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Artjärven viljelymaiseman maisemakuvaa hallitsevat suuret järvet ja niiden ympärillä 
levittäytyvät savipohjaiset, avarat viljelylaaksot, joiden keskellä kulkee pieniä mutkittelevia 
jokia ja puroja Maisema-alue muodostaa poikkeuksellisen yhtenäisen 
maaseutumaisemakokonaisuuden, jonka arvoa nostavat perinteistä asutusrakennetta 
myötäilevä rakentaminen, merkittävät kartanokokonaisuudet sekä arvokkaat 
perinnebiotoopit.

Ensi silmäyksellä kuvaparien kohteita ei juuri tunnista samoiksi. Peltoalan tarve on 
vähentynyt ja käyttötarkoitus osin muuttunut samalla, kun rehevä kasvillisuus on 
vallannut maisemakuvaa. Uotilanlahden ja Suurikylän maisemasta on kuitenkin 
löydettävissä myös tuttuja maisemapiirteitä ja rakenteita. 
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Maanmittauslaitos, karttapaikka

Lisätietoa: ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Maisemat/Arvokkaat_maisemaalueet > Päijät-Häme.

Artjärven viljelymaisema ja järvikannas on 
Eteläisen rantamaan maisemamaakunnalle 
harvinainen järvimaisemakokonaisuus.

Artjärven viljelymaiseman maisemakuvaa hallitsevat suuret 
järvet ja niiden ympärillä levittäytyvät savipohjaiset, avarat 
viljelylaaksot, joiden keskellä kulkee pieniä mutkittelevia jokia 
ja puroja. Viljelyalueita reunustavat metsäiset moreeni- ja 
kalliokumpareet. Seudun viljelymaisema avautuu Päijät-
Hämeen kaakkoiskulmassa Lanskinjoen, Villikkalanjärven, 
Säyhteen ja Pyhäjärven muodostaman vesistökokonaisuuden 
ympärillä. Artjärven Pyhäjärvi on keskisyvyydeltään Suomen 
toiseksi syvin järvi. Se ulottuu syvimmillään yli 65 metriin. 
Alueen muut altaat, Villikkalanjärvi ja Säyhtee ovat suhteellisen 
matalia. Villikkalanjärveen laskevat luoteesta sameavetiset 
Köylinjoki, pohjoisesta Litinjoki ja koillisesta Lanskinjoki. Järvet 
ovat tärkeitä muuttolintujen levähdyspaikkoja. Alueen metsät 
ovat havupuuvaltaisia, mutta Koivulehdon purolaaksossa 
Villikkalanjärven länsirannalla on monipuolista 
lehtokasvillisuutta. Järvien rannoilla on huomattavia 
niittyalueita, jotka ovat edelleen laidunkäytössä. 

Artjärven viljelysmaiseman alueelta tunnetaan lukuisia muinaisjäännöksiä, jotka ovat 
ensisijaisesti kivikautisia asuinpaikkoja tai rautakautiseen asutukseen viittaavia 
puolustusvarustuksia, hautapaikkoja, kulttipaikkoja sekä työ- ja valmistuspaikkoja. 
Muinaisjäännökset keskittyvät vesistöjen läheisyyteen. Myös alueen asutus ja laajimmat 
viljelyalueet sijaitsevat järvien tuntumassa. 

Maisema-alueen kylät ovat muodostuneet jo keskiajalla, ja avoimen asunsa säilyttänyt peltoala 
on raivattu lähes nykyiselleen 1700-lukuun mennessä. Pyhäjärven koilliskulmassa sijaitseva 
Suurikylä on ollut historiallisesti alueen merkittävin kyläkeskus. Maisema-alueen nykyinen 
asutus sijaitsee peltojen ja metsän saumakohdassa tai pienillä kummuilla viljelysten keskellä. 
Alueen suurin asutuskeskittymä, Artjärven taajama, on syntynyt järvien välisille kannaksille. 
Artjärven vuonna 1840 valmistunut puukirkko hallitsee vuosisataista kirkonpaikkaa, jonka 
ympäristössä on rakennuksia useilta aikakausilta. 

Kirkonkylän ohella maisema-alueen asutuskeskittymiä ovat maatalousvoittoiset Ratulan, 
Hietanan ja Villikkalan kylät. Hietanan pienen ryhmäkylän tilakeskukset sijaitsevat edelleen 
tiiviinä rykelmänä kylän halki kulkevan keskiaikaisen tielinjan varrella. Alueen maatilojen 
rakennuskanta on pääasiassa 1900-luvun alkupuolelta ja jälleenrakennuskaudelta. Viljelysten 
tuntumassa on lukuisia perinnebiotooppeja. 

Maisema-alueella on kaksi 1600-luvulla perustettua kartanoa, komeiden puukujien päässä 
sijaitsevat Ratula ja Kinttula. Ratulan ulkoasultaan uusklassistinen päärakennus, puisto ja 
viljelykset muodostavat merkittävän maisema- ja asutushistoriallisen kokonaisuuden. 
Kartanomaisemaa halkoo 1700-luvulta periytyvän linjansa säilyttänyt maantie. Kinttulan kartano 
sijaitsee Artjärven kirkon eteläpuolella Pyhäjärven pohjoisrannan niemellä. Villikkalanjärven ja 
Säyhteen välisellä kapealla kannaksella, Vuorenmäellä, on vuonna 1882 perustetun Artjärven 
Reservikomppanian (Uudenmaan tarkka-ampujapataljoonan) vanha kasarminpaikka. Paikalla on 
säilynyt komppanian päällikön asuintalo. 


