
©  MML, sisältää Maanmittauslaitoksen 1:20 000 10/2011 aineistoa                                 © Piispalan nuorisokeskus, Eija Syrjälä ja Jao, Jämsän ammattiopisto
Syvyyskartta © Liikennevirasto 2012, lupa nro 3610/1024/2012

niemenkYlän kulttuuri-
maiSema ja olli kinnunen
opetuskäyttö
paikallisesti arvokas kulttuurimaisema, kinnulan ensimmäinen 
asukas.

kuvaus
niemenkylä sijaitsee kahden järven välissä, jäppäjärven ja poik-
keusjärven rannoilla. kylältä on löytynyt kivikautisia muinais-
jäännöksiä ja merkkejä asutuksesta useammalta kohdin Savi-
järven rannoilta.

kinnulan ensimmäinen asukas olli kinnunen tuli niemenkyläl-
le vuonna 1565 nykyisen kasalan ja silloisen niemen talon pai-
kalle. kylällä on historiallisesti pitkät ja paikkakunnalle merkit-
tävät perinteet. 

kylän sijainti on maisemallisesti näkyvä. kinnulan kirkonkylältä 
on suora näkymä ala-jäppäjärven yli niemenkylälle. maisema 
muodostuu maatilojen ja omakotitalojen pihapiireistä; pellois-
ta, jotka ovat laidun- ja viljelykäytössä sekä pienialaisista met-
säsaarekkeista. poikkeusjärven länsipuolella on yhtenäisem-
pää metsää. järvet hallitsevat maisemaa, eikä kylältä juuri löydy 
paikkaa, johon ei näkyisi vettä. jäppä- ja poikkeusjärvien välisen 
kannaksen läpi kulkee mutkitteleva kylätie.

keski-Suomen museo on inventoinut (1992) niemenkylän maa-
kunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisema-alueeksi. Se edus-
taa keski-Suomessa harvinaista järven kannakselle syntynyttä 
nauhamaista kyläasutusta. uudisrakentamista ja vanhojen ra-
kennusten uudistamista on tehty melko paljon, mutta alue on 
kuitenkin kokonaisuutena säilyttänyt ilmeensä ja omaleimai-
suutensa varsin hyvin. myös vanhoja rakennuksia on säilynyt 
suhteellisen paljon. Sekä kinnulan vanha että uusi pappila si-
jaitsevat niemenkylällä. kylän pohjoispäässä on tiuhaa asutus-
ta pappilanmäen alueella, ja asutus harvenee pikku hiljaa kylän 
eteläpäätä kohti. uutta asutusta syntyy jatkuvasti.

kylälle on laadittu maisemanhoitosuunnitelma - niemenkylän 
maisematiesuunnitelma. keski-Suomen museolla on 14 talon ja 
pihapiirin inventointikortit, joista selviää niiden historialliset, ra-
kennusarkkitehtoniset ja maisemalliset arvot.

opasteet ja palvelut
kyläalue rajoittuu pohjoisessa Savijärveen, idässä ala- ja Ylä-
jäppäjärviin sekä ala-jäpästä Savijärveen laskevaan pappilan-
jokeen. eteläpuolella alue päättyy niemenkylän paikallistien ja 
perhontien risteykseen. poikkeusjärven länsipuolella kulkevan 
perhontien varressa oleva asutus kuuluu kyläalueeseen kanta-
tie 58:n ja perhontien risteykseen saakka.
kyläläiset ovat rakentaneet ruuhiniemen alueelle virkistyspai-
kan, josta löytyy  grillikatos, uimalaituri ja  lentopallokenttä.

lähteet
http://www.kinnula.fi> kylät> niemenkylä
kinnulan kunta, niemenkylän rakennustapaohjeet
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Saarijärven–viitaSaaren Seutukunta                      

talot:

01. jäpänpään pihapiiri, paikallinen
02. lehdon pihapiiri, paikallinen
03. rekosen pihapiiri, paikallinen
34. Sammallahden pihapiiri, paikallinen
59. alatalon pihapiiri, paikallinen/palannut?  
60. kasalan pihapiiri, paikallinen
61. niemenkylä, maakunnallinen
62. niemenkylän entinen koulu, paikallinen
63. puttosen pihapiiri, paikallinen
64. välitalon pihapiiri, paikallinen
65. kalalahden talon talousrakennukset, paikallinen
66. kauppilan talon pihapiiri, paikallinen
67. marjaniemen talon pihapiiri, paikallinen
68. ruuskan talon pihapiiri, paikallinen
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http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000003642
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=mjreki&taulu=T_KOHDE&tunnus=1000003642
http://www.kinnula.fi/index.php?id=114
http://www.skjkl.fi/Kinnula/Niemenkyla_raktapaohjeet/Rakennustapaohjeet.htm
http://www.skjkl.fi/Kinnula/Niemenkyla_raktapaohjeet/Rakennustapaohjeet.htm

