52. Juhola
 53. Niskala
 63. Havula
       Kohteessa rakennukset ovat säilyneet muuttumattomina lukuunottamatta piharakennuksen
                  takana ollutta latoa (3.). Lisäksi pihapiirin maakellari ja jäljellä oleva lato ovat nykyisellään
                  huonossa kunnossa.
 64. Pikkujakku

Paikallisesti merkittävät rakennetun ympäristön kohteet, jotka ovat säilyneet muuttumattomina tai
pääosin muuttumattomina:

 65. Kaivola
 66. Uutela
 69. Lahti
                  Kohde on säilynyt ennallaan lukuun ottamatta pihan perältä purettua latoa (5.).
 70. Jussila
       Kohteen aitan (3.) siipiosa on purettu ja aikaisemman poroaitauksen tilalla on nykyisin
                  kasvimaa.
 71. Ritola
 74. Tuomaalanperä
                  Tienvarsikokonaisuus on säilynyt pääasiassa ennallaan. Vain Tuomaalan pihapiirin vanha
                  saunarakennus ja sekä toinen Jussilan pihapiirin rakennuksita on purettu.
 75. Näppälä

76. Laukka
 77. Sandelin
       Kohde säilynyt muuten, yksi lato (6.) purettu.
 78. Annala
 79. Pisteenpää
 80. Mäntypiste
 81. Yli-Rajala
 82. Ala-Rajala

6. Johtopäätökset
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6.2 Muuttuneet kohteet

61. Pori
       Kohteen päärakennus on purettu vuoden 1998 inventoinnin jälkeen. Nykyisellään pihapiirissäon
       enää lato- ja aittarakennuksia. Nämä rakennukset on rakennettu saman aikaisesti puretun
       päärakennuksen  kanssa 1900-luvun alussa. Nykyisellään pihapiirin merkittävyys on selkeästi
       heikentynyt.

 62. Lallinniemi
       Kohteessa muutoksia on tapahtunut eniten Tapion pihapiirissä. Vanha maakellari, Navetta ja
                  sauna on purettu. Uudet vastaavat rakennukset on rakennettu hieman eri paikoille. Lisäksi Ala-
                  Siuruan vanha päärakennus on purettu.

 67. Kuopionharju
       Kuopion aikaisemmat päärakennus, talli ja maakellari on purettu. Vanhan päärakennuksen
                  paikalle on rakennettu uusi omakotitalo. Tallin paikalla on uusi autotalli. Lähtevän tallin ja
                  puohen paikalla on nykyisin uusi omakotitalo. Lähtevän navetta on purettu.

 68. Lähtevä
       Lähtevän navetta, sekä talli ja puohi on purettu. Tallin ja puohin tilalla on nykyisin uusi
                  omakotitalo.

 72. Karjalantienvarsi
       Kohteesta on purettu kaksi pihapiiriä kokonaan “Hannan mökki” (4.) sekä “Heikkilä,
                  ensimmäinenlahti (5.). Lisäksi lakkautetun kyläkaupan (1.) pihapiiri on pahasti pusikoitunut ja
                  piharakennukset ovat heikossa kunnossa. Näin ollen tienvarsikokonaisuuden ilme ei ole enää
                  yhtenäinen ja merkittävyys on vähentynyt. Vuoden 2018 inventointitietojen vuoksi
                  ehdotetaan uutta rajausta Karjalantien tienvarsikokonaisuudelle (ks. alla).

73. “Heikkilä”, ensimmäinen Lahti
       Kohteen päärakennus (1.) on purettu vuoden 1998 inventoinnin jälkeen. Piharakennus
                  (luultavasti navetta) on ollut purettuna jo ennen aikaisempaa inventointia. Näin ollen kohteessa
                  ei ole enää rakennuksia jäljellä ja paikallinen merkittävyys on poistunut.

Nykyinen Karjalantien tienvarsikokonaisuuden rajaus. Ehdotus uudeksi Karjalantien tienvarsikokonaisuudeksi.
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6.3. Jälleenrakennuskauden kohteet

Kesällä 2018 tehdyssä maastotarkastelussa kohdealueelta löytyi 4 jälleenrakennuskauden
pihapiiriä, jotka eivät olleet mukana vuonna 1998 tehdyssä inventoinnissa.
Maastotarkastelun perusteella kaikissa näissä kohteissa on olemassa edelleen tiivis ja
ajalle tyypillinen pihapiirikokonaisuus, mutta päärakennuksia on osin muutettu mm. ovien ja
ikkunoiden sekä Viitasalon tapauksessa myös rakennusmassan suhteen laajennusosalla.
Talousrakennukset ovat säilyneet päärakennuksia paremmin autenttisina.

Kesällä  2018 tehdyn maastotarkastelun perusteella kohdealueelle sijoittuvilla
jälleenrakennuskauden pihapiireillä ei katsota olevan kokonaisuuden kannalta merkittävää
kulttuurihistoriallista arvoa, eikä niiden merkitsemiselle  kulttuurihistoriallisina kohteina
osayleiskaavaan ole perusteita.

6.4. Kaavassa huomioitavat maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kohteet

Kesällä 2018 tehdyn päivitysinventoinnin perusteella Jakkukylän osayleiskaavassa
tulisi huomioida seuraavat rakennetun ympäristön kohteet.
Maakunnallisesti merkittävät:
 52. Juhola
 53. Niskala
 63. Havula
 64. Pikkujakku

Paikallisesti merkittävät:
 62. Lallinniemen alue
 65. Kaivola
 66. Uutela
 67.-68. Kuopionharjun alue ja Lähtevä
 69. Lahti
 70. Jussila

71. Ritola
 75. Näppälä
 76. Laukka
 77. Sandelin
 78. Annala
 80. Mäntypiste
 81. Yli-Rajala
 82. Ala-Rajala

Eli kohteita 61. Pori ja 73. “Heikkilä”, ensimmäinen Lahti ei osoiteta enää Jakkukylän
osayleiskaavassa kulttuurihistoriallisina kohteina.
Vuoden 1998 inventoinnissa määritettyjä alueinventointikohteita ei ole osoitettu Jakkukylän
vielä voimassa olevassa osayleiskaavassa. Myöskään tämän selvityksen perusteella niitä ei
esitetä huomioitavaksi Jakkukylän osayleiskaava-kartalle.


