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JOHDANTO 

Mäntän Mustalahdessa sijaitsevan, Imatran Voima Oy:n rakennuttaman, muuntoaseman ja 

asuinrakennuksen inventointi on laadittu Mänttä-Vilppulan kaupungin kaavoitusta varten. Fingrid Oyj haki 

keväällä 2014 asemakaavan laatimista alueelle, sillä yhtiöllä on tarve uusia alueella sijaitseva 

sähköasemansa osana Länsi-Suomen kantaverkon pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaa. Mäntässä ja 

Petäjävedellä muutostyöt liittyvät sähköasemien rakentamiseen ja uudistamiseen. Yhtiön tarkoituksena oli 

rakentaa uusi laitos ja kääntää nykyiset voimajohdot uudelle sähköasemalle. 1 Nämä toimenpiteet on jo 

suoritettu ja uusi kytkinkenttä on käytössä. Tässä inventoinnissa mukana oleva vanha kytkinkenttä ei ole 

enää kiinni Fingridin kantaverkossa.  

Sähköaseman alue sijaitsee Mustanlahden teollisuusalueen eteläpuolella, asemakaavoitetun alueen 

ulkopuolella. Alueella on myös TDC Oy:n omistama 109 metriä korkea harustettu tietoliikennemasto. 

Nykyisellä sähköaseman tontilla on, vuonna 1963 muuntajapalon vuoksi, pilaantunutta maa-aluetta. Yhtiön 

ilmoituksen mukaan se tulee puhdistamaan alueen uuden aseman valmistuttua, olemassa olevan aseman 

purkamisen jälkeen.2 

Inventointilomakkeina on käytetty Pirkanmaan maakuntamuseon rakennusinventointilomaketta 

muokattuna. Raportti ja selvityksen digikuvat on luovutettu Mänttä-Vilppulan kaupungille 2016.  

 

1. Alueen lähtötiedot voimassa olevassa kaavoituksessa 

    
Kohde sijaitsee asemakaavan ulkopuolella. Yleiskaavassa alueella on merkinnät: Teollisuus ja varastoalue T 

sekä Yhdyskuntateknisen huollon alue ET.3 Pirkanmaan maakuntakaavassa 2007 alue on merkitty E1 

Sähköasema. 

 

 

                                                           
1
 fingrid.fi Voimajohtojärjestelyt Alajärvi, Mänttä, Petäjävesi ja Seinäjoki 

2
 Mänttä-Vilppulan Kaupunginhallitus Fingrid Oyj hakemus asemakaavan laatimiseksi 

28.4.2014 
 

 
3
 Oikeusvaikutukseton Mäntän yleiskaava 2.2.2001 
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2. Petäjävesi – Mänttä 110 kV:n voimalinjan rakentaminen 

Suomen kantaverkon rakentaminen aloitettiin 1920-luvulla yhtä aikaa Imatran vesivoimalaitoksen 

rakentamisen kanssa. Pohjois-Suomen koskien valjastamisesta oli suunnittelemia jo 1930-luvulla mutta sota 

katkaisi rakennustoimet. Vuonna 1935 myös Gösta Serlachius oli ajanut pohjoisen koskien energian 

valjastamista ehdotuksellaan, jonka lopullisena tavoitteena oli saada kaavailtu suurjännitelinja vedettyä 

Mäntän kautta etelään. Tuolloin yhtiön tehtaiden energiansaanti olisi ratkaistu kerralla.4 

Heti sodan jälkeen Imatran Voima Oy aloitti 220 kV:n voimalinjan rakentamisen Oulujoen Pyhäkoskelta 

Petäjäveden kautta Hikiälle. Siirtomatka oli niin pitkä, että noin puoliväliin tarvittiin ns. 

kompensaatioasema. Petäjävesi valikoitui rakennuspaikaksi paitsi sijaintinsa, myös valmiin 

rautatieyhteyden vuoksi. Rautatie mahdollisti sähköaseman rakentamisen logistiikan.  

Linjan ensimmäinen vaihe, Pyhäkoski – Petäjävesi, oli valmiina 1948 ja jatko-osa, Petäjävesi – Hikiä, 

seuraavana vuonna. Imatran Voima Oy:llä oli samanaikaisesti myös muita linjatöitä meneillään.  Uusia 

muuntoasemia valmistui vuoden 1950 loppuun mennessä Mäntän lisäksi kuusi kappaletta; Jyväskylään, 

Mikkeliin, Petäjävedelle, Jämsänkoskelle, Viinijärvelle ja Savonlinnaan.5  Mäntän Mustalahden asema toimi 

Petäjäveden sähköaseman alaisuudessa.6 

Petäjäveden muuntoasemalla 220 kV:n jännite muutettiin 110 kV:ksi. Linja jatkui 110 kV linjana Mänttään ja 

sieltä edelleen Oriveden kautta Tampereelle. Toinen voimalinja suuntautui Jämsänkoskelle, Yhtyneitten 

paperitehtaalle joka Mäntän tavoin kärsi energiapulasta.  Mänttä – Jämsänkoski linjaa alettiin rakentaa 

keväällä 1948.7 G.A. Serlachius Oy rakennutti 45 kV:n linjan Mustalahden muuntoasemalta Pättiniemen 

kautta tehdasalueelle. Yhtiöllä oli lisäksi omaa sähköntuotantoa vesi- ja lämpövoimalla sekä oma 45 kV:n 

voimalinja Laukaan Kuhankosken voimalaitokselle.8 

    

Imatran Voima Oy:n voimansiirtoverkot ja muuntoasemat vuosina 1950 ja 1960. Keltainen 220kV, punainen 

110kV ja sininen 400 kV:n voimajohtolinja. Kuvat teoksesta Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. 

                                                           
4
 Mönkkönen 1992:184, Auer- Teerimäki 1982:81, Tarmo Peltomäki 13.10.2016 

5
 Kauas ja korkealle, linjamiesmuistoja s.102 

6
 Sähköasemat ovat sähköverkon solmukohtia, joissa sähkön siirto voidaan jakaa eri johdoille. 

http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/kantaverkonABC/Sivut/ABCsahkoasema.aspx 
7
 Nordberg 1980:501 

8
 Tarmo Peltomäki 13.10.2016 
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Vuoden 1958 peruskartan mukaan aluetta ympäröi piikkilanka-aita 19, asuinrakennus 2, muuntoasema 3 

Imatran Voima Oy pakkolunasti Mäntän kauppalan Keuruun kylän Kivimäki nimisestä tilasta, 

rekisterinumero 2:237, maa-alueen muuntoaseman ja voimansiirtojohdon rakentamiseksi.10 Kauppakirjaan 

sisältyi ehto että ostaja joutui rakentamaan uuden tien kantatilan maille sekä aitaamaan ostamansa maa-

alueen ”kaikkia kotieläimiä estäväksi”.11 

Rakentaminen käynnistyi toukokuussa 1949 ja harjannostajaisia vietettiin 4.2.1950. KMV-lehti kirjoittaa: 

”Imatran Voiman Mäntän muuntoasemarakennukset valmistumisvaiheessa. Rakennustavan 

erikoisuutena mainittakoon asuin- ja talousrakennuksen seinärakenne, jossa on käytetty 

pystyasennossa vanhaa ja kuivaa rakennushirttä. Yhtiö on aikaisemmin käyttänyt mainittua 

rakentamistapaa ja on se osoittautunut erittäin hyväksi”12 Lisäksi lehti mainitsee että koko 

alueen rakennukset lämmitetään muuntoaseman kellarissa olevan keskuslämmityksen 

kautta. Keskuslämmityskattilassa poltettiin aluksi koksia mutta myöhemmin siirryttiin 

sähkölämmitykseen, jolloin kattila ja vesisäiliöt purettiin. Lehden mukaan muuntamon 

koneisto on tilattu Italiasta ja saapuu se myöhemmin keväällä. 

Helmikuussa oli valmiina jo linjat Petäjävesi-Mänttä sekä Mänttä-Jämsänkoski sekä linja 

Mänttä- Mäntän tehtaat jo raivattuna. Rakennukset on piirtänyt Arkkitehtuuritoimisto Aarne 

Ervi Helsingistä, työmaapäällikkönä toimi diplomi-insinööri Olavi Tynkkynen ja vastaavana 

mestarina Harry Rosma.13 

Muuntoasemilla oli jatkuva päivystys häiriöttömän energiansiirron varmistamiseksi. Mäntässä 

kahdenperheen asuinrakennuksessa asui kaksi valvomon työnjohtajaa, joista toinen oli aina 

päivystysvuorossa. Mäntän sähköasema toimi Petäjäveden alaisuudessa ja kaikki korjaus- ja huoltotoimet 

tehtiin sieltä käsin. Korjausmiehiä varten oli asemalla majoitustila jossa oli muutama sänky. Sosiaalitilassa 

oli suihku. Myöhemmin 1970-luvulla rakennettiin linkkimasto ja Mänttä siirtyi Petäjäveden kauko-

ohjaukseen.  

                                                           
9
 Pauli Kaseni 14.10.2016 

10
 Laki kiinteän omaisuuden pakkolunastuksesta sähkölaitosta varten 11.5.1928/168. 

Hämeen lääninhallituksen päätös Imatran Voima Osakeyhtiön hakemukseen pakkolunastusta koskevassa asiassa 
16.6.1958 Rakennuslupahakemuksen liite. 
11

 Kauppakirja Imatran Voima Oy:n ja Julius Kivimäen perikunnan välillä 18.5.1949. 
12

 Kuorevesi-Mänttä-Vilppula 9.2.1950 
13

 sama 
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3. Arkkitehti Aarne Ervi ja Mäntän sähköaseman rakennukset 

Arkkitehti Aarne Ervi (1910–1977) valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä korkeakoulusta vuoden 1935 lopussa 

ja työskenteli valmistumisensa jälkeen Alvar ja Aino Aallon toimistossa vuosina 1935–1937, muun muassa 

Viipurin kirjaston töiden valvojana sekä Kotkan Sunilan alueen suunnittelun parissa.  

Voitto arkkitehtikilpailussa, koskien Helsingin yliopistonkirjaston laajennusta vuonna 1937 oli sysäys oman 

toimiston perustamiseen. Toimistotyön rinnalla hän toimi myös opetustehtävissä Teknillisessä 

korkeakoulussa ja Taideteollisessa koulussa vuoteen 1951 saakka. Heti valmistumisensa jälkeen hän oli 

aktiivinen myös Suomen arkkitehtiliiton (SAFA) piirissä useissa tehtävissä. Lisäksi Ervi teki opintomatkoja 

Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin sekä tallensi kokemuksiaan valokuvaamalla ja kirjoittamalla. 

Aarne Ervi oli Alvar Aallon ja Viljo Rewellin ohella yksi tärkeimmistä arkkitehdeista Suomen 

jälleenrakentamisen organisoinnissa. Työ Jälleenrakennustoimiston Standardisoimislaitoksen johdossa 

oman toimiston suunnittelutehtävien ohella - muun muassa Oulujokivarren voimalaitosalueiden 

suunnittelu- tuki pyrkimyksiä rakentamisen laadun parantamiseksi ja rakennusosien standardisoimiseksi. 

Ervin johdolla laadittiin ensimmäisiä RT-kortteja ja ratkaisuja testattiin todellisissa kohteissa 

Oulujokivarressa ja Imatran Voima Oy:n kohteissa Imatralla.  

Läheinen suhde luontoon ja maiseman huomioon ottaminen on kaikissa töissä ollut Ervin suunnittelun 

lähtökohtana. Hänen tavoitteenaan oli kokonaisuus, jossa mittakaavaltaan ja toiminnaltaan inhimillinen 

rakennus sopeutuu harmonisesti ympäristöönsä.14 

    

IVOn muuntoasemien yhteyteen alettiin rakentaa henkilökunnan asuntoja jo 1930-luvulla. Aluksi yhtiön 

muuntoasemia ja asuntoja suunnitteli oma rakennusmestari Emil Ekegren. Aarne Ervi oli tullut IVOn 

suunnittelijaksi sodan jälkeen, Oulujoen rakentamisen yhteydessä. Myös Martti Välikangas on suunnitellut 

yhtiölle; ainakin Savonlinnan muuntoaseman vuodelta 1948.15 

Muuntoasemat asuinrakennuksineen suunniteltiin kokonaisuuksina joihin kuului sähköaseman lisäksi 

huolto- ja varastorakennuksia (kuten Petäjävedellä), sekä asuinrakennuksia talousrakennuksineen. Yleensä 

myös piha-alueista tehtiin pihasuunnitelmat. Yhtiöllä oli oma puutarhuri joka kiersi kohteissa ja vastasi 

alueiden kunnosta.16 Asukkailla oli omat kasvimaa-alueensa ja Mäntässäkin kasvimaa on sijainnut 

muuntamorakennuksen kaakkoispuolella. Paikalta voi vielä löytää villiintyneitä mustaherukka- ja 

vadelmapensaita. 

                                                           
14

 Aarne Ervi – Tilaa ihmiselle. Suomen rakennustaiteen museo. 
15

 http://esku.fi/asp/artikkeli_det.aspx?ARTIKKELI_ID=310030 
16

 Pauli Kasen 14.10.2016 
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Mäntän sähköasema-alueen kokonaisuus liittyy siihen Suomen sähköistämisen 1950-luvun 

rakennusvaiheeseen, jossa IVO rakennutti päävoimalinjat Pohjois-Suomesta etelään. Näissä kohteissa 

pääarkkitehtina toimi Aarne Ervi. Samoihin aikoihin Mäntän kanssa Ervi suunnitteli muun muassa Vaalan 

Nuojuan ja Jylhämän voimalaitoksia asuinalueineen.17 Muutamaa vuotta myöhemmin valmistunut Oulun 

Pikkaralan sähköasema rakennuksineen on hyvinkin lähellä Mäntän kokonaisuuden tyyliä. Myös 

PIkkaralassa on käytetty tyyppitalon 50/2L piirustuksia. Alue on merkitty suojelukohteeksi Oulujokivarren 

osayleiskaavassa.18 

Imatran Voima Oy:n 1950-luvun taitteessa rakennuttamat ja arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemat 

muuntoasema ja asuinrakennus talousrakennuksineen muodostavat yhdessä ympäröivän kytkinkentän 

kanssa hienon ja hyvin säilyneen kokonaisuuden. Kokonaisuudella on merkitystä energiatekniikan historian 

sekä arkkitehtuurihistorian kannalta. Se edustaa Suomen sähköistämistä kantaverkon rakentamisen osalta 

ja on arkkitehtuuriltaan edustava, ns. 1940-luvun romantiikan edustaja. Lisäksi kohteella on paikallista 

teollisuushistoriallista merkitystä, sillä voimalinjan vetäminen Mäntän sivuitse ratkaisi 1950-luvun alussa 

sekä Serlachiuksen Mäntän tehtaiden, että Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n Jämsänkosken tehtaiden, energian 

tarpeen.  

 

   
Rakennukset liitettiin kaupungin vesi- ja viemäriverkkoon 1971. Ote rakennusluvan liitteenä olevasta 

asemapiirroksesta. Ilmakuvassa nykyiset kiinteistörajat 1. Asuinrakennus, 2. Muuntoasema ja vanha 

kytkinkenttä, 3. Uusi kytkinkenttä (kuvakaappaus maanmittauslaitoksen sivulta 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Aarne Ervi – Tilaa ihmiselle. Suomen rakennustaiteen museo. 
18

 http://www.ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/oulujokivarren-osayleiskaava 
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4. KUVAT KOHTEEN RAKENNUKSISTA 

      
Ilmakuvissa erottuvat eri ilmansuuntiin lähtevät voimajohtolinjat. Uusi kytkinkenttä valmistui vanhan 

kentän eteläpuolelle 2016.   Arkistokuva vuodelta 1953. Serlachius museot, kuva-arkisto. 

MUUNTOASEMA 

 
Muuntoaseman alue 1950-luvun alussa. Hyvin samaan tapaan kuin pohjoisen voimalaitosalueilla, 

ympäristössä korostuu avoin havupuuvaltainen pihapiiri. Alueelle toteutettiin myös pihavalaistus heti 

rakentamisen yhteydessä. Etualalle, muuntamon eteläpuolelle perustettiin asukkaiden kasvimaa. 

Vasemmalla sauna/leivintuparakennus ja taustalla asuinrakennus. Fortumin arkisto. 
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Muuntoasema 1950-luvun alussa, oikealla kytkinkenttä. Fortumin arkisto. Rakennus syyskuussa 2016 

 

                                                                       
Kasvimaan alue 2016. Taustalla uusi kytkinkenttä, vasemmalla vanha. 

 

              
Pohjoinen julkisivu. Kykinkentän puolelta johtaa pariovet pajaan jossa tehtiin korjaukset ja huoltotoimet  
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Sisäänkäynti on säilynyt alkuperäisessä asussaan. Alkuaan lakatut ovet maalattiin valkoiseksi 2000-luvulla. 

Sadelippa on sinkittyä peltiä. Sisäänkäynnin edessä on Ervin kohteissa tyypillistä liuskekiveystä.     

 

Valvomokerros                             

 

   
Valvomon ohjaustaulut. Valvomon lattian alla on noin metrin korkuinen tila josta kaapelit tuodaan sisään. 
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Portaikko 

                                                                  
Portaikko, porraskaide ja puuviilupintaiset sisäovet ovat säilyneet  alkuperäisessä asussaan. 

 

Pohjakerros 

    
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat muun muassa työhuoneet, akkuhuone ja paja/korjaamo.  

         
Korjaamossa on puulattia ja pariovet kytkinkentälle. 
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Kellarikerros 

     
Portaikko kellariin. Kellarista on johtanut lämpökanaali asuinrakennukselle. Aluksi lämmitys hoidettiin 

vesikeskuslämmityksenä jolloin polttoaineena oli koksi. Myöhemmin lämmitys muutettiin sähkölle. 

 

         
Lämpökanaalin pää, vesisäiliön paikka, kattilahuoneen portaat, entinen polttoainevarasto jonka seinässä 

luukun paikka josta koksi lapioitiin sisälle. 
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KYTKINKENTTÄ 

Sähköasemat voidaan luokitella kytkinlaitoksiin ja muunto-asemiin, joista edellinen yhdistää vain saman 

jännitetason johtoja ja jälkimmäinen myös kahden eri jännitetason johtoja. Muuntoasemalla on yksi tai 

useampi muuntaja. 

Johdot ja muuntajat liitetään sähköaseman kytkinkentällä sijaitseviin ns. kokoojakiskostoihin 

kytkinlaitteiden välityksellä. Jos kokoojakiskoon liitytään katkaisijan avulla, kiskoa kutsutaan pääkiskoksi. 

Kokoojakiskoa, johon liitytään erottimella, kutsutaan apukiskoksi.19 

 

                        
Vanha kytkinkenttän 45 kV:n kiskot 2014 (Janne Määttä) ja sittemmin riisuttuna syksyllä 2016. 

 

                            
Vanha kytkinkenttä kuvattuna lännestä            ja uuden kytkinkentän vierestä, idästä 2016. 

 

                    
110 kV:n kytkinkenttä (ei enää käytössä). Laudoitettujen reittien alla kulkee kaapelit sähköasemalle. 

                                                           
19

 http://www.fingrid.fi/fi/verkkohankkeet/kantaverkonABC/Sivut/ABCsahkoasema.aspx 
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LINKKIMASTO 

Mäntän sähköaseman siirtyessä kaukovalvontaan Imatran Voima Oy rakennutti alueelle radiolinkkimaston. 

Maston kautta oli yhteys Petäjäveden sähköasemalle. Rakennuslupahakemuksessa 22.3.1978 mainitaan 

että yhtiöllä on jo käytössä vastaavanlainen mastotyyppi Inkoossa. Masto uusittiin vuonna 1985 korkeuteen 

110 +5 maanpinnasta ja 227 merenpinnasta. Nykyisen harustetun tietoliikennemaston omistaa TDC Oy.  
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ASUINRAKENNUS 

Asuinrakennus käsitti valmistuessaan kaksi perheasuntoa. Rakennus on Aarne Ervin toimiston tyyppitalo 

50/2L jossa alakerrassa oli keittiö, ruokailutila, olohuone ja kylpyhuone. Yläkerrassa oli kummallakin 

asunnolla yksi huone ja kellarissa juuresvarasto. Asuntojen välissä yläkerrassa oli kylmä ullakkotila. 

                                  
Huoneistot olivat toistensa peilikuvia. Olohuoneen ikkunat avautuivat etelään, yläkerran huoneiden ikkunat 

itään ja länteen 

   
Asuinrakennus 1950-luvun alussa ja syksyllä 2016. Rakennus on erittäin hyvin alkuperäisessä muodossaan 

säilynyt. Myös yksityiskohdat, kuten köynnössäleiköt ja liuskekiveykset ovat tallella. Pihavalaistus oli tehty 

jo rakennusvaiheessa. Tontti oli avara ja aurinkoinen, vain suurimmat havupuut säilytetty.  

Imatran Voima Oy:llä oli palveluksessaan oma puutarhuri joka tarkasti yhtiön asuinalueet ja 

voimalaitosalueet vuosittain. Ervi korosti luonnonläheisyyden merkitystä ja halusi rakennustensa 

sopeutuvan osaksi ympäröivää maisemaa. Kasvillisuuden merkityksestä kertoo myös rakennuksiin valmiiksi 

suunnitellut ja toteutetut köynnössäleiköt, jotka Mäntän kohteessa ovat säilyneet. Liuskekivi oli paljon 

käytetty materiaali sekä rakennuksessa että vihersuunnittelussa.  

     
Liuskekivipolku johtaa asunnon liuskekiviportailta saunan liuskekiviportaalle.  
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Asuinrakennuksen itä- ja länsipäässä sijaitsevat varastosiivet on erotettu asunto-osasta lasikuistilla. Lasi 

pohjoispuolella, eteläsivu on avoin. Kuistille on käynti molemmilta puolilta. Eteläsivuilla on köynnössäleiköt.  

 

   

 

          
Liuskekiviportaat, kuistin pyöreät pylväät ja köynnöstuet ovat Ervin arkkitehtuurille tyypillisiä. 
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SAUNA- JA LEIVINTUPARAKENNUS 

           
Leivintuvan uuni on edelleen käytössä. Sauna on uusittu sisustuksen osalta. 

 

    
Saunarakennuksessa käytettiin samaa pystyhirsirakennetta kuin asuinrakennuksessakin. 

 

                       
Julkisivut asuinrakennuksen ja sähköaseman suuntaan.  

 

                                         
Saunan ja halkovaraston sisäänkäynnit. Saunan portaat ja kuisti ovat liuskekiveä.  
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Autotalli 

   
Alueen pohjoisosassa, Runttimäentien eteläpuolella sijaitsee umpeen kasvaneen sekametsän reunassa 

entinen autotalli. IVOn aikana rakennus toimi linjanhoitoryhmän varastona 
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Kohde 
 

Mäntän sähköasema, muuntoasema 

Sijainti 
 

Runttimäentie 68, Mänttä 

Kiinteistötunnus 
 

508–405-2-758 

Rakennusaika 
 

1949–1950 

Suunnittelija 
 

Aarne Ervin arkkitehtuuritoimisto, Tapani Nironen T.N 

Alkuperäinen käyttö 
 

Imatran Voima Oy:n Pyhäkoski-Hikiä- linjan  muuntoasema 

Nykyinen käyttö 
 

Sähköasema, muuntoasema. Ei käytössä, irrotettu sähköverkosta. 

Perustus 
 

Betoni 

Runko 
 

Tiili, betoni 

Katto 
 

Satulakatto; tiilikate. Katto on uusittu 1980-luvulla 

Kuvailu 
 

Muuntoasema on kaksikerroksinen, satulakattoinen rakennus. Julkisivut ovat 
puhtaaksimuurattua tummanruskeaa tiiltä.   
 

Rakennushistoria 
 

Pohjoisen Suomen koskien rakentamista ja energian siirtoa etelään oli suunniteltu 
jo 1930-luvulla. Kaavaillun suurjännitelinjan piti kulkea Mäntän kautta etelään, 
jolloin Serlachius yhtiönkin energiansaanti olisi ratkaistu.20  
Imatran Voima Oy:n toteuttama sähkön kantaverkon rakentaminen Etelä-
Suomeen toteutui vasta sodan jälkeen. Yhteyksistä tärkein oli 220kV:n 
johtoyhteys Pyhäkoski- Petäjävesi joka valmistui 1948 ja jatko, Petäjävesi - Hikiä 
1949. Petäjävedeltä Mänttään vedettiin 110kV:n yhteys 1949 ja edelleen 
Oriveden kautta Tampereelle. Tämä jatkoyhteys valmistui 1953. 
 
Mäntän muuntoaseman kautta sähköä siirrettiin myös Jämsänkoskelle, Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n tehtaille sekä G.A. Serlachius Oy:n tehtaille. 
 
Valmistuessaan rakennus käsitti katutasossa muuntamon henkilökunnan tiloja 
sekä kytkinkentän puoleisessa päässä korjaamon. Seuraavassa kerroksessa 
sijaitsivat valvomo ja relehuone. Pohjakerroksessa oli muun muassa kattilahuone 
ja varastoja. Rakennus toimi IVOn sähköasemana vuoteen 2016 saakka jolloin 
vanha kytkinkenttä ja asema irrotettiin voimaverkosta. 
Muutoskorjauksia on tehty vuosikymmenien aikana melko vähän. 
Vesikeskuslämmitys muutettiin sähkölämmitykseksi 1980-luvun lopussa. Laitteet 
on kellarista purettu pois mutta vanhat avopaisuntasäiliöt ovat jäljellä ullakolla.21 
 

Ympäristö 
 

Rakennus sijaitsee Mänttä-Jämsä tien, Runttimäentien, eteläpuolella 
Mustalahden teollisuusalueella. Itäpuolella on IVOn entinen kytkinkenttä joka on 
ympäröity teräsverkkoaidalla joka rajoittuu rakennukseen. Pohjoispuolella on 109 
metriä korkea harustettu tietoliikennemasto. Harukset ylettyvät sähköaseman 

                                                           
20

 Mönkkönen 1992:184 
21

 Raksystems/ Kuntoarvio 14.6.2016  
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piha-alueelle. Länsipuolella sijaitsee asuinrakennus ja sauna. Sähköaseman ja 
asuinrakennuksen välissä on istutettu kuusiaita. 
Eteläpuolella on vesakoitunutta peltoaukeaa (sähkölinjan pohjaa). Ympäristöä 
hallitsee kytkinkenttä. 

Kaavamerkinnät 
 

Alue ei ole asemakaavaa. Fingrid Oyj on tehnyt hakemuksen alueen 
kaavoittamiseksi 25.3.2014 
 

Arvot 
 

Ympäristöarvo. Maisemallisesti keskeinen sijainti yhdessä vanhan kytkinkentän 
kanssa Mänttä-Jämsä tien (Runttimäentie) eteläpuolella. 
Teollisuushistoria. Imatran Voima Oy:n historia; Suomen sähköistäminen ja 
kantaverkon rakentaminen.  
Arkkitehtuurin historia. Aarne Ervin suunnittelema teollisuusrakennus Imatran 
Voima Oy:lle. 
  
Imatran Voima Oy:n 1950-luvun taitteessa rakennuttamat ja arkkitehti Aarne 
Ervin suunnittelemat muuntoasema ja asuinrakennus talousrakennuksineen 
muodostavat yhdessä ympäröivän kytkinkentän kanssa hienon ja hyvin säilyneen 
kokonaisuuden. Kokonaisuudella on merkitystä energiatekniikan historian sekä 
arkkitehtuurihistorian kannalta. Se edustaa Suomen sähköistämistä kantaverkon 
rakentamisen osalta ja on arkkitehtuuriltaan edustava, ns. 1940-luvun 
romantiikan edustaja. Lisäksi kohteella on paikallista teollisuushistoriallista 
merkitystä, sillä voimalinjan vetäminen Mäntän sivuitse ratkaisi 1950-luvun alussa 
sekä Serlachiuksen Mäntän tehtaiden, että Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
Jämsänkosken tehtaiden, energian tarpeen.  
 

Lähteet 
 

www.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka 
http://www.ymparisto.fi/ervi 
www.Fingrid.fi 
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138 
www.calm.iki.fi. sivuston valokuvat Mäntän kytkinkentästä Janne Määttä 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki, rakennusvalvonta. Rakennuslupa-arkisto. 
Kuorevesi-Mänttä-Vilppula lehti 9.2.1950 
Fortumin arkisto 
Raksystems. Mäntän sähköaseman valvomorakennuksen kuntoarvio.14.6.2016 
Petäjäveden sähköasema-alueen rakennusinventointi. Keski-Suomen museo 2009 
Oulujokivarren rakennusperintö. Oulun kaupunki 2005. 
 
Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Suomen rakennustaiteen museon julkaisu 2010. 
Auer Jaakko, Teerimäki Niilo. Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Helsinki 1982. 
Mönkkönen Mauri. Mäntän historia 1860–1947. Jyväskylä 1992. 
Nordberg Toivo. Vuosisata paperiteollisuutta II. Valkeakoski 1980. 
Kuorevesi-Mänttä-Vilppula lehti 9.2.1950 
 
Haastattelut 
Kasen Pauli. Fingrid oyj työmaavalvoja. 14.10.2016 
Peltomäki Tarmo. Entinen Serlachius Oy:n voimaosaston päällikkö. 13.10.2016 
 

Lisätietoja Suomen rakennustaiteen museon näyttelyjulkaisun, Aarne Ervi –Tilaa ihmiselle, 
mukaan Ervi suunnitteli Imatran Voima Oy:lle muuntoasemia useille 
paikkakunnille. Näihin liittyi muitakin rakennuksia, kuten asuin- ja 

http://www.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka
http://www.ymparisto.fi/ervi
http://www.fingrid.fi/
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138
http://www.calm.iki.fi/
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huoltorakennuksia. Listalla (sivu 178) ovat muun muassa: Alajärvi 1954–56, Espoo 
1954, Forssa 1949-53, Hyvinkää 1959-77, Juva 1946-49, Mikkeli 1946-48 

 

 

Kohde 
 

Asuinrakennus, entinen Imatran Voima Oy:n henkilökunnan asuinrakennus 

Sijainti 
 

Runttimäentie 68, Mänttä 

Kiinteistötunnus 
 

508–405-2-537 

Rakennusaika 
 

1949–1950 

Suunnittelija 
 

Arkkitehtitoimisto Aarne Ervi, Tyyppitalo 50/2L 

Alkuperäinen käyttö 
 

Paritalo, Imatran Voima Oy:n muuntoaseman henkilökunnan työsuhdeasunto 

Nykyinen käyttö 
 

Asuinrakennus 

Perustus 
 

Betoni 

Runko 
 

Pystyhirsi; ulkoverhous vaakasuuntainen limilaudoitus22 

Katto 
 

Satula, tiilikate 

Kuvailu 
 

Aarne Ervin arkkitehtitoimiston tyyppitalo 50/2L. Kaksikerroksinen, aikaisemmin 
kahden perheen asuintalo. Rakennus on maalattu keltaiseksi. Ikkunat ja 
yksityiskohdat on maalattu valkeiksi. Huomiota herättää hyvin säilyneet 
yksityiskohdat joista Ervin kädenjäljen tunnistaa; liuskekiven runsas käyttö, 
köynnöstuet, erilliset varastosiivet rakennuksen päissä.  
 

Rakennushistoria 
 

Imatran Voima Oy rakennutti Mäntän muuntoaseman, paritalon ja 
talousrakennuksen osana Pyhäkoski-Hikiä suurjännitteistä sähkölinja jolla 
Pohjois_Suomen koskien tuottamaa sähköenergiaa johdettiin etelän teollisuuden 
ja kasvukeskustan saataville. 
 
Mäntän asema vaati jatkuvaa päivystystä joten yhtiö rakennutti kahden perheen 
paritalon muuntoaseman välittömään läheisyyteen. Kuten muutkin IVOn 1950-
luvun kohteet, myös Mäntän kokonaisuuden suunnitteli arkkitehti Aarne Ervi. 
Rakennus toimi yhtiön työsuhdeasuntona aina siihen saakka kunnes Mäntän 
asema siirtyi kauko-ohjaukseen Petäjäveden asemalta käsin. Rakennus on 
nykyisin yksityisomistuksessa ja asunnot on yhdistetty avaamalla olohuoneiden 
väliseen seinään aukko. Rakennukseen on tehty vuolukivitakka 2000-luvulla. 
 

Ympäristö 
 

Rakennus sijaitsee Mänttä-Jämsä tien eteläpuolella Mustalahden 
teollisuusalueella. Pihapiiriin kuuluu sauna, halkovaja ja kauempana sijaitseva, 
entinen autotalli. Pihatien itäpuolella metsikössä on aidattu koiratarha. 

                                                           
22

 Vinosti sahaamalla halkaistusta laudasta tehty limilaudoitusta käytettiin runsaasti jälleenrakennuskauden 
tyyppitaloissa. Ajalle oli tyypillistä sahata laudat nurkissa tiukasti jiiriin, jolloin ei tarvittu nurkkalautoja ja saatiin 
aikaiseksi mahdollisimman pelkistynyt ilme ilman pystysuuntaisia korostuksia. http://restaurointikuvasto.nba.fi 



21 
 

Rakennuksen erottaa sähköasemasta istutettu kuusiaita. Tontin etelä ja 
länsipuolella on kookasta sekametsää. Piha-alueella kasvaa omenapuita, 
unkarinsyreeniä sekä pihasyreeniä. Rakennuksen pohjoispuolella on suuri 
siirtolohkare. Maisemaa hallitsee linkkimasto jonka harukset yltävät pitkälle 
lähimaastoon. 
 
Sisääntulotiellä on aikaisemmin ollut portti, jonka toinen puolisko on vielä tien 
itäpuolella heinikossa. 
 

Kaavamerkinnät 
 

Ei asemakaavaa. Fingrid Oyj on tehnyt hakemuksen alueen kaavoittamiseksi 
25.3.2014 
 

Arvot 
 

Arkkitehtuurin historia. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema tyyppitalo.  
Teollisuushistoria. Imatran Voima Oy:n historia; Suomen sähköistäminen ja 
kantaverkon rakentaminen.  
 
Imatran Voima Oy:n 1950-luvun taitteessa rakennuttamat ja arkkitehti Aarne 
Ervin suunnittelemat muuntoasema ja asuinrakennus talousrakennuksineen 
muodostavat yhdessä ympäröivän kytkinkentän kanssa hienon ja hyvin säilyneen 
kokonaisuuden. Kokonaisuudella on merkitystä energiatekniikan historian sekä 
arkkitehtuurihistorian kannalta. Se edustaa Suomen sähköistämistä kantaverkon 
rakentamisen osalta ja on arkkitehtuuriltaan edustava, ns. 1940-luvun 
romantiikan edustaja. Lisäksi kohteella on paikallista teollisuushistoriallista 
merkitystä, sillä voimalinjan vetäminen Mäntän sivuitse ratkaisi 1950-luvun alussa 
sekä Serlachiuksen Mäntän tehtaiden, että Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
Jämsänkosken tehtaiden, energian tarpeen.  
 

Lähteet 
 

http://www.ymparisto.fi/ervi 
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki, rakennusvalvonta. Rakennuslupa-arkisto. 
Fortumin arkisto 
Kuorevesi-Mänttä-Vilppula lehti 9.2.1950 
Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Suomen rakennustaiteen museon julkaisu 2010. 
Auer Jaakko, Teerimäki Niilo. Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Helsinki 1982. 
Oulujokivarren rakennusperintö. Oulun kaupunki 2005. 
Petäjäveden sähköasema-alueen rakennusinventointi. Keski-Suomen museo 2009 
 
Haastattelut 
Kasen Pauli. Fingrid oyj työmaavalvoja. 14.10.2016 
Peltomäki Tarmo. Entinen Serlachius Oy:n voimaosaston päällikkö. 13.10.2016 
Salminen Jari. Kiinteistönomistaja. 13.10.2016 ja 17.10.2016 
 

 

 

 

 

 

http://www.ymparisto.fi/ervi
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138
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Kohde 
 

Mäntän sähköaseman henkilökunnan asunnon talousrakennus; sauna 

Sijainti 
 

Runttimäentie 68, Mänttä 

Kiinteistötunnus 
 

508–405-2-537 

Rakennusaika 
 

1949–1950 

Suunnittelija 
 

Arkkitehtitoimisto Aarne Ervi 

Alkuperäinen käyttö 
 

Sauna- ja leivintuparakennus 

Nykyinen käyttö 
 

Sauna 

Perustus 
 

Betoni 

Runko 
 

Pystyhirsi; ulkoverhous vaakasuuntainen limilaudoitus 

Katto 
 

Satula, tiilikate 

Kuvailu 
 

Keltaiseksi maalattu saunarakennus, jossa on myös leivintupa ja halkovarasto. 
Sauna sijaitsee tontin etelälaidalla, lähellä muuntoasemaa. Sisäänvedetyltä 
kuistilta on käynnit saunaan ja leivintupaan. Sisäänkäynti on rakennuksen 
länsipuolella. Saunalle johtaa liuskekivipolku. 
 

Ympäristö 
 

Saunarakennus sijaitsee sähköaseman ja asuinrakennuksen välillä. Rakennuksen 
eteläpuolella on sekametsää mutta asuintontin puoli on hoidettua piha-aluetta. 
Lähellä rakennusta on unkarinsyreeniä ja grillipaikan ympärillä kasvaa villiviini.  

Kaavamerkinnät Ei asemakaavaa. 
 

Arvot 
 

Kts. asuinrakennuksen kohdekortti. Saunarakennus on valmistunut samaan 
aikaan asuinrakennuksen kanssa.  
Arkkitehtuurin historia. Arkkitehti Aarne Ervin suunnittelema tyyppitalo.  
Teollisuushistoria. Imatran Voima Oy:n historia; Suomen sähköistäminen ja 
kantaverkon rakentaminen.  
 

Lähteet 
 

http://www.ymparisto.fi/ervi 
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138 
 
Mänttä-Vilppulan kaupunki, rakennusvalvonta. Rakennuslupa-arkisto. 
Fortumin arkisto 
Oulujokivarren rakennusperintö. Oulun kaupunki 2005. 
Petäjäveden sähköasema-alueen rakennusinventointi. Keski-Suomen museo 2009 
Kuorevesi-Mänttä-Vilppula lehti 9.2.1950 
Aarne Ervi – tilaa ihmiselle. Suomen rakennustaiteen museon julkaisu 2010. 
Auer Jaakko, Teerimäki Niilo. Puoli vuosisataa Imatran Voimaa. Helsinki 1982. 
 
Haastattelut 
Kasen Pauli. Fingrid oyj työmaavalvoja. 14.10.2016 
Peltomäki Tarmo. Entinen Serlachius Oy:n voimaosaston päällikkö. 13.10.2016 
Salminen Jari. Kiinteistönomistaja. 13.10.2016 ja 17.10.2016 

http://www.ymparisto.fi/ervi
http://www.mfa.fi/arkkitehtiesittely?apid=3138
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