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Rakennetun kulttuuriympäristön ominaispiirteet arvoalueilla 

1 Johdanto 

 Työn tausta ja tarkoitus 1.1

Selvitys täydentää Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaa varten teh-
tyä rakennetun kulttuuriympäristön selvitystä. Selvityksen ovat tehneet arkkitehti 
SAFA Minttu Kervinen YKS-548 ja arkkitehti SAFA Mari Seppä YKS-505. Työtä 
ovat ohjanneet Pirkanmaan maakuntamuseo ja Mänttä-Vilppulan kaupunginarkki-
tehti Sirkka Sortti. 

Tässä selvityksessä käydään läpi arvoalueiden keskeisiä ominaispiirteitä ja kuinka 
ne huomioidaan tarkemmassa suunnittelussa. Kuvauksissa tuodaan esille miten 
arvoalueiden ominaispiirteitä vaalitaan ja mahdollisen täydennys- ja uudisraken-
tamisen sopeuttaminen alueiden arvoihin. 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaa varten tehdyssä rakennetun 
kulttuuriympäristön selvityksessä käytiin läpi 44 arvoaluetta, joista osa on valta-
kunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY 2009) ja osa 
maakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä.  

Kaava-alueella on kolme valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä (RKY 2009):  

1. Kolhon ja Vilppulan rautatieasemat sekä Vilppulan vahtitupa,
2. Kotiniemen kasvatuslaitos ja
3. Mäntän tehtaat ja yhdyskunta sekä Joenniemen kartano.

Kaava-alueella on useita maakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä. Pir-
kanmaan liiton Pirkanmaan maisema-alueet ja kulttuuriympäristöt (2006) -
julkaisun kohteista tarkastelualueella ovat Joenniemen kartano, Ajostaipaleen Ylä-
Ajos, Vilppulan kirkko, Seppälän tila ja Sillanpään asuinalue. Pirkanmaan maa-

kunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2015 –selvityksen kohteis-
ta tarkastelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Mäntän kes-
kusta ja Mäntänvuori, Ajostaipaleen ympäristö, Vilppulan kirkko ja Vilppulankos-
ken ympäristö sekä  Suluslahden kulttuurimaisema. Kulttuuriympäristöt 2015 -
selvityksessä alueiden rajauksia on tarkistettu mm. suhteessa voimassa olevan 
maakuntakaavan rajauksiin. 

Mänttä-Vilppulan keskustaajaman osayleiskaavaa varten tehdyn rakennetun kult-
tuuriympäristön selvityksen 44 arvoaluetta on lueteltu viereisellä sivulla. Arvoalu-
eille on annettu kirjaintunnukset. Mäntässä sijaitsevien kohteiden tunnus alkaa 
kirjaimella M, Vilppulassa sijaitsevien kohteiden tunnus alkaa kirjaimella V. Sekä 
Mäntän että Vilppulan kohteet on pyritty esittämään teemoittain aikajärjestykses-
sä. Liitekartta kohteiden sijainnista on myös tämän selvityksen liitteenä 
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1. MA Mäntän tehtaat ja yhdyskunta 
2. MB Joenniemen kartano 
3. MC Seppälän tila 
4. MD Rusinniemi 
5. ME Sillanpään asuinalue ja koulu 
6. MF Savosenmäki 
7. MG Vuohijoki 
8. MH Koskela eli Omakotialue 
9. MI Tammikangas 
10. MJ Tammiranta 
11. MK Joenniemi 
12. ML Vuorenalusta 
13. MM Moisionmäki 
14. MN Aravala 
15. MO Kirkonpelto 
16. MP Kukkarokivi  
17. MQ Isoniemi  
18. MR Mäntän koulukeskus, Koskelan entinen kansakoulu  
19. MS Mäntän keskusta 
20. MT Mäntän hautausmaa 
21. MU Mäntänvuori 
22. MV Mäntän aluesairaala 
23. VA Ajoskannas 
24. VB Ylä-Ajos, Ajostaipale 
25. VC Vilppulan rautatieasema 
26. VD Mäkitalonlahden satama 
27. VE Puolustusvoimien varikko-alue 
28. VF Vilppulankoski 
29. VG Parkkivuori 
30. VH Vilppulan kirkonkylän kansakoulun alue 
31. VI Vilppulan radan länsipuoli 
32. VJ Vilppulan keskusta 
33. VK Heinämäentie 
34. VL Mantila 
35. VM Savonlinnanmäki 
36. VN Korpelanmäki 
37. VO Vilppula: Välikatu-Ritvalankatu-Suokatu 
38. VP Vilppulan Asevelikylä ja terveyskeskuksen alue 
39. VQ Retuperä 
40. VR Linjala 
41. VS Vilppulan kirkko ja hautausmaa 
42. VT Kotiniemen kasvatuslaitos 
43. VU Suluslahden kulttuurimaisema 
44. VV Pynnöskylä 
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2 Paikallisten arvoalueiden keskeiset ominaispiirteet 

 MA Mäntän tehtaat ja yhdyskunta 2.1

Mäntän teollisuus- ja asuntoalueet muodostavat teollisuus- ja rakennushistorian 
sekä miljööarvojensa vuoksi valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön. 
Tässä on tarkasteltu valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäris-
tön eri osa-alueita. Lisäksi Mäntän keskustaa käsitellään kokonaisuutena luvun 
2.19 MS Mäntän keskusta yhteydessä. 

Tehdasalue 

Mäntän tehdasyhdyskunnan ytimen muodostavat tehdasrakennukset Mäntänkos-
ken äärellä. Tehdasalue käsittää paperitehtaan (6), ja entisen sulfiittisellutehtaan 
tuotantolaitokset (1, 2 ja 5) sekä voimalaitoksia (3 ja 4). Vanhimmat tuotantolai-
tokset ovat osin 1800-luvun lopulta. Valtaosa rakennuksista on kuitenkin 1920- ja 
30-luvuilta. Rakennuskannan ikä on erotettavissa rakennusmateriaalin ulkoarkki-
tehtuurin viimeistelyn perusteella: vanhempi rakennuskanta on punatiiltä, uu-
demmat rakenteet 1900-luvun loppupuoliskolta betonia tai julkisivuiltaan pelti-
verhoiltuja. Tehdas- ja voimalaitosrakennukset muodostavat Koskelanlammen
rannalle yhtenäisen punatiilisen julkisivumuurin ja tehtaan piiput näkyvät maa-
merkkeinä eri puolilta Mäntän kaupunkirakennetta. Maisemallisen arvon lisäksi
tehdasrakennuksilla on kulttuurihistoriallista ja rakennustaiteellista arvoa. Teh-
dasalueen yhtenäistä muurimaista julkisivua Koskelanlammen rannalla vaalitaan
samoin kuin ajallisesti kerroksellisen rakennuskannan eri vaiheista kertovien ra-
kennusosien julkisivujen ominaispiirteitä. 1900-luvun loppupuoliskon rakennukset
eivät nouse edustavuudessaan vanhimpien rakennusten rinnalle. Koko Mäntän
identiteetin kannalta oleellisten ja maamerkkeinä toimivien tornien ja piippujen
säilyttäminen on tärkeää. Kerroksellinen rakennuskanta sietää myös täydentämis-
tä, mikäli maiseman arvot ja olemassa oleva rakennuskanta huomioidaan.

Kosken äärelle rakennetun teollisuuslaitoksen ympärille kasvoi tehdaskylä, jonka 
kehittymisen kaupungiksi menestyvä paperiteollisuus mahdollisti. Tehdaskylän 
varhainen vapaasti syntynyt rakenne on lähes tyystin jäänyt suunnitellun kaupun-
kirakenteen alle. G.A. Serlachius Oy:n asuntopolitiikka vaikutti suuresti Mäntän 
rakentumiseen yhtiön johdon tilatessa aikansa eturivin arkkitehdeiltä suunnitelmia 
työntekijöiden asuinalueiden – ja samalla koko yhdyskunnan rakenteen – järjes-
tämiseksi. Gösta Serlachiuksen aikana tehtaan asuinalueet suunniteltiin yhtenäi-
sinä kokonaisuuksina puutarhakaupunkiaatteen pohjalta. Tehtaan työläisille ja 
työnjohdolle suunniteltiin omat alueensa. Yhtiön asuntopolitiikassa huomioitiin 
myös yleinen yhteiskunnallinen kehitys mm. yhtiön myydessä asutustiloja työläi-
silleen sekä 1920-luvulla että toisen maailmansodan jälkeen. Näin lähes kaikki 
Mäntän asuinalueet liittyvät kiinteästi tehtaaseen ja sen harjoittamaan asuntopoli-
tiikkaan aina 1960- ja 1970-luvuille asti. 

Asemankulma 

Koskelanlammen itärannalle sijoittuva Asemankulman alue ilmentää yhtiön asun-
topolitiikkaa 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Asemankulmaa alettiin rakentaa 
1910-luvulla Valter Thomén kaavan perusteella. Kaikki tuolta ajalta säilyneet 
Asemankulman asuinrakennukset ovat alun perin toimihenkilöille rakennettuja. 
Työväestön varhaiset asuinrakennukset on purettu ja osin korvattu 1950- ja 
1960-luvun kerrostaloilla (kohteet nro 28, 29 ja 30). Rakennukset ovat vaaleiksi 
rapattuja, osin maastoon porrastettuja ja niiden yksityiskohdissa on käytetty ajal-
le tyypillisiä materiaaleja kuten liuskekiveä kivijalassa. Porraskäytäviä on koros-
tettu korkeilla ruutuikkunoilla. Rakennukset ovat muutenkin ulkoasultaan yksi-
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tyiskohdissaan huolellisesti suunniteltuja ja niiden pihat jatkavat Asemankulman 
puistomaista ympäristöä. 1950- 1960-lukujen asuinkerrostalot muodostavat 
edustavan oman aikansa kokonaisuuden ja ne kertovat työläisten asuinolojen ke-
hittämisestä. Kokonaisuuden edustavuutta heikentää jonkin verran talojen osit-
tain jäsentymättömiksi jäävät piha-alueet paikoitusalueineen. 

Entiset toimihenkilöiden asuinrakennukset 1900-luvun alkupuolelta ovat Valter 
Thomén, Oiva Kallion ja W.G. Palmqvistin suunnittelemia ja edustavat tyylillisesti 
maaseutuklassismia, jossa näkyy myös jugendin vaikutteita. Rakennuksissa on 
säilynyt koristeellisia kuisteja ja alkuperäisiä moniruutuisia ikkunoita. Tyypillisesti 
julkisivut on jaettu paneloinneilla useaan osaan, vaikka alkujaan ainakin osa ra-
kennuksista on ollut hirsipintaisia. Rakennukset on maalattu vaaleahkoilla pastel-
lisävyillä kulmalautojen ja ikkunan pielien ollessa valkoisia. Katot ovat tiilikatteisia 
tai tiilikatetta jäljittelevää punaiseksi maalattua profiilipeltiä. Kattomuoto vaihte-
lee rakennuksen koon mukaan aumatuista mansardikatoista yksinkertaiseen satu-
lakattoon. Rakennukset sijoittuvat puistomaiseen ympäristöön, jonka läpi kapea 
suorakulmainen katuverkko johtaa. Paikanhengen ja kaupunkikuvan kannalta 
oleellisia kohteita ovat Kulmala (17), Kiusala (18), Kuusela (19), Punatulkku (20), 
Peltola (21), Riihikallio (22), Haapala (23) ja Peurala (24). Paikanhengen ja kau-
punkikuvan kannalta erityisen tärkeä on uusklassistinen Mäntän klubi (16). Näillä 
kaikilla rakennuksilla on myös rakennustaiteellista ja kulttuurihistoriallista arvoa.  

Asemankulman itäreunalla Asemakadun varrella on varsin eheä 1930-luvun funk-
kisrakennusten muodostama katunäkymä. Rakennuksista etenkin Pilvilinnalla (27) 
on maisemallista arvoa sen maamerkkimäisen luonteen takia. 

Asemankulmalla on tärkeää vaalia alueen vanhaa, rakennustaiteellisestikin arvo-
kasta rakennuskantaa ja sen ominaispiirteitä sekä puistomaista ympäristöä. Vai-
kutelman puistosta luo pihoilta toisille jatkuva yhtenäinen nurmikko ilman aitoja 
ja suurikokoiset jalot lehtipuut pihoilla. Sekä rakennukset että miljöö kestävät 
heikosti täydennysrakentamista eikä täydennysrakentamista tulisi ohjata arvo-
kohteiden läheisyyteen. Erityisen herkkä muutoksille on Mäntän klubin lähiympä-
ristö eri aikakausilta olevine rakennuksineen. Alueella tulisi kiinnittää erityistä 
huomioita ympäristön puistomaisen luonteen säilymiseen sekä klubia ympäröivien 
rakennusten alkuperäisten piirteiden vaalimiseen. Olemassa olevien rakennusten 
ja Koskelanlammen rannan väliin jää vailla selvää luonnetta oleva puisto ja jou-
tomaan tyyppinen pysäköintikenttä. Alueen identiteettiä saattaisi vahvistaa ran-
nan kehittäminen laadukkaana puistona ja pysäköintialueen jäsentäminen. Arvo-
alueen rakennuskannan mittakaavassa toteutettu täydennysrakentaminen hieman 
etäämmällä rannasta voi myös tukea alueen identiteettiä. Alueen suunnittelussa 
on kuitenkin tuettava Koskelanlammen rantoja kiertävää viheryhteyttä. 

Honkahovi ja Tennispalatsi 

Vuonna 1939 valmistunut tehtaan toimitusjohtajan virka-asunto Honkahovi (13) 
on Jarl Eklundin suunnittelema vaalea ja matala funkkishuvila. Sen vierelle val-
mistui myös Eklundin suunnittelema tehtaiden isännöitsijän funkkistyylinen asuin-
rakennus vuonna 1940. Huvilat sijaitsevat Mäntänlahden rannalla hieman etääm-
mällä tehtaista. Niiden avarilta puistomaisilta pihoilta aukeaa havupuiden runko-
jen väleistä näkymät vesistölle. Huviloiden lähistöllä sijaitsee vuonna 1951 val-
mistunut Heimo Kautosen suunnittelema Tennispaviljonki (34) yhtiön johdolle ja 
virkailijoille. Yhtiön johdon asuinrakennukset ja Tennispaviljonki tenniskenttineen 
muodostavat elitistisen kokonaisuuden, joka kuvastaa 1930-luvun laadukkainta 
asuntorakentamista ja yhtiön johdon vapaa-ajanviettotapoja. Etenkin funkkishuvi-
lat ja niiden puistomaiset pihapiirit kestävät heikosti täydennysrakentamista, eikä 
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sitä tulisi ohjata arvorakennusten läheisyyteen. Miljöön kannalta myös pihoja ym-
päröivää täysikasvuista havumetsää tulisi vaalia osana paikan henkeä. 

Myös Tennispalatsi on rakennustaiteellisesti arvokas ja sen Heimo Kautosen arkki-
tehtuurille tyypillisiä ominaispiirteitä tulee vaalia. Nykyisellään Tennispalatsi ja 
tenniskentät jäävät sankan metsän sisään irralleen muusta yhdyskuntarakentees-
ta. Ympäristön harkittu täydennysrakentaminen voisi liittää tenniskeskuksen ny-
kyistä paremmin osaksi muuta rakennettua ympäristöä ja tuoda alueen paremmin 
esille. 

Mäntän keskusta 

G.A. Serlachius Oy sai haltuunsa Koskelanlammen länsirannan maat selvästi 
myöhemmin kuin itärannan. Yhtiö osti länsirannalta Koskelan tilan maat 1908 ja 
pääsi tämän jälkeen suunnittelemaan alueen rakennetta. Suunnitelmien toteutus-
ta jarruttivat pitkälle 1930-luvulle asti olemassa olleet vuokrasopimukset. Vuoden 
1928 asemakartassa rata Vilppulasta Mänttään esitetään nykyisellä paikallaan ja 
Koskelan ja Kirkonpellon katuverkot ovat saaneet nykyisen muotonsa. Vuonna 
1928 valmistunut kirkko (36) liittyy kiinteästi tehtaiden historiaan ja Mäntän kau-
pungin perustamiseen 1920-luvulla. Sen torni näkyy yhtiön entisen pääkonttorin 
(12) valkoisen julkisivun takaa Koskelanlammelle. Mäntän kirkko on tornillinen 
pitkäkirkko ja W.G. Palmqvistin suunnitelmien mukaan rakennetun kirkon arkki-
tehtuurissa on havaittavissa pyrkimys historiallisiin kirkkomuotoihin. Ulkoseinil-
tään vaalean ruskeaksi rapattu on rakennettu osin kivestä, osin tiilestä. Tornin 
kate on barokkimaisesti taitteinen ja päättyy korkeaan piikkiin. Valter ja Bertel 
Jungin suunnittelema entinen pääkonttori, nykyinen Gustaf-museo, valmistui 
1934. Rakennustaiteellisesti, teollisuushistoriallisesti ja maisemallisesti merkittä-
vän kohteen pelkistetty ulkoarkkitehtuuri nousee hyvin esille Koskelanlammen 
rannalla. Valkoinen väri erottaa pääkonttorin tehdasrakennuksista. Rakennuksen 
sisustuksessa on vaikutteita art decosta. Rannassa sijaitsee myös virkailijoiden 
asuinrivitalo Lampilinna (31). Keskustan muuta arvokasta rakennuskantaa ovat 
Varala (32), Aleksanterinlinna (33), kirkkoherranvirasto (37) ja entinen osuusliike 
Männyn liikekortteli (38). Keskustan arvokkaan rakennuskannan ja sen ominais-
piirteiden säilymisestä huolehditaan. Koskelanlammen rannan puistot on syytä 
säilyttää. Luontevaa yhteyttä tehdasalueelle vaalitaan. 

Kirkon edustalla olevaa toria ja sitä ympäröivää rakennuskantaa käsitellään tar-
kemmin arvoalueen MS Mäntän keskusta yhteydessä. 

Puutarhatoiminta ja mylly 

Mäntän teollistuminen vaikutti myös kulttuurimaisemien kehittymiseen alueella. 
Mäntän vanhat kantatilat joutuivat yksi toisensa jälkeen G.A. Serlachius Oy:n tai 
sen omistajasuvun haltuun. Tiloja kehitettiin mm. mallitiloina ja niillä tuotettiin 
elintarvikkeita tehtaan työläisille myytäväksi. Mäntän keskustassa Koskelan talon 
lähipellot säilyivät viljelyksessä 1950-luvulle asti ja Mäntänlahden rannalla vene-
rannan yhteydessä on edelleen avoin niitty muistumana alueen agraarista histori-
asta. Kirkonpellon asuinalue rakentui 1950-luvulla kirkon länsipuolelle Koskelan 
talon entisille maille. Aluetta on kuvattu erikseen luvussa MO Kirkonpelto. 

G.Serlachius Oy:n puutarhatoiminta keskittyi entisen Koskelan talon lähiympäris-
töön. Alueella on tästä vaiheesta kertovia rakennuksia (9, 10 ja 11). Yhtiön oma-
varaisuuteen tähtäävästä elinkeinopolitiikasta kertoo myös entinen Mäntän mylly 
(8) Myllyrannassa. Vuonna 1920 valmistunut W.G. Palmqvistin suunnittelema 
sähkömylly edustaa tyyliltään 1920-luvun klassismia ja korvasi Mäntänkosken ve-
sivoimalla toimineen myllyn. Vieressä sijaitsee entinen veturitalli (41). 
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Mäntänlahden venerannan yhteydessä sijaitseva yhä avoimena säilynyt Koskelan 
talon entinen pelto, jota myöhemmin käytettiin G.A. Serlachius Oy:n puutarha-
toimintaan, on syytä säilyttää edelleen avoimena. Pellon ympäristöön sijoittuvat 
G.A. Serlachius Oy:n puutarhatoimintaan liittyneiden rakennusten ympäristö kes-
tävät jonkin verran muutoksia ja täydennysrakentamista. Rakennusten liittymistä 
edelleen avoimena säilyneeseen niittyyn ei kuitenkaan tulisi heikentää. Myllyran-
nan arvokasta rakennuskantaa ja sen ominaispiirteitä vaalitaan. Rakennusten yh-
teys vesistöön ja Mäntän pistoraiteelle on tärkeä säilyttää. 

 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Selvitys 7 
   
6.3.2018   
   
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 MB Joenniemen kartano 2.2

Joenniemen kartano on osa samaa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä kuin Mäntän tehtaat ja yhdyskunta. 

Gösta Serlachius osti vuonna 1908 Joenniemen torpan yksityiskäyttöönsä. Seppä-
län tilan ohella se on esimerkki teollisuuden panostuksesta maatalouden kehittä-
miseen ja harjoittamiseen 1920- ja 1930-luvuilla, mutta kertoo myös tuon ajan 
kartanokulttuurista. Vuodesta 1927 alkaen tila toimi maatalouden mallitilana. 
Gösta Serlachius rakennutti asuintalokseen tilalle kartanomaisen päärakennuksen 
(42). Sen suunnitteli Jarl Eklund ja kartano valmistui 1935. Tyylillisesti rakennus 
edustaa klassismia ja siinä on vaikutteita englantilaisesta kartanoarkkitehtuurista. 
Rakennuksen julkisivut ovat puhtaaksi muurattua tiiltä. Pääovi on keskellä sym-
metristä rakennusta. Katto on jyrkkä hollantilaistyylinen aumakatto. Sisätilat ovat 
1930-luvun funktionalismia. Olennainen osa rakennusta oli myös sisustukseen in-
tegroitu taide. Taidemuseo kartanosta tuli 1945.  

Kartanon ympärille Paul Olsson suunnitteli geometrisen puutarhasommitelman, 
joka liitti kartanon järvimaisemaan. Kartanoalueella on säilynyt päärakennuksen 
lisäksi muutamia kartanon aikaisia rakennuksia, kuten pehtorin talo (43). 2000-
luvulla Joenniemeä on määrätietoisesti kehitetty taidemuseona. Vuonna 2014 
valmistui kartanorakennuksen viereen taidemuseon modernia puuarkkitehtuuria 
edustava laajennus. Arvoalue sijaitsee nimensä mukaisesti niemellä, joka etelässä 
rajoittuu Melasjärveen. Lännestä ja pohjoisesta niemi rajoittuu Vuohijokeen. Ar-
voalueen itäreunalla sisääntulotien yhteydessä ovat museon pysäköintialueet, joi-
den luota lähtee Lemmenpolkuna tunnettu kävelyreitti Melasjärven rantaa pitkin 
kohti Honkahovia, Tenniskeskusta ja Mäntän keskustaa. Sisääntulotie seurailee 
maaston muotoja ja se johdattelee kävijän museoalueelle metsän läpi paljastaen 
ensin järvimaiseman ja vasta sitten kartanon puiston ja itse kartanorakennuksen. 
Kartano liittyy historialtaan tiiviisti Mäntän tehtaiden ja yhdyskunnan arvoaluee-
seen sekä Seppälän tilaan G.A. Serlachius Oy:n omavaraisuuteen tähtäävän elin-
keinopolitiikan myötä sekä yhtiön käyttämien arkkitehtien kautta. 

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että kokonaisuuden arvokasta rakennus-
kantaa ja puistoa vaalitaan. Kohteen rakennukset ja miljöö ovat herkkiä muutok-
sille, mutta uusi museorakennus osoittaa, että huolella suunniteltu täydennysra-
kentaminen voi olla mahdollista alueella. Alueen identiteetin kannalta avoimet nä-
kymät puiston yli vesistölle ovat tärkeitä samoin kuin Melasjärven rantaa seurai-
leva metsäinen polku Mäntän keskustaan. Museolle metsän läpi johtava hiekkatie 
mutkittelee maaston muotoja seuraten ja siltä avautuvat näkymät järvelle ja mu-
seoalueelle ovat tärkeä osa alueen kokemista. Tie tulee säilyttää hiekkatienä. 
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 MC Seppälän tila 2.3

Seppälän rakennusryhmä on edustava esimerkki teollisuuden panostuksesta maa-
talouden kehittämiseen ja harjoittamiseen 1920- ja 1930-luvuilla. Tila muodostaa 
merkittävän kokonaisuuden rakennushistoriansa kuin miljöönsäkin puolesta. Tilan 
näyttävä pääasiassa tiilinen karjakartano (44) on W.G. Palmqvistin suunnittelema 
ja tyyliltään uusklassistinen. Navettaosassa on barokkiklassistinen kelloportti. 
Päärakennuksen (45) on suunnitellut Jarl Eklund, joka on suunnitellut muitakin 
tehtaan johtohenkilöiden asuinrakennuksia. Arkkitehtuuriltaan Seppälän päära-
kennus vertautuu Joenniemen kartanon päärakennukseen ollen kuitenkin ulko-
asultaan sitä vaatimattomampi. Punatiilinen päärakennus liittyy ajan funktiona-
lismiin, joskin aumakatto ja symmetria sekä hienovaraiset koristeaiheet, kuten tii-
lien koristeellinen ladonta rakennuksen kulmissa, kertovat klassismin vaikutukses-
ta. Seppälän rakennusryhmän ympärillä avautuva peltomaisema on ollut viljeltyä 
jo 1700-luvulla. Nykyisin se on pääasiassa hevosten laitumena ja karjakartanon 
tiloissa toimii Mäntän Ratsastajat Oy:n ratsastuskoulu. Kuusikuja erottaa tilan pi-
hapiirin sen itäpuolisesta asuinalueesta. Tila liittyy tiiviisti Mäntän tehtaiden ja yh-
dyskunnan arvoalueeseen sekä Joenniemen kartanoon yhtiön omavaraisuuteen 
tähtäävän elinkeinopolitiikan myötä sekä yhtiön käyttämien arkkitehtien kautta. 

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että kokonaisuuden arvokasta rakennus-
kantaa ja siihen liittyviä avoimia peltonäkymiä vaalitaan. Kohteen rakennukset ja 
miljöö ovat herkkiä muutoksille. 
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 MD Rusinniemi 2.4

Rusinniemen kerroksellinen asuinalue muodostuu osin maastonmuotoja myötäile-
vän, osin suorakulmaisen katuverkon varaan. Rusinniemen vanhinta rakennus-
kantaa oli vesistön rantaan 1800-luvun lopulla syntynyt mäkitupa-asutus. Tätä 
Rusinniemen vanhinta rakennuskantaa ei enää ole jäljellä.  G.A. Serlachius Oy:n 
ostettua maat rantaa alettiin kehittää puistona ja asutus ohjattiin etäämmälle 
rannasta. Kokonaan puistona ranta toteutui vasta 1970-luvulla, kun viimeisetkin 
mökit alueelta purettiin. 

Rusinniemen suunnitelmallinen rakentaminen alkoi toteutua 1920-luvulla alueen 
eteläosasta. Alueen samanhenkinen rakentaminen jatkui 1950-luvulle asti. Tämän 
vaiheen rakennukset ovat harjakattoisia puolitoistakerroksisia massoittelultaan 
yksinkertaisia tyyppirakennuksia, ja ne sijoittuvat tonteille lähelle katulinjaa muo-
dostaen eheitä ja yhtenäisiä katunäkymiä. Rakennukset ovat puuverhoiltuja tai 
rapattuja. Rakennusten pitkät julkisivut ovat katujen suuntaisia, paitsi Virkamie-
henkadulla, jossa rakennukset ovat kulmittain katuun nähden. Sisäänkäyntikuistit 
sijoittuvat pihojen puolelle. Tonttien kasvillisuus on puutarhamaista, ja tontit on 
aidattu melko yhtenäisesti matalilla pensasaidoilla. Piharakennukset sijoittuvat 
tonttien takaosiin. 

Kolmas Rusinniemen asuinrakentamisen kerros syntyi 1960- ja 1970-luvuilla, jol-
loin rakennustekniikka ja sen myötä tyylikin oli jo erilaisia. Tällöin tavoitteena oli 
alueen modernisointi ja ennakoidun väestönkasvun mukainen tehokas kerrostalo-
rakentaminen. Alueen asukkaat kuitenkin nousivat puolustamaan puistomaista 
pientaloaluetta ja 1980-luvulla rakennustehokkuutta laskettiin alueen kaavoissa. 
Alueen luonne etenkin eteläosassa alkoi muuttua uusien rakennusten ja vanhan 
rakennuskannan purkamisen myötä ajalleen tyypilliseksi kerros- ja rivitaloalueek-
si. Rivi- ja kerrostalojen laatu on varsin tavanomaista ja katunäkymät jokseenkin 
hajanaisia alueen eteläosassa. 

Alueen arvot ovat jälleenrakennuskauden ja sitä varhaisempien rakennusten 
muodostamissa eheissä katunäkymissä etenkin Virkamiehenkadun ja Katiskalah-
denkadun varsilla ja alueen puutarhamaisuudessa. Näillä aluella erityistä huomio-
ta on kiinnitettävä katunäkymien ja puutarhamaisen miljöön säilymiseen. Vähäi-
nen täydennysrakentaminen voi olla mahdollista tonttien takaosissa, mikäli alueen 
vanhimman rakennuskannan ja sen ominaispiirteiden säilymisestä samalla huo-
lehditaan. Alueen luontevaa liittymistä vesistöön Rusinniemen rantapuiston kautta 
tulee vaalia. Alueen eteläosassa katumiljöö on paikoin jäsentymätöntä eikä 1900-
luvun loppupuoliskon rakennuskanta nouse edustavuudessaan tai todistusvoimai-
suudessaan vanhempien rakennusten rinnalle. Eteläosassakin on kuitenkin myös 
vanhaa rakennuskantaa uudemman seassa. Alueen eteläosa sietää jonkin verran 
muutoksia ja täydentämistä. Muutokset voivat jopa tukea alueen identiteettiä mi-
käli ne toteutetaan ympäristön mittakaavassa ja huomioiden yhteydet ja näkymät 
rantapuistoon. 
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 ME Sillanpään asuinalue ja koulu 2.5

Sillanpään asuinalue syntyi 1920- ja 1930-luvuilla tehtaan toimihenkilöiden asuin-
alueeksi. Vanhaa rakennuskantaa on vielä jäljellä, ja alueen rakenne on täydenty-
nyt 1940- ja 1950-luvuilla. Uudemmat rakennukset noudattavat samaa mittakaa-
vaa ja sijoittelulogiikkaa kuin alkuperäinen rakennuskanta ja luovat alueelle ker-
roksellisuutta. Rakennukset sijoittuvat Sillanpäänkadun ja Rajakadun varteen pit-
kät julkisivut kadun suuntaisesti. Sisäänkäynnit rakennuksiin ovat pihojen puolel-
ta tai päädyistä ja niiden yhteydessä on kuisteja. Päärakennukset ovat puolitois-
takerroksisia, massoittelultaan yksinkertaisia harjakattoisia rakennuksia. Etenkin 
vanhimmissa rakennuksissa on 1920-luvun klassismin mukaisia piirteitä, kuten 
koristeellisia kattolyhtyjä, rakennusten päätyihin kääntyviä räystäslinjoja ja pieni-
ruutuisia ikkunoita ympäröiviä koristelaudoituksia. Suurin osa päärakennuksista 
on pystyrimalaudoitettuja ja niiden maalaamisessa on suosittu vaaleita pastel-
lisävyjä. Tyypillisimmillään katot ovat tiilikatteisia tai käsin saumattuja peltikatto-
ja. Piharakennukset sijaitsevat tonttien takaosissa. Tonttien kasvillisuus on puu-
tarhamaista, tonteilla on mm. vanhoja omenapuita ja syreenipensaita. 

Sillanpäänkadun länsipuolella on yhtenäinen rivi lautarakenteisia plasto-
elementtitaloja sotavuosilta 1940-43. Kaikki kahdeksan rakennusta ovat yksityis-
kohtia lukuun ottamatta samanlaisia. Rakennukset ovat kooltaan pieniä ja yksi-
kerroksia. Avoimet sisäänkäyntikuistit ovat kadun puolella. Rakennukset ovat hy-
vin säilyttäneet alkuperäiset ominaispiirteensä, kuten kuistien kaiteiden verhoilun, 
ikkunat ja julkisivujen pystylaudoituksen. Kadun alkupäässä sijaitsee kaksi arkki-
tehti Heimo Kautosen suunnittelemaa kivirakenteista asuintaloa (kohteet nro 49 
ja 50) 1950-luvulta. 

Sillanpään asuinalueen  ja Savosenmäen rakenteen välissä sijaitsee Savosenmäen 
koulukeskus. Koulukeskuksen yhteydessä on säilynyt edustavaa rakennuskantaa 
liittyen koulun eri vaiheisiin. Kokonaisuus on edustava ja todistusvoimainen. Van-
himmat klassistiset puurakenteiset koulurakennukset (51 ja 53) 1910- ja 1920-
luvuilta on suunnitellut koulurakennuksiin erikoistunut arkkitehti Yrjö Sadeniemi. 
Rakennukset ovat säilyttäneet klassistiset ominaispiirteensä melko hyvin. Myös 
opettajien asuintalot (52 ja 54) 1920-luvulta ovat tyyliltään klassistisia. Nämä 
koulurakennukset jatkavat tyylillisesti yhtenäistä Sillanpään asuinaluetta. Koulu-
aluetta täydentää arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelema Savosenmäen kivi-
koulu ja uusi opettajien asuntola 1950-luvulta. Rakennukset ovat vanhempia kou-
lurakennuksia selvästi massiivisempia liittyen tehdaspaikkakunnan voimakkaa-
seen kasvuun jälleenrakennuskaudella. Rakennukset ovat ajalle tyypilliseen ta-
paan vaaleaksi rapattuja ja ilmentävät Heimo Kautosen monipuolisuutta arkkiteh-
tina. 

Koulualueen pohjoispuolella Savosenkadun ja Santalankadun varrella sijaitsee 
enemmän Savosenmäen asuinalueen rakenteeseen liittyviä liike- ja asuinraken-
nuksia, jotka on esitelty kohteen MF Savosenmäki yhteydessä.  

Eheä aluekokonaisuus ei kestä suuria muutoksia.  Alueen kerroksellisen raken-
nuskannan – niin asuintalojen kuin kouluun liittyvien rakennusten - ominaispiir-
teiden ja eheiden miljöiden säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Koulu-
alueen täydennysrakentaminen on mahdollista huomioiden miljöön ominaispiirteet 
ja kerroksellisen rakennuskannan säilyminen. Myös Sillanpäänkadun länsipuolta 
on mahdollista täydentää olemassa olevan rakennuskannan mittakaavaan sovel-
tuvilla rakennuksilla, joiden sijoittelu suhteessa katuun jatkaa olemassa olevien 
rakennusten rivistöä. 
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 MF Savosenmäki 2.6

Savosenmäki on Mäntän vanhimpia suunniteltuja asuinalueita. Se oli myös toi-
minnoiltaan monipuolinen liikekeskus 1960-luvulle asti. Alue poikkesi huomatta-
vasti Mäntän muista asuinalueista, jotka olivat sosiaalisesti yhtenäisempiä ja hie-
rarkkisemmin rakennettuja sekä toiminnoiltaan varsin yksipuolisia. Alueen moni-
muotoisuus oli seurausta haastavasta sijainnista pohjoisrinteellä eikä siihen varsin 
pyritty. Alueen monimuotoisuudesta kertovat erityisesti alueen länsipuolella säily-
neet vanhat asuin- ja liikerakennukset (kohteet nro 57, 58 ja 59). Autoistumisen, 
Valtatien rakentamisen ja 1970-luvun kaavaratkaisujen myötä alueen merkitys 
liikekeskuksena on hiipunut ja alueen vanhaa rakennuskantaa on korvattu uudel-
la. Alue rajautuu Valtatiehen ja Mäntän hautausmaahan. Savosenmäellä näkyy 
hyvin eri aikakausien arvojen ja suunnitteluihanteiden muutoksiin liittyvä taaja-
man kehityskulku. 

Alueen katumiljööt muodostuvat sekalaisista 1900-luvun rakennuksista. Raken-
nuksia voimakkaammin katumiljöitä jäsentääkin tyhjien tonttien ja alueen etelä-
puolisen hautausmaan kasvillisuus. Alueen rakennuskanta ei nouse edustavuu-
dessaan tai todistusvoimaisuudessaan Mäntän muiden vanhojen asuinalueiden 
rinnalle. Alueen varhaisimmista vaiheista kertovasta rakennuskannasta on vain 
fragmentteja jäljellä eikä Santalankatu enää hahmotu entisenä pääväylänä Män-
tän taajamasta itään. Alue sietää täydentämistä ja muutoksia. Muutokset voisivat 
jopa tukea alueen identiteettiä, kunhan alueen vanhimman Sillanpään asuinaluee-
seen liittyvän rakennuskannan säilymiseen kiinnitetään huomiota. Myös alueen 
voimakkaat maastonmuodot tulee huomioida täydennysrakentamisen yhteydessä. 
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 MG Vuohijoki 2.7

Vuohijoen asuinalue liittyy Suomen valtion asuntopolitiikkaan ja kertoo omalla ta-
vallaan hyvinvointivaltion synnystä. Alue on lähtenyt rakentumaan Lex Kalliona 
tunnetun asutuslain hengessä, kun G.A. Serlachius Oy myi 1920-luvulla alueelta 
työläisilleen yli 50 asuntoviljelys- tai asuntotilaa, jotka mahdollistivat lähes oma-
varaisen ruuantuotannon. 1940-luvulla alueella pidettiin varsin yleisesti kanoja, 
sikoja ja karjaa. Lehmien pito väheni 1970-luvulle tultaessa palkkojen noustessa. 
Alueen maisema on edelleen pysynyt pääosin avoimena ja monessa talossa pide-
tään harrastusmielessä hevosia. Alueen rakennuksiin on tehty eri ajoille tyypillisiä 
muutoksia ja muutamia vanhoja taloja on purettukin. Seassa on myös muutamia 
uudempia taloja. Paikan hengen ja alueen kertovuuden kannalta oleellinen kohde 
on entinen Mäkikylän koulu (60). 

Alueen väljä maalaismainen rakenne sietää täydennysrakentamista, kunhan se 
tehdään maiseman ehdoilla ja sijoittaen uudisrakentaminen samaan tapaan suh-
teessa tiehen kuin olemassa oleva rakennuskanta, eli päärakennus tien tuntu-
maan ja piharakennukset pihan takaosiin. Pienet peltotilkut ja metsiköt vaihtele-
vat alueella. Rakennukset sijoittuvat pääosin näiden kahden elementin rajalle. 
Hevosten pito tukee hyvin alueen identiteetin kannalta oleellisten peltotilkkujen ja 
niittyjen pysymistä avoimina. 
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 MH Koskela eli Omakotialue 2.8

Koskela on Mäntän keskustan vanha omakotitaloalue. Se alkoi syntyä 1920-
luvulla, kun G.A. Serlachius Oy teki periaatteellisen päätöksen alkaa myydä tont-
teja vuokraamisen sijasta työntekijöilleen. Alue rakentui suorakulmaisen katuver-
kon varaan. Yhtiö sääteli alueen rakentamista tiukasti: piirustukset tuli hyväksyt-
tää yhtiöllä ja valmista tuli olla määräajassa. 1930-luvun pulakausi hidasti alueen 
rakentumista ja 1940-luvulla yhtiö rakennutti alueelle viisi puurakenteista plasto-
elementtitaloa. Kaiken kaikkiaan alueen rakennuskanta on varsin yhtenevää ja 
koostuu enimmäkseen ulkoasultaan varsin pelkistetyistä noppamaisista puolitois-
takerroksisista harjakattoisista rakennuksista, joiden runkosyvyys ja leveys hie-
man vaihtelevat. Rakennukset sijoittuivat lähelle katulinjoja pitkät julkisivut ka-
dun myötäisesti. Vehreiden tonttien piharakennukset ovat tonttien takaosissa. 

1960-luvulla Mäntän kaupungin tavoitteena oli alueen modernisointi ja enna-
koidun väestönkasvun mukainen tehokas kerrostalorakentaminen. Koskela joutui 
rakennuskieltoon 1970-luvun alussa, ja osa rakennuskannasta rappeutui. 1980-
luvulla pientalovaltainen miljöö päätettiin säilyttää mahdollistaen kuitenkin van-
haa rakennuskantaa massiivisempi täydennysrakentaminen. Etenkin Koskelanka-
dun varteen on toteutunut mittakaavaltaan selvästi suurempia uudisrakennuksia. 

Alueen arvot ovat jäsentyneissä katumiljöissä ja etenkin sivukatujen niukan mitoi-
tuksen aikaansaamassa tiiviissä tunnelmassa, jota on syytä pyrkiä vaalimaan 
mahdollisuuksien mukaan. Kerroksellinen alue sietää jonkin verran muutoksia ja 
täydentämistä, kunhan mahdollinen uudisrakentaminen sovitetaan ympäristön 
mittakaavaan tai rajataan selkeästi omaksi kokonaisuudekseen. Erityistä huomio-
ta on kiinnitettävä alueen vanhimman rakennuskannan ja miljöön säilymiseen se-
kä alueen puutarhamaisuuteen. Alueen ojattomat katuprofiilit ovat aiheuttaneet 
hulevesiongelmia, joita ratkoessa alueen puutarhamaisuus on huomioitava.  Alu-
een luontevasta liittymisestä Mäntän keskustaan huolehditaan keskustan mahdol-
lisen täydennysrakentamisen yhteydessä. 
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 MI Tammikangas 2.9

Tammikangas on arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelema G.A. Serlachius Oy:n 
asutustoimintaan liittyvä jälleenrakennuskauden asuinalue, joka rakentui kahdes-
sa vaiheessa 1940- ja 1950-luvuilla. Kautonen suunnitteli myös alueelle tyyppita-
lomallit, joiden mukaisesti alue on toteutunut. Alueella on ulkoasultaan miltei al-
kuperäisenä säilyneitä hyväkuntoisia tyyppitaloja sekä pihapiirejä ja naapurusto-
ja. Alun perinkin edustava alue on harvinaisen hyvin säilynyt alkuperäisessä asus-
saan. Talot sijoittuvat yhtenäisinä riveinä katuverkon varrelle ja sisäänkäyntikuis-
tit sijoittuvat rakennusten itäjulkisivulle, mikä tuo muuten säännöllisiin ka-
tunäkymiin hieman vaihtelua. Rakennukset ovat enimmäkseen puuverhoiltuja ja 
vaaleilla pastellisävyillä maalattuja. Kattojen katemateriaali ja sävy vaihtelevat. 
Kapeahkot kadut ja vehreät tontit tekevät alueesta viihtyisän. Pihat on aidattu 
matalilla enimmäkseen leikatuilla pensasaidoilla. Hedelmäpuiden lisäksi etenkin 
tonttien reunoilla on myös korkeampaa kasvillisuutta. Piharakennukset sijoittuvat 
tonttien takaosiin. Alueella on toiminut useita myymälöitä, joista viimeinen lopetti 
toimintansa 1980-luvulla. 

Tammikangas on muusta asutuksesta erillinen oma saarekkeensa ja sitä ympäröi 
metsä joka suunnasta. Sijoittelu ilmentää hyvin G.A. Serlachius Oy:n asuntopoli-
tiikkaa, jonka mukaan tehtaan työväestön asuinaluista rakennettiin omia yhtenäi-
siä kokonaisuuksia. Kautosen kaavoille tyypilliseen tapaan niukoilla resursseilla – 
tässä tapauksessa sisäänkäyntikuistien sijoittelulla – on pyritty luomaan vaihtelua 
katunäkymiin. Alueeseen liittyy Tammirannassa sijaitseva yleinen sauna (63), jo-
ka rakennettiin palvelemaan Tammikankaan asukkaita. 

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että alueen yhtenäisiä katunäkymiä vaa-
litaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alkuperäisessä tai sen kaltaisessa asus-
sa säilyneiden rakennusten ulkoasun ja pihapiirien ominaispiirteiden vaalimiseen. 
Julkisivukorjausten yhteydessä päärakennusten sävyssä tulisi suosia heleitä pas-
tellisävyjä tai hyvin vaaleita sävyjä. Vähäiset muutokset tai täydentäminen voivat 
olla mahdollisia ympäristön mittakaava ja alueelle tyypillinen rakennusten sijoitte-
lu huomioiden. Tontit tulisi rajata leikkaamalla matalana pidettävillä pensasaidoilla 
ja sijoittaa korkeampi kasvillisuus tonttien takaosiin. Alueen muusta rakenteesta 
erillistä luonnetta vaalitaan huolehtimalla aluetta ympäröivästä puustosta. 
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 MJ Tammiranta 2.10

Tammirannantien varressa on yhtenäinen kokonaisuus G.A. Serlachius Oy:n 
1940-luvulla rakennuttamia neljän asunnon työväen vuokra-asuntoja. Samaan 
kokonaisuuteen kuuluvia rakennuksia on myös Järvitien läheisyydessä. Raken-
nuksia on aikanaan pidetty esimerkillisenä tapana asuttaa työväestöä.  Myös ra-
kennuksiin liittyneet piharakennukset ovat säilyneet. Talojen yksinkertaista suo-
rakaiteen muotoista rakennusmassaa elävöittää sisäänkäyntikuistit talojen pää-
dyissä sekä keskellä pohjoisjulkisivua. Harjakattoisissa taloissa on kattolyhdyt 
etelän puolella. Vesikatto on uusittu 2000-luvulla tiilikattoa muistuttavaksi profiili-
pelliksi. Päärakennukset on vuorattu pystyrimalaudoituksella ja maalattu hillityillä 
pastellisävyillä. Julkisivujen yksityiskohdat, kuten ikkunoiden pielet, ovat valkoi-
sia. Kuistien näkösuojana oleva vaakarimoitus on valkoinen tai vaalea. Piharaken-
nukset ovat sävyltään tummempaa ruskeaa tai sinapinkeltaista. Myös niiden au-
makatot on uusittu 2000-luvulla. 

Entuudestaan Tammirannassa oli 1930-luvulla rakennettu yhtiön metsäosaston 
asuntola Tapiola (62), jonka on suunnitellut Jarl Eklund. Tyylillisesti rakennuksen 
voi katsoa liittyvän Joenniemen ja Seppälän tilojen päärakennuksiin, jotka ovat 
myös Eklundin suunnittelemia. 1940-luvun lopulla G.A. Serlachius Oy rakennutti 
Tammikankaan alueen rakentamisen yhteydessä yleisen saunan (63) Tammiran-
taan. Tammirannan rakenne on täydentynyt 1970-luvulla alueen itäpuolelle ra-
kennetuilla taloilla. Myös Tammirannantien vuokratalorivistön ja rannan väliin on 
rakennettu uusia taloja. Seurakunnan käyttöön siirtyneen entisen yleisen saunan 
yhteydessä on uimaranta. Keskellä aluetta sijaitsee urheilukenttä. 

Tammirannan alkuperäinen 1940-luvun rakennuskanta kestää heikosti muutoksia 
ja täydennysrakentamista. Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että raken-
nusten ja pihapiirien ominaispiirteitä vaalitaan, samoin kuin koko alueen jäsente-
lyä urheilukentän ympärille. Yhteyden säilymisestä rannan virkistysalueille on 
huolehdittava. 
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 MK Joenniemi 2.11

Joenniemi on tyypillinen G.A. Serlachius Oy:n asuinalue jälleenrakennuskaudelta. 
Alueen kaavaratkaisu pohjautuu arkkitehti Heimo Kautosen luonnokseen. Loivasti 
maaston muotojen mukaan kaartuva katuverkko onkin Kautoselle tyypillinen rat-
kaisu. Karjalantien linjaus noudattaa Mänttään johtaneen kapearaiteisen radan 
linjausta. Joenniemen rakentumista hidasti alueen tulviminen keväisin ja talvisin 
kuivuvat kaivot. Alue rakentuikin varsin hitaasti. Alueen väljien tonttien takia ja 
ehkä myös kaavan luonnosmaisuuden takia rakennukset eivät rajaa katunäkymiä 
yhtä tiukasti kuin esimerkiksi Tammirannassa. Karjalankadun poikkikatujen päät-
teiksi on kuitenkin sijoitettu aina rakennus, mikä luo yhtenäisyyttä kaduille, joiden 
varteen sijoittuu jälleenrakennuskauden puolitoistakerroksisten noppamaisten 
tyyppitalojen lisäksi 1960- ja 1970-lukujen pitkiä ja matalia, loivakattoisia omako-
titaloja. Karjalankadun varressa on yhtenäisempi rivistö näitä uudempia raken-
nuksia. Alueen jälleenrakennuskauden tyyppitalot ovat lautaverhoiltuja ja vaaleilla 
pastellisävyillä maalattuja. Osaa niistä on laajennettu ns. elintasosiivellä. Uudem-
pien talojen julkisivuissa on käytetty eri sävyisiä tiiliä ja massoittelussa on pyritty 
hyvin matalaan profiiliin. Historiallista syvyyttä alueelle tuo entisen lastenkodin 
(64) rakennus. Joenniemi rajautuu pohjoisesta Mäntän rataan ja etelästä Sata-
kunnantiehen. Kaupungin päässä Joenniemen erottaa Kukkarokiven betonilähiöstä 
kapea metsäkaistale. 

Kerroksellinen alue kestää jonkin verran muutoksia ja täydentämistä kunhan ym-
päristön mittakaava ja alueelle tyypillinen rakennusten sijoittelu huomioidaan. 
Alueen ajallista kerroksellisuutta, joka ilmentää asuinrakentamisen muutoksia hy-
vinvointivaltion kehittyessä, vaalitaan. Myös puutarhamainen miljöö on hyvä 
huomioida. Alueella on kuitenkin myös tyhjiä tontteja ja pusikoituneisuutta. Tyhji-
en tonttien rakentaminen voisi tukea alueen elinvoimaisuutta ja tuoda kerrokselli-
seen rakenteeseen oman kerroksensa tästä ajasta. 
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 ML Vuorenalusta 2.12

Vuorenalusta on G.A. Serlachius Oy:n työnjohdolle ja työntekijöille suuntaama 
asuinalue. Alueen ensimmäinen asemakaava on arkkitehti Heimo Kautosen suun-
nittelema ja vuodelta 1951. Alueen katuverkko kaartuu Kautosen kaavoille tyypil-
liseen tapaan maastonmuotojen mukaan ja rakennukset on sijoitettu etenkin ka-
tujen ulkokaarteen puolella rajaamaan katunäkymiä. Alueen ensimmäiset talot 
olivat jälleenrakennuskaudelle tyypillisiä puolitoistakerroksisia pientaloja, joiden 
suunnittelijoina oli paikallisia rakennusmestareita. Massoittelultaan ja julkisivuil-
taan rakennukset ovat kuitenkin varsin yhteneväisiä. Ne ovat joko lautaverhoiltu-
ja tai rapattuja. Sävyiltään ne ovat pääasiassa vaaleita. Alueelle laadittiin uusi 
kaava vuonna 1965. Uuden kaavan mukaan rakennetut talot sijaitsevat keskem-
mällä tonttia ja rakennukset ovat yksikerroksisia matalalinjaisia talotehtaiden 
standarditaloja, jotka ovat tyypillisesti puhtaaksi muurattua tiiltä. Alueen puutar-
hamaisia tontteja rajaavat matalat leikatut pensasaidat. Jälleenrakennuskauden 
talojen piharakennukset sijoittuvat tonttien takaosiin. Uudempien rakennusten 
autotallit ja ulkovarastot sijoittuvat päärakennuksen päätyyn tai omaan siipeensä. 
Jälleenrakennuskauden rakennukset muodostavat eheän kokonaisuuden etenkin 
Sirppitien ja Pirttilahdentien varsille. Vuorentien varrella taas on yhtenäinen ko-
konaisuus 1960-luvun rakennuskantaa.  

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että yhtenäisistä kokonaisuuksista muo-
dostuvaa ajallisesti kerroksellista rakennuskantaa ja niiden puutarhamaista mil-
jöötä vaalitaan. Alue kestää heikosti uudis- ja täydennysrakentamista. Vähäiset 
muutokset voivat olla mahdollisia alueen tyypilliset katunäkymät huomioiden. 
Etenkin ulkokaarteissa olevat jälleenrakennuskauden talot tulisivat paremmin 
esiin, mikäli täysikasvuista puustoa läheltä katulinjaa harvennettaisiin. Alueen si-
säsääntulotien yhteydessä sijainnut kauppa on nykyisin asuinkäytössä eikä sen 
historia liikerakennuksena tulee enää esille. 
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 MM Moisionmäki 2.13

Moisionmäki on G.A. Serlachius Oy:n virkailijoille ja työnjohdolle suunnattu asuin-
alue 1960-luvulta. Arkkitehti Heimo Kautosen asemakaavoittaman alueen kaartu-
va katuverkko tuo hyvin esille 1960-luvulle tyypillisen matalan ja yhtenäisen ra-
kennuskannan. Ulkokaarteen puolella rakennukset on sijoitettu lähelle tielinjaa, 
sisäkaarteen puolella rakennukset sijoittuvat tonttien takaosaan ja katunäkymää 
rajaa väljien puutarhamaisten tonttien puusto. Tontit on rajattu matalilla leikatuil-
la pensasaidoilla. Autotallit on sijoitettu omiin siipiinsä päärakennusten yhteyteen. 
!960-luvun alun rakennukset ovat pääasiassa vaaleaksi rapattuja ja niissä on säi-
lynyt tyypillisiä yksityiskohtia kuten sisäänkäyntiterassien siroja metallikaiteita. 
1960-luvun lopun rakennukset alueen pohjoisosassa ovat puhtaaksimuurattua 
punatiiltä. Alueen keskellä omakotitalojen ympäröimänä on puutarhamaisessa 
miljöössä kaksi punatiilistä rivitaloa 1960- ja 1970-lukujen taitteesta. 

Alueen yhtenäinen ihmisläheinen arkkitehtuuri mataline rakennuksineen, loivine 
harjakattoineen ja tiili- ja rappauspintoineen sekä väljät ja vehreät tontit luovat 
alueelle ominaisen identiteetin, jota tulisi vaalia. Alue kestää heikosti uudis- ja 
täydennysrakentamista. Korjausrakentamisen yhteydessä vaalitaan rakennusten 
rakennusajankohdalle tyypillisiä piirteitä. Myös puutarhamaista miljöötä vaalitaan. 
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 MN Aravala 2.14

Aravala on silloisen Mäntän kauppalan rakennuttama kerrostaloalue 1950-luvun 
alusta. Ensimmäinen taloista valmistui 1950 ja oli ensimmäinen G.A. Serlachius 
Oy:n ulkopuolisen tahon rakennuttama kerrostalo Mäntässä. Rakentaminen rahoi-
tettiin Arava-järjestelmällä, mistä alue sai nimensä. Kauppala ja G.A. Serlachius 
Oy olivat yhdessä määritelleet 1940-luvun lopulla, että sosiaalinen asuntotuotanto 
sijoitetaan kauppalan asemakaavoitettavan alueen reunalle. Arkkitehti Heimo 
Kautonen suunnitteli alueesta kerrostaloalueen kauppalan ohjauksessa. Alueelle 
rakennetut kerrostalot sijoittuvat päädyt vinosti kohti Etelätietä. Kadun eteläpuo-
lella on kolme kaksikerroksista pienkerrostaloa 1950-luvulta. Rakennukset ovat 
vaalean kellertäviksi rapattuja ja niillä on punasävyinen harjakattoinen tiilikatto. 
Rakennukset ovat yksityiskohdiltaan, samoin kuin massoittelultaan, hyvin niukko-
ja kuvastaen Arava-lainoituksen ehtoja. Asunnoissa ei ole parvekkeita. Talojen pi-
hat ovat avointa nurmikkoa jolta kasvaa varttuneita mäntyjä. Kadun varressa on 
matala pensasaita, joka erottaa talojen päätyihin sijoitetut pienet pysäköintialueet 
jalkakäytävästä. Rakennukset ja pihapiirit ovat säilyneet alkuperäisen kaltaisessa 
asussa. Mittakaavaltaan rakennukset sopivat hyvin Koskelan pientaloalueen ja 
Aravalaa ympäröivien julkisten rakennusten väliin.  Kadun pohjoispuolella on 
massiivisempia 1960-luvun kerrostaloja, joiden julkisivuja jäsentävät parvekkeet 
ja nauhaikkunat. Niiden yhteyteen on toteutettu myös autotallirakennus kellari-
kerroksissa sijaitsevien autotallien lisäksi. Kokonaisuutena alue on kerroksellinen 
ja kuvastaa muutosta asumisen tasossa 1950- ja 1960-luvuilla. Itsessään raken-
nukset ovat rakennustaiteellisesti vaatimattomia ja niiden harvinaisuus liittyy lä-
hinnä kauppalan osuuteen niiden rakennuttamisessa. Alue rajautuu etelässä Kos-
kelan pientaloalueeseen ja pohjoisessa 1970-luvun elementtikerrostaloalueeseen. 
Kaupungintalo sijaitsee Aravalan itäpuolella. 

Alueella tulisi pyrkiä säilyttämään rakennusten massoittelu ja sijoittelu suhteessa 
katuun. Katunäkymän kannalta oleellista on rakennusten vino suuntaus kohti ka-
tua. Alueen identiteetin kannalta on myös tärkeä vaalia avoimia nurmikenttiä ja 
mäntyjen runkojen väleistä avautuvia näkymiä. 1950-luvun vähäeleiset ja yksi-
tyiskohdiltaan niukat rakennukset ovat herkempiä muutoksille kuin uudempi ra-
kennuskanta. 
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 MO Kirkonpelto 2.15

Kirkonpellon G.A. Serlachius Oy:n vuokratalot työntekijöilleen valmistuivat 1950- 
ja 1960-lukujen vaihteessa edustaen viimeistä vaihetta yhtiön työntekijöilleen ra-
kentamista asuinrakennuksista. Arkkitehti Heimo Kautonen suunnitteli rakennuk-
set. Alueen suorakulmainen katuverkko oli alkanut muodostua 1900-luvun alku-
vuosikymmeninä ja se vakiintui vuoden 1951 Kautosen asemakaavassa. Kautonen 
suunnitteli entiselle Koskelan talon pellolle varsin näyttävän symmetrisen sommi-
telman asuinkerrostaloista. Etelään avautuvan sommitelman keskellä Kirkkokadun 
ja Hennuminkadun risteyksessä on aukio, jonka ympärille rakennukset sijoittuvat. 
Aukio on avoin nurmikenttä, jonka yli näkyi G.A. Serlachius Oy:n puutarhaosas-
tolle (9, 10 ja 11). Myös pihat ovat luonteeltaan varsin puistomaisia yhtenäisen 
nurmikentän jatkuessa tontilta toiselle. Kasvillisuutena tonteilla on lähinnä täysi-
kasvuisia puita. Kautosen suunnitellessa aluetta autoistuminen ei vielä ollut voi-
makkaimmillaan, eikä talojen yhteyteen suunniteltu pysäköintiä. Alueelle on ra-
kennettu pysäköintikenttä pysäköintikatoksineen 1960- ja 1970-lukujen taittees-
sa. Pysäköintialue sijoitettiin aukion eteläreunalle, suuntaan jonne maiseman on 
tarkoitus avautua sekä asunnoista että kaduilta. 

Kautosen suunnittelemat kirkonpellon kolmikerroksiset kerrostalot ovat kaikki 
samanlaisia, vain niiden väritys vaihtelee yksityiskohdissa. Rakennukset ovat 
massoittelultaan yksinkertaisia kolmikerroksisia lamellitaloja, joilla on loiva harja-
katto. Julkisivut on rapattu. Ulkoarkkitehtuurissa on 1950-luvulle tyypillisiä piirtei-
tä, kuten sisäänvedetyt parvekkeet ja sirot metalliset parvekekaiteet. Rakennus-
ten huoneistoratkaisuissa näkyy asuntojen varustelutason nousu 1950-luvulla.   

Erityisesti rakennukset muodostavat yhtenäisen ja alkuperäisen ilmeensä hyvin 
säilyttäneen kokonaisuuden, joka ei kestä suuria muutoksia. Asuinrakennusten 
muodostamaa sommitelmaa ja itse rakennuksia yksityiskohtineen tulee vaalia. 
Alueen kertovuuden kannalta myös Kautosen suunnittelema huoltorakennus on 
tärkeä ja osa sommitelmaa. Alueen alkuperäinen katuverkko ja pihojen puisto-
maisuus on edelleen hahmotettavissa, vaikka autoistumisen seuraukset näkyvät 
alueella jäsentymättöminä pysäköintikenttinä talojen läheisyydessä. Kevyenliiken-
teen turvallisuuden takia osa alkuperäistä katuverkkoa on muutettu puistokäytä-
viksi. Aukion eteläpuoliset Kautosen suunnittelemat autokatokset ovat aikanaan 
melko laadukkaasti toteutettu, mutta nykyisin alue on hoitamattoman oloinen. 

Kautosen suunnitteleman kokonaisuuden pohjoispuolella Kauppakadun varrella on 
1970-luvun pesobetonipintaisten elementtikerrostalojen ja tyhjäksi jääneiden 
tonttien lisäksi koko keskustalle ajallista syvyyttä tuova Bio Säteen (65) raken-
nus.  Torin ympäristön arvot ja rakennukset käsitellään arvoalueen MS Mäntän 
keskusta yhteydessä. 
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 MP Kukkarokivi  2.16

Kukkarokivi on tyypillinen 1970-luvun lähiö. Yhteiskunnan rakennemuutoksen ta-
kia teollisuuspaikkakunnille muutti tuolloin paljon ihmisiä, ja rakentamisen talou-
dellista tehokkuutta painottaneet lähiöt olivat tapa ratkaista heidän asuttamisen-
sa. Mäntässä G.A. Serlachius Oy ei enää itse rakentanut ja suunnitellut työläisil-
leen asuinalueita, vaan möi Kukkarokiven alueen Mäntän kaupungille 1972. Alu-
een suunnitteli kaupunginarkkitehti Pauli Lehti. Mäntälle tyypilliseen tapaan myös 
Kukkarokivi on oma muusta kaupunkirakenteesta irrallinen asuinalue. Autoistumi-
sen vaikutus näkyy alueella voimakkaasti: kadut ovat leveitä ja laajat pysäköinti-
kentät vievät huomattavan osa talojen pihoista määritellen myös katunäkymiä. 
Väljästi rakennetun alueen kerrostalot ovat ajalle tyypillisiä viisikerroksisia pesu-
betonipintaisia elementtirakenteisia pistetaloja. Alue rajautuu metsiköihin ja myös 
talojen väleissä on täysikasvuista puustoa. 

Alueen arvo perustuu sen merkitykseen osana koko Mäntän asuinrakentamista. 
Vaikka alue itsessään ei ole kerroksellinen eikä sen rakennuskanta erityisen edus-
tavaa, se ilmentää lähiörakentamista ja tuo tämän muuten Mäntässä sivurooliin 
jäävän asuinrakentamisen kerroksen esille. Alueen identiteettiä vahvistaisi piha- 
ja pysäköintialueiden huolellisempi jäsentely. Rakennukset ovat säilyttäneet alku-
peräisen kaltaisen ulkoasunsa, jota kannattaa vaalia mahdollisuuksien mukaan. 
Erityisesti rakennusten noppamaisesta, yksinkertaisesta massoittelusta kannattaa 
pitää kiinni. Alueella on muutamia tyhjiksi jääneitä tontteja, joiden täydennysra-
kentaminen on mahdollista. Uudisrakentamisen yhteydessä tulee huolehtia alueen 
väljän rakenteen säilymisestä ja rakennusten yksinkertaisesta massoittelusta. 
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 MQ Isoniemi 2.17

Isoniemi on väljä 1980-luvun pientaloalue. Rakennukset ovat yksikerroksisia 
omakotitaloja tai rivitaloja. Rakennukset ovat enimmäkseen talotehtaiden tyyppi-
taloja. Julkisivumateriaalina on enimmäkseen punatiili; ajalle tyypillisesti loivien 
harjakattojen muodostamat päätykolmiot ja ikkunoiden yläosat ovat puuverhoiltu-
ja tummaksi käsitellyllä puulla. Joukossa on myös vaaleasävyisiä tiilitaloja. Ra-
kennusten massoittelu on vaihtelevaa. Osassa taloja autotalli on päärakennuksen 
yhteydessä, osassa on päärakennuksesta irrallinen autotalli tai katos. Yhtenäi-
syyttä alueelle tuo julkisivumateriaalin ja värityksen lisäksi yhtenäinen kattokulma 
ja rakennusten matala profiili. Rakennukset ja pihojen kasvillisuus eivät rajaa ka-
tutilaa samaan tapaan huolitellusti kuin Mäntän vanhemmilla asuinalueilla. 

Alue kestää hyvin korjaus- ja täydennysrakentamista kunhan rakennuskannan vä-
rityksestä ja matalasta ilmeestä huolehditaan. Koska alue kestää muutoksia, sitä 
ei ole tarpeen esittää kaavakartalla arvoalueena. 

Ajallista syvyyttä alueelle tuo sen länsilaidalla sijaitseva entinen vanhainkoti (66) 
puistomaisine miljöineen. Niemenkärjen vanhaa rakennuskantaa ja puistomaista 
ilmettä on syytä vaalia. 
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 MR Mäntän koulukeskus, Koskelan entinen kansakoulu  2.18

Mäntän koulukeskus muodostaa eheän ja edustavan kerroksellisen kokonaisuu-
den, joka on säilynyt käyttötarkoitukseltaan koulualueena. Rakennukset ilmentä-
vät koululaitoksen ja koulutuksen kehittymistä 1900-luvulla ja ovat myös raken-
nuksina edustavia. Ensimmäinen ja edelleen käytössä oleva koulurakennus (67) 
on koulujen suunnitteluun erikoistuneen arkkitehdin Yrjö Sadeniuksen suunnitte-
lema. Se on vuodelta 1905. Puurakenteinen aumakattoinen rakennus on yksiker-
roksinen. Aumakattoa koristavat pienet päätykolmiot.  Pystylaudoitettu julkisivu 
on sävyltään punaruskea samoin kuin tiilikatto. Nurkkalaudat, ikkunoiden pielet ja 
muut julkisivun yksityiskohdat ovat valkoisia. Ikkunat ovat perusmalliltaan T-
ikkunoita, jotka on jaettu pienempiin ruutuihin. Rakennus on peruskorjattu vuon-
na 1989 yläasteen ja lukion käyttöön. Vieressä sijaitsee vuonna 1927 yksikerrok-
sisena valmistunut W.G. Palmqvistin suunnittelema kivikoulu (68). Rakennus ko-
rotettiin ja laajennettiin vuonna 1951 ja siinä on edelleen opetustiloja. Rakennus 
on vaaleaksi rapattu ja peltikatto on hiljattain uusittu. Rakennuksessa on 1920-
luvun klassismille tyypillisiä piirteitä, kuten nurkkien korostaminen ja pitkien jul-
kisivujen jakaminen osiin pylväsmäisillä koristeaiheilla. Myös räystäät ovat koris-
teelliset rakennuksen päädyissä. Ruutuikkunoissa on neljä ruutua. Samoihin ai-
koihin valmistunut opettajan asunto (69) on myös W.G. Palmqvistin suunnittele-
ma ja tyyliltään yhtenäinen kivikoulun kanssa. 

Yhteiskoulurakennus vuodelta 1958 on arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelema. 
Kaksikerroksisen koulurakennuksen pitkiä vaaleaksi rapattuja julkisivuja rytmittä-
vät pylväsmäiset tiilipintaiset koristeaiheet. Myös päätyjen julkisivuissa on käytet-
ty tiiltä. Vaakasuuntaisten ikkunoiden sivulla on tuuletusikkuna. Tyylillisesti ra-
kennus on selvästi 1950-luvun rakennus. Kauppaoppilaitos (72) vuodelta 1965 
muodostaa Kautosen suunnittelemalle koulurakennukselle parin. Kauppaoppilai-
toksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Olli Vikstedt. Elementtirakenteisen ra-
kennuksen julkisivut ovat sävyltään vaaleat ja julkisivuja rytmittävät nauhaikku-
nat sekä tiilipinnat. Virtasalmentien pohjoispuolella on Mäntän seudun ammat-
tioppilaitoksen (71) rakennuksia. Myös ammattioppilaitos on alkujaan Arkkitehti-
toimisto Olli Vikstedtin suunnittelema. Ammattikoulun kokonaisuus on kerrokselli-
nen ja laajennuksia on tehty tarpeen mukaan. Julkisivuissa on suosittu tiiltä ja 
erilaisia harmaasävyisiä levytyksiä yksityiskohdissa. 

Alueen kerroksellisen rakennuskannan ominaispiirteiden säilymiseen tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota. Erityisesti vanhimpien koulurakennusten (67, 68) ja opet-
tajan asunnon (69) muodostamaa kokonaisuutta puistomaisessa miljöössä tulee 
vaalia samoin kuin niiden ominaispiirteitä. Uudemman rakennuskannan täyden-
nysrakentaminen voi olla mahdollista. Arvoalueen kokonaisuuteen liittyy myös sen 
pohjoispuolella sijaitseva ammattioppilaitos (71), jonka etelänpuoleinen pääjulki-
sivu rajaa voimakkaasti koulualeen avointa pihaa. Myös arvoalueen etelälaidalla 
sijaitseva lukion täydennysrakennus rajaa voimakkaasti koulualuetta. Koulualueen 
liittyminen keskustan pääakselille Seppälän puistotielle on jäänyt jäsentymättö-
mäksi tyhjien tonttien ja niille muodostuneiden pysäköintialueiden takia. Näiden 
tonttien mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä huomioidaan paitsi kou-
lurakennusten mittakaava myös koulualueen liittyminen keskustaan ja koko kou-
lualueen pysäköintialueiden huolellinen jäsentäminen. 

Koulualueen reunalla sijaitsevat kohteet 84 ja 85 on esitelty osana arvoaluetta MS 
Mäntän keskusta. 
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 MS Mäntän keskusta 2.19

Mäntän taajama on Valkeakosken ohella edustavin ja parhaiten säilynyt 1900-
luvun teollisuuspaikkakunta Pirkanmaalla. Mäntän monumentaalikeskusta muo-
dostaa näyttävän kokonaisuuden ja alueella on pitkä kaavahistoria 1910-luvulta 
asti. Seppälän puistotie, joka radan eteläpuolella haarautuu toria ympäröiviksi 
Itätorikaduksi ja Länsitorikaduksi, muodostaa Mäntän keskustan monumentaa-
liakselin kirkon (36) ja kaupungintalon (82) välille. Oleellinen osa keskusta-akselia 
on tori kirkon edustalla. Seppälän puistotie hahmottuu monumentaaliakselina jo 
Elien Saarisen ja W.G. Palmqvistin vuosina 1919-1920 laatimassa suunnitelmassa 
taajaman rakenteesta. Toria alettiin kehittää 1920-luvulla. 

Torin laidalla sekä Seppälän puistotien varrella on useita arvokkaita rakennuksia. 
Toista maailmansotaa edeltänyttä rakennuskantaa ei ole juuri jäljellä. Mäntän kir-
kon lisäksi ajalta ennen toista maailmansotaa on säilynyt entisen osuusliike Män-
nyn funktionalistinen myymälärakennus (38) torin laidalla. Lisäksi ajallista syvyyt-
tä koko keskustalle antaa Bio Säteen (65) klassistinen puurakenteinen entinen 
elokuvateatterin rakennus 1920-luvulta ja Aleksanterinlinnan (33) kansallisro-
manttinen Mäntän ensimmäinen apteekkirakennus vuodelta 1907. Torin ja kirkon 
eteläpuolella on vuonna 1910 valmistunut G.A. Serlachius Oy:n työntekijöiden 
vuokra-asuntola Varala (32). 

Keskustan rakennuskanta uudistui 1950- ja 1960-luvuilla vuoden 1951 asema-
kaavan myötä.  Lisäksi Mäntän keskustaan hyväksyttiin vuonna 1963 asemakaa-
vamuutos, joka mahdollisti korkeamman rakentamisen. Tämän kaavan myötä ra-
kennettiin Länsitorinkadun varren korkeammat kerrostalot. Hallintokeskus kirjas-
toineen ja liikuntahalleineen rakentui pääosin 1970-luvulla. 

Vuoden 1951 asemakaavan mukaiset rakennukset ovat torin laidalla kolmikerrok-
sisia liike-, pankki- ja asuinrakennuksia (73, 74), joiden maantasossa on liiketilaa 
ja ylemmissä kerroksissa asuntoja. Liiketiloja on korostettu etenkin pankkiraken-
nuksissa maantasokerroksen näyttävillä julkisivumateriaaleilla, kuten luonnonki-
ven käytöllä, sekä isoilla ikkunapinnoilla. Yhdessä Säästöpankin rakennuksen (75) 
rakennukset muodostavat torin itäreunalle varsin yhtenäisen kokonaisuuden, jon-
ka yhtenäisyyttä korostaa vielä rakennuksissa toistuva aumakatto. Yksittäisenä 
rakennuksena arvokas on arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelema kirkkoherran-
virasto (37), joka edustaa jälleenrakennuskauden funktionalismia. Rakennus on 
tyypillinen ja korkeatasoinen aikakautensa arkkitehtuurin edustaja. 

Torin merkitys osana monumentaaliakselia on kärsinyt sen nykyisestä käytöstä 
pysäköintialueena sekä kioskirakennuksen sijoittamisesta kirkon eteen. Torin 
muuttumista takapihaksi korostaa vielä Itätorinkadun ja Valtatien risteyksessä si-
jaitsevan uuden kaupparakennuksen pääsisäänkäynnin suuntaaminen torin sijasta 
kohti Koskelanlammen rantaa. Aluetta kehitettäessä olisi kiinnitettävä huomioita 
torin ja monumentaaliakselin säilymiseen elävänä ja sovitettava mahdollinen uu-
dis- ja korjausrakentaminen olemassa olevan arvokkaan rakennuskannan mitta-
kaavaan. Rakennuskannan kerroksellisuuden säilymisestä huolehditaan samoin 
kuin korjausrakentamisen yhteydessä arvokkaiden rakennusten ominaispiirteiden 
vaalimisesta. 

Seppälän puistotien varrella vuoden 1951 asemakaavan mukaiset rakennukset 
ovat kaksikerroksisia liike- ja asuinrakennuksia (76, 78 ja 79). Yhdessä ne luovat 
kadun varrelle varsin yhtenäisen ja ihmisläheisen tunnelman, vaikka seassa onkin 
mittasuhteiltaan selvästi massiivisempia uudempia liikerakennuksia. Tätä mitta-
kaavaa tulisi vaalia alueella. Keskusakselilta hieman syrjässä Virkamiehenkadun 
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varrella on säilynyt arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelemat entinen terveystalo 
ja lasten neuvola (84) sekä entinen lääkärin asuintalo (85), joiden arvo on niiden 
kertovuudessa terveydenhuollon kehittymisestä. 

Monumentaaliakselin pohjoispäässä sijaitsee rakennustaiteellisesti arvokas kau-
pungintalo (82), jossa näkyy rationalismin vaihettuminen postmodernismiin. Kau-
pungintalo valmistui vuonna 1979. Kirjaston (80) funktionalistinen julkisivu on 
kärsinyt laajennuksesta. Osa julkista rakentamista on myös valtion virastotalo 
(81). Yhdessä rakennukset kuvastavat kunnan- ja valtionhallinnon sekä kunnan 
tarjoamien palvelujen kehittymistä. Kokonaisuuden ominaispiirteitä vaalitaan, 
samoin kuin ne kokoavaa aukiota kaupungintalon eteläpuolella. Hallinnollisen kes-
kuksen takana on Mäntän liikuntakeskus, johon kuuluu mm. uimahalli ja jäähalli. 
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 MT Mäntän hautausmaa 2.20

Mäntän vehreä hautausmaa on taitavasti suunniteltu ja toteutettu rauhoittava 
ympäristö. Maisemallisesti merkittävän alueesta tekee sen sijoittaminen mäen 
laelle. Ensimmäinen hautausmaasuunnitelma on W.G. Palmqvistin tekemä ja alue 
alkoi rakentua sen mukaisena 1910- ja 1920-lukujen vaihteessa. Hautausmaan 
vanhin osa sijoittuu Savosenkadun varrella olevan pääportin yhteyteen säteittäi-
seksi, puoliympyrän malliseksi sommitelmaksi. Palmqvist muokkasi hautausmaa-
suunnitelmaa 1930-luvun lopulla, mutta sodan takia suunnitelma vanhentui. San-
karihautausmaan suunnittelusta vastasi arkkitehti Erik Brygman, joka samaan ai-
kaan suunnitteli Mäntän aluesairaalaa. Hautausmaata on laajennettu ja kunnos-
tettu 1960-luvulla. Tällöin rakennettiin uusi siunauskappeli. Se on arkkitehti Pekka 
Saareman suunnittelema. Rakennus on hyvin säilynyt ja sopii paikkaansa. Sillä on 
paitsi kulttuurihistoriallista niin myös rakennustaiteellista merkitystä. 

Rakennuskannan lisäksi alueella on syytä vaalia hautausmaan rakenteita, kuten 
hautausmaata ympäröivää kivimuuria. 

 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Selvitys 31 
   
6.3.2018   
   
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 MU Mäntänvuori 2.21

Mäntänvuori on maastonmuodoiltaan jylhä jäätikkömuodostelma muuten melko 
tasaisen Mäntän keskustan eteläpuolella. Muodostuma liittynee Sisä-Suomen reu-
namuodostuman kerroksiin ja se lienee kerrostunut viimeisimmän jäätiköitymisen 
loppuvaiheessa paikalliseen jääjärveen. G.A. Serlachius Oy kehitti Mäntänvuorta 
virkistys- ja liikuntapaikkana 1920-luvulla. W.G. Palmqvist suunnitteli alueelle ur-
heilumajan ja näkötornin. Vuoren rinteellä oli mm. hyppyrimäki jo 1920-luvulla. 
Urheilukenttä vuoren juurella vihittiin käyttöön 1934. Mäntänvuori rauhoitettiin 
vuonna 1945. Rauhoituspäätös salli alueella matkailu- ja urheilutarkoituksiin teh-
dyt rakennukset. Nykyisin Mäntänvuori on luonnonsuojelu- ja Natura-alue, jonka 
kasvillisuus on kehittynyt varsin luonnontilaiseksi. W.G. Palmqvistin suunnittelema 
tyyliltään kansallisromanttinen hirsirakenteinen Vuorenmaja (87) on säilynyt sisä-
tiloja ja kalusteita myöten alkuperäisessä asussaan. Hirsirakenteinen näkötorni 
(88) on uusi, mutta rakennettu Palmqvistin piirustuksia mukaillen. Lisäksi alueella 
on Vuorenkirkko, joka on metsämaastoon, taivasalle sijoittuva hiljentymispaikka. 

Alueen arvokasta rakennuskantaa ei tule purkaa, ja sen ominaispiirteitä vaalitaan 
korjausrakentamisen yhteydessä. Näköalapaikoilta avautuvien maisemien säilymi-
sestä avoimina on syytä huolehtia alueen luontoarvot huomioiden. 
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 MV Mäntän aluesairaala 2.22

Mäntän aluesairaala sijoittuu kaava-alueen ulkopuolelle, kuitenkin rajautuen kaa-
va-alueeseen. Sairaala on sijoitettu rakennusajankohdalle tyypilliseen tapaan 
etäälle taajamasta rauhalliselle paikalle, josta avautuu kauniita vesistönäkymiä. 
Arkkitehti Erik Bryggmanin suunnittelema Mäntän aluesairaala valmistui vuonna 
1951. Tämän jälkeen aluetta on täydennetty useassa vaiheessa. Toisen maail-
mansodan jälkeen Suomea alettiin kehittää hyvinvointivaltioksi ja ympäri maata 
rakennettiin runsaasti mm. sairaaloita. Mäntän aluesairaala on osa tätä kehitys-
kulkua. Se sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla veden äärellä männikön kes-
kellä. Tyylillisesti sairaala edustaa Bryggmanin 1950-luvun tyyliä. Rakennukset 
ovat vaaleaksi tai keltaiseksi rapattuja ja yksityiskohdiltaan melko yksinkertaisia. 
Niillä on loivat harjakatot. Ne on sijoitettu maaston muotoja myötäillen ja yhteyt-
tä luontoon on korostettu esimerkiksi parvekeratkaisuilla ja kivijalkojen liuskeki-
villä. Neliskanttisia ikkunoita on korostettu vaalealla rappauksella niiden ympäril-
lä. Ikkunoiden puitteet ovat sävyltään tummat. 1970-luvun rakennuskanta erot-
tuu selvästi Bryggmanin rakennuksista. 1970-luvun rakennuskannassa koroste-
taan vaakasuuntaisia linjoja mm. nauhaikkunoilla ja rakennusmassojen nostolla 
pilarien varaan. Julkisivut ovat tummaa tiiltä, ikkunoiden pielet ja kivijalat valkoi-
set. Sairaalarakennusten lisäksi alueella on henkilökunnan asuinrakennuksia ja 
mm rantasauna. Kerroksellinen kokonaisuus on varsin kertova ja etenkin 1950-
luvun rakennuskanta on edustavaa. 

On tärkeää, että Sairaala-alueen arvokasta rakennuskantaa ja sen kerrokselli-
suutta sekä eri kerrosten ominaispiirteitä vaalitaan. Erityistä huomiota on kiinni-
tettävä sairaala-alueen luonnonläheisyyden vaalimiseen. Alueen kertovuuden 
kannalta alueen käyttötarkoituksen säilyminen terveydenhoitoon liittyvänä aluee-
na olisi tärkeää. Alueen täydennysrakentaminen voisi tukea alueen elinvoimai-
suutta ja tuoda kerrokselliseen rakenteeseen oman kerroksensa tästä ajasta. 
Mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä on huolehdittava erityisesti 1950-
luvun rakennuskannan vesistönäkymien ja luonnonläheisyyden säilymisestä. 
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 VA Ajoskannas 2.23

Ajoskannaksen 1500-luvulta lähtien viljelyksessä olleet maat ovat edelleen avoin-
ta viljelysmaisemaa. Alueen läpi vievältä Poukantieltä avautuu paikoin kumpuile-
van peltomaiseman yli näkymiä kannasta ympäröiviin vesistöihin, jotka rajaavat 
aluetta. Talot sijoittuvat kumpujen lakialueille metsiköiden reunoille. Peltoja ra-
jaavat metsänreunat ovat säilyneet eheinä. Viljelysmaiseman ja paikan hengen 
kannalta oleellisimpia kohteita ovat vanhojen kantatilojen Mäkitalon (93) ja Pelto-
lan (94) rakennuskanta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta. Vilppulan kunta osti 
1600-luvulla perustetun Poukan kantatilan vuonna 1947 ja perusti tilan pelloille 
kunnalliskodin. Kunnalliskodin rakennukset Väinölässä (95) ovat tärkeä osa pai-
kan henkeä. Poukan vanha talonpaikka on edelleen asuttu, mutta vanhaa raken-
nuskantaa ei ole jäljellä. 

Myös alueen uudempi rakennuskanta sijoittuu melko harmonisesti maisemaan 
metsiköiden reunoille jääden kuitenkin edustavuudessa ja todistusvoimaisuudessa 
jälkeen kantatilojen rakennuskannasta. Kantatilojen pihapiireihin sijoittuva uu-
dempi rakennuskanta kertoo maatalouselinkeinon jatkuvuudesta ja kehittymisestä 
alueella. 

Maiseman kannalta peltojen säilyminen avoimina ja viljelyskäytössä on tärkeää. 
Olemassa olevia pihapiirejä voidaan täydentää tätä tavoitetta tukevilla rakennuk-
silla. Myös muu vähäinen uudisrakentaminen on mahdollista etenkin puustoisilla 
aluella.  Puustoisia metsänreunoja kannattaa vaalia. Paikoitellen vesistöihin rajau-
tuvat pellonreunat ovat pusikoituneet. Alueen todistusvoimaisuuden ja edusta-
vuuden kannalta olisi kuitenkin tärkeää, että näköyhteys vesistöille säilyy, koska 
alueen asuttaminen on perustunut vesistöjen tarjoamiin kulkuyhteyksiin. 
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 VB Ylä-Ajos, Ajostaipale 2.24

Ajoskannaksen lisäksi myös Ajostaipaleella sijaitsee Vilppulan vanhoja kantatiloja. 
Ajoksen tila on perustettu 1584 ja jaettu Ylä- ja Ala-Ajokseksi 1738. Tilojen ra-
kennukset olivat nykyisen Ylä-ajoksen (96) tilan paikalla sijaitsevalla kylätontilla. 
Rantala (98) jaettiin Ylä-Ajoksesta 1783 ja se sijaitsee Ajosjärven pohjoisrannalla. 
Tilalla toimi saha 1800- ja 1900-lukujen taitteessa ja vuodesta 1908 alkaen Poh-
jois-Hämeen maamieskoulu 1970-luvun alkuun asti.  Alueen rakennukset edusta-
vat monipuolisesti eri aikakausien rakennuskantaa ja muodostavat ympäristönsä 
kanssa sopusuhtaista kulttuurimaisemaa.  

Maiseman rungon muodostaa etelä-pohjoissuuntainen Ajosharju, jota alueen tie-
verkko on myötäillyt. Vanhempi Ajosharjuntie sijoittuu harjun laelle, uudempi 
Keuruuntie halkoo peltomaisemaa harjun itäpuolella. Ajosjärven pohjoispuolelta 
kulkee rantapeltojen takana vanha Pohjalahdelle päin johtanut tielinjaus. Alueen 
vanhimmat pellot sijoittuvat Ajosjärven ja Iso Kangasjärven rannoille ja maanvil-
jelyyn liittynyt asutus peltojen yläpuolelle Ajosharjulle ja Pohjaslahdentien varrel-
le. Iso Kangasjärven laskujoen rannalla on sijainnut Rantalan saha (98) 1900-
luvun alussa, mutta alueen teollinen historia ei enää hahmotu kuten alueen asu-
tus- ja viljelyhistoria. 

Edustavimmillaan alueen maisemat ovat harjun laella Ajosjärventien varrella, 
missä vanhan kantatilan Ylä-Ajoksen (96) ja Evankelistakodin (97) kerroksellisen 
rakennuskannan lomasta aukeaa näkymiä Ajosjärvelle ja Iso Kangasjärven etelä-
puoliselle peltoaukealle. Tilojen arvokkaat 1800-luvun päärakennukset eivät sijoi-
tu aivan tien varrelle, mutta tilojen ulkorakennukset muodostavat raittimaista mil-
jöötä harjun laelle.   Alueen arvokkain rakennuskanta 1700-, 1800-luvulta ja 
1900-luvun alusta sijoittuu Ajosharjun vanhojen kantatilojen lisäksi niistä lohko-
tuille tiloille entiselle maamieskoululle Umpimähkään (98), Metsämäen tilalle (99) 
ja 1700-luvulla perustetun Aution torpan pihapiiriin (100) alueen pohjoisosassa. 
Metsämäen päärakennuksen on suunnitellut Rautatiehallituksen pääarkkitehti 
Bruno Granholm, jonka suunnitelmien mukaan Vilppulan ja Kolhon rautatieasemia 
laajennettiin samaan aikaan, kun hän suunnitteli Metsämäen päärakennuksen. Pi-
hapiirejä ympäröivät pellot ovat tärkeätä kohteiden ymmärrettävyyden ja kerto-
vuuden kannalta. Yhdessä kohteet kertovat alueen maatalouteen perustuvasta 
asuttamisesta 1500-luvulta alkaen ja asuinolojen kehittymisestä 1700-luvulta as-
ti. 

Vilppulan identiteetin kannalta on tärkeää, että alueen arvokasta rakennuskantaa 
ja niihin liittyviä peltonäkymiä vaalitaan. Täydennysrakentaminen on mahdollista 
kerroksellisten kohteiden yhteydessä. Metsämäen tila (99) ja Aution torppa (100) 
ovat eheitä oman aikansa kohteita ja ovat herkkiä muutoksille. Alueella on myös 
nuorempaa rakennuskantaa mm. jälleenrakennuskaudelta. Nämä eivät nouse 
edustavuudessa tai todistusvoimaisuudessa vanhimpien rakennusten rinnalle ja 
näiden kohteiden ympäristö kestää muutoksia. 
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 VC Vilppulan rautatieasema 2.25

Vilppulan teollistuminen Mäntän vanavedessä pohjautui vesivoiman saatavuuden 
lisäksi kulkuyhteyksien paranemiseen Vaasan radan rakentamisen myötä 1880-
luvulla. Vilppulan asemarakennus on edustava ja hyvin säilynyt Vaasan radan IV 
luokan tyyppiasema sekä historiallisesti tärkeä liittyen vuoden 1918 tapahtumiin. 
Vilppulan ratamiljööseen liittyy myös lähempänä Vilppulankoskea sijaitseva rata-
vartijan talo, joka on myös rakennettu tyyppipiirustusten mukaan. Vilppulankos-
ken, Parkkivuoren, radan länsipuolen ja Mäkitalonlahden sataman arvoalueet liit-
tyvät löyhemmin rata- ja asema miljööseen. Aseman sijainti on vaikuttanut mer-
kittävällä tavalla Vilppulan nykyisen keskustan sijoittumiseen ja kehittymiseen. 
Alkujaan keskusta alkoi muodostua radan länsipuolelle asemaa vastapäätä van-
han Virtaintien linjauksen varrelle. 1900-luvun alussa painopiste siirtyi radan itä-
puolelle aseman ympäristöön ja radanvartta asemalle seuranneen kadun varteen. 
Keskustaa on kuvattu erikseen luvussa VJ Vilppulan keskusta. 

Alkujaan Vilppulan asemakylän keskeisin rakennus eli asema on nykyisin jäänyt 
muusta keskustasta hieman syrjään. Tähän on vaikuttanut mm. katuverkon muu-
tokset alueella. Suurin muutos on ollut radanvartta kulkeneen Asemakadun jää-
minen pois käytöstä Keskuskadun rakentamisen myötä. Aseman edustalla oleva 
laaja jäsentymätön pysäköintialue heikentää alueen edustavuutta ja asemaraken-
nuksen liittymistä keskustan muihin rakennuksiin. Vahtituvan ympäristö on säily-
nyt edustavampana. Aseman ympäristö sietää jonkin verran muutoksia. Esimer-
kiksi pysäköintialueen jäsentäminen voisi tukea alueen identiteettiä. Asemapihan 
(101) vanhan rakennuskannan ja asemapuiston jäänteiden säilymiseen ja alueen 
luontevaan liittymiseen Vilppulan keskustaan tulee kiinnittää huomiota. Samoin 
huomiota tulee kiinnittää ratavartijan vahtituvan pihapiirin (102) vanhan raken-
nuskannan säilymiseen ja liittymiseen vastapäisen koulukeskuksen vanhoihin ra-
kennuksiin. Pihapiirin metsiköiden rajaamaa puutarhamaista ilmettä on syytä vaa-
lia. 
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 VD Mäkitalonlahden satama 2.26

Mäkitalonlahden satama sijoittuu Huutoselän rannalle. Mäkitalon lahdelta vesireitti 
jatkuu Vilppulan kosken kautta Mänttään, mutta kosket tekevät vesireitistä vaike-
asti kuljettavan. Mäntän tehtaiden kuljetukset tapahtuivat alkuun maitse Mäkita-
lonsatamaan. Vaasan rata ja pistoraiteet Mänttään sekä satamaan helpottivat 
Mäntän tehtaiden tavarakuljetuksia. Sataman tärkeyden takia sinne sijoittui 1900-
luvun alussa luotsiasema. 

Vesistön lisäksi satama-aluetta rajaa Kirkkokankaalle nouseva metsäinen maasto.  
Satama-alueella on ajallisesti kerroksellista ja satama-alueen eri käyttötarkoituk-
sista kertovaa rakennuskantaa. Edustavia ja todistusvoimaisia rakennuksia ovat 
Luotsiaseman (103) rakennukset. Entinen VR:n Rakennusosaston keskuskorjaamo 
ja siihen liittyvät varastohallit ovat rakennuksina vaatimattomampia ja niiden to-
distusvoimaisuutta ja ymmärrettävyyttä heikentää satamaan johtaneen radan 
purkaminen. 

Satama on alkujaan liittynyt voimakkaasti Mäntän ja Vilppulan paperitehtaiden 
tavaratoimituksiin, mutta radan purkamisen myötä kytkös ei enää hahmotu yhtä 
voimakkaasti. Nykyisin satama kytkeytyy paikkakunnan teolliseen historiaan lä-
hinnä näkymien ja äänimaiseman kautta. Vastarannalla Huutoniemessä sijaitseva 
Vilppulan saha tuo teollisuusmaiseman lähelle satamaa. Satama on nykyisin ve-
neilijöiden tukikohtana. 

Alue sietää jonkin verran muutoksia ja täydentämistä. Satamalla ei enää ole tava-
roiden kuljettamisen kannalta merkitystä ja sitä kannattaakin vaalia harrastaja-
veneilijöiden satamana. Satamatoimintojen säilyminen alueella tukee myös luot-
siaseman ymmärrettävyyttä. Alueen kehittämisessä tulee huomioida luotsiaseman 
yhteys venelaitureille. Vanha ratalinjaus entisten VR:n rakennusten ja rannan vä-
lissä tulisi säilyttää avoimena, jotta alueelle johtaneen radan paikka olisi hahmo-
tettavissa. Erityistä huomiota kiinnitetään luotsiaseman 1900-luvun alun raken-
nuskannan ja niiden miljöön säilymiseen. 
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 VE Puolustusvoimien varikko-alue 2.27

Osa Vilppulan varikkoalueesta on edelleen puolustusvoimien hallussa ja kulkua 
alueelle on rajoitettu. Aidatun alueen rakennuskanta on pääasiassa väliaikaiseksi 
tarkoitettuja varastorakennuksia ja suojia, joilla ei ole rakennustaiteellista tai 
maisemallista arvoa.  Varikkoalue sijoittuu Kirkkokankaalle, joka on osa Ajoshar-
jua. Varikkoalueella harjun maastonmuodot eivät ole kovin jyrkkiä. Varikkoalueel-
la rakennusten välit ovat tyypillistä mäntykangasmetsää. Paikan hengen kannalta 
varastorakennuksia oleellisimpia rakennuksia ovat varikon entinen toimistoraken-
nus ja työpaja, jotka sijaitsevat aidatun alueen ulkopuolella. Mäntykangas jatkuu 
varikon eteläpuolella hautausmaalle ja kirkolle. 

Alue sietää muutoksia ja täydennysrakentamista kunhan harjun maastonmuodot 
ja kasvillisuus huomioidaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen vanhim-
man rakennuskannan ja miljöön säilymiseen sekä avarien männiköiden vaalimi-
seen.  
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 VF Vilppulankoski 2.28

Vilppulankosken varaan rakentuva arvokas rakennettu kulttuuriympäristö muo-
dostuu kulkuyhteyksien kehittymisestä kertovasta rautatiesillasta (105) ja maan-
tiesillasta (104) sekä kosken äärelle sijoittuneista teollisuusrakennuksista, niiden 
jäänteistä sekä varhaisten teollisuuslaitosten omistajien asuinrakennuksista. Alu-
een kulttuurihistoriallista merkittävyyttä lisää siellä vuonna 1918 käydyt taistelut, 
joista kertoo alueelle ja sen läheisyyteen pystytetyt muistomerkit (108 ja 109). 
Kosken etelärannalla sijainnut puuhiomo (106) on raunioitunut ja arvotettu mui-
naismuistona. Kosken pohjoisrannalla sijainneen olutpanimon rauniot erottuvat 
edelleen Koivuniemen pihapiirissä (107).  Koivuniemen pihapiirissä on säilynyt 
useita 1800- ja 1900-luvun vaihteen arvokkaita rakennuksia puutarhamaisessa 
miljöössä. Kosken rannat ovat virkistyskäytössä ja rannoilla on polkujen lisäksi 
esteettömiä laitureita, joilta käsin voi tutustua koskimaisemaan sekä kalastaa. 
Alue liittyy voimakkaasti etenkin vuoden 1918 taisteluiden kautta Vilppulan rauta-
tiemiljööseen. Alue liittyy myös Mäntän teolliseen historiaan: kosken kautta kul-
kenut vesireitti mahdollisti tavarakuljetukset Mänttään ja Mäntästä ennen rauta-
tieyhteyttä. Parkkivuoren vanha asutus ja kulkureitit liittyvät kiinteästi kosken 
ympäristöön. 

Alue sietää jonkin verran muutoksia ja täydentämistä. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä alueen vanhimman rakennuskannan – mukaan lukien siltojen – vaalimi-
seen sekä koskimiljöön säilymiseen. Koskelta on suora yhteys sen pohjoispuoli-
seen koulukeskukseen sekä Parkkivuorelle. Rantaa seuraillen jatkuu ulkoilureitti 
Mänttään asti ja kosken alue liittyy luontevasti Vilppulan venesataman alueeseen. 
Paikallisen identiteetin kannalta näiden yhteyksien vaaliminen on tärkeää samoin 
kuin rantojen vapaa virkistyskäyttö. 
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 VG Parkkivuori 2.29

Parkkivuoren matalista ja pienipiirteisistä eri aikojen rakennuksista koostuva 
asumisen ja palveluiden alue muodostuu maaston muotoja noudattelevan katu-
verkon varaan. Pukkilan tila on perustettu Parkkivuoren etelärinteelle 1730-
luvulla. Se on lohkottu Ajostaipaleella sijainneista Vilppulan kantatilasta. Rauta-
tien rakentamisen ajoista 1900-luvun alkuun saakka uusi asutus Vilppulassa kes-
kittyi Parkkivuorelle lähelle Vilppulan kosken teollisuuslaitoksia. Tämän jälkeen 
aseman ympäristö alkoi kehittyä Vilppulan keskustaksi. Myös hallinto keskittyi 
Parkkivuorelle; sekä pappila että kunnanvirasto toimivat entisellä Pukkilan tilalla 
1900-luvun alkupuoliskon.  

Aluetta rajaavat rautatie sekä vesitorninmäki lamellikerrostaloineen, urheilukent-
tineen ja korkeine mäntyineen. Parkkivuoren rakennuskannan mittakaavaan ja 
paikan hengen kannalta oleellisia kohteita ovat 1900-luvun alun käsityö-
läisasumukset pihapiireineen etenkin Parkkivuorenkadun, Mäkikadun, Rantakadun 
ja Pukkilankadun varsilla. Alueen miljöö on puutarhamaista. Kiintopisteiksi muo-
dostuvat entinen kulkutautisairaala (110), entinen Suomelan Kauppa (111), enti-
nen kunnan toimisto eli Pukkilan talo (112), seurakuntakeskus (113) ja Metsän-
tutkimuslaitoksen koeasema (114). Alue liittyy Vilppulankosken varren arvokkaa-
seen miljööseen kävelyreitteineen. 

Alueen katumiljöö on paikoin jäsentymätöntä ja tiestö on muuttunut alkuperäises-
tä. 1900-luvun loppupuoliskon rakennuskanta ei nouse aina edustavuudessa tai 
todistusvoimaisuudessa vanhimpien rakennusten rinnalle. Alue sietää siis jonkin 
verran muutoksia ja täydentämistä. Ympäristön mittakaavassa toteutettuna muu-
tokset voivat jopa tukea alueen identiteettiä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
alueen vanhimman rakennuskannan ja miljöön säilymiseen, puutarhamaisuuteen 
ja alueen liittymiseen luontevasti Vilppulankosken rantamiljööseen. 
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 VH Vilppulan kirkonkylän kansakoulun alue 2.30

Vilppulan kirkonkylän kansakoulun alue koostuu useista eri-ikäisistä kouluraken-
nuksista, päiväkotirakennuksesta ja opettajien asuntolasta. Rakennukset ilmentä-
vät koululaitoksen kehittymistä. Kokonaisuus on tyypillisyydessään edustava ja 
todistusvoimainen. Kansakoulurakennus vuodelta 1899 ( 116) on uusrenessassi-
tyylinen ja alakoulutalo vuodelta 1921 klassistinen puurakennus. Ne ovat säilyttä-
neet alkuperäiset piirteensä melko hyvin. Alkujaan kansalaiskouluksi rakennettu 
1950-luvun koulurakennus (118) on ajalle tyypillinen vaaleaksi rapattu neliker-
roksinen rakennus, jota on myöhemmin laajennettu.  Päiväkotirakennus on val-
mistunut 1999. Koulu- ja päiväkotirakennusten väliin jää osittain puistomainenkin 
koulun piha. Urheilukenttä ja opettajien asuntola sijaitsevat koulurakennusten 
länsipuolella.  1950-luvulla aloittanut yhteiskoulu (120) sijaitsee pohjoisempana 
ja on varsin tyypillinen ajan koulurakennus, jota on myöhemmin laajennettu. 
Koulualueelta on suora näköyhteys pienen metsikön läpi Vilppulankoskelle. Koulu-
alueen pohjoispuolelta alkaa Asevelikylä, jonka rakentuminen osaltaan selittää 
1950-luvulla esiin tullutta tarvetta laajentaa koulurakennuksia.  

Alueen kerroksellisen rakennuskannan ominaispiirteiden säilymiseen on kiinnitet-
tävä erityistä huomiota. Alueen kehittäminen koulu- ja varhaiskasvatusympäris-
tönä on mahdollista huomioiden miljöön ominaispiirteet ja luontevat yhteydet 
koskelle ja Asevelikylään. 
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 VI Vilppulan radan länsipuoli 2.31

Vilppulan radan länsipuolen pienipiirteisistä 1900-luvun alkupuolen rakennuksista 
koostuva kokonaisuus on rakentunut hyvien kulkuyhteyksien äärelle radan ja Vir-
taintien vanhan linjauksen risteykseen. Alueelle sijoittui kauppoja, asemapäällikön 
talo ja matkustajakoti sekä veturitallit ja ympäristön tehtaiden paperivarastoja. 
Keskustan painopisteen siirryttyä 1900-luvun alussa radan itäpuolelle ja Virtain-
tien uuden linjauksen myötä alueen kehittyminen pysähtyi pitkäksi aikaa. Alueen 
rakennuskanta on paikoin säilynyt varsin alkuperäisenä, mutta etenkin entiset lii-
ke- ja varastorakennukset ovat tyhjillään. Paikan hengen kannalta oleellisimpia 
rakennuksia ovat entinen veturitalli (121), entinen Vankan varasto (122), Salmi-
sen talo (123) ja entinen matkustajakoti (126) piharakennuksineen. Virtaintien 
vanha linjaus hahmottuu edelleen kävelyreittinä. Alue kytkeytyy voimakkaasti 
Vilppulan rautatieaseman arvoalueeseen. Aluetta rajaa itäpuolelta rata. Länsipuo-
lelta sitä on rajannut Käyräkadun varren 1970-luvun lamellikerrostalot, joista 
pohjoisimmat on purettu. Alueen alkuperäisyyttä heikentää erityisesti Veturitallien 
ja Virtaintien vanhan linjaukseen väliin rakennetut rivitalot. 

Alueen rakennusten ympäristö on paikoin rehevöitynyt ja pensoittunut eikä alu-
een rakennuskanta pääse tämän takia oikein esille. Rehevän kasvillisuuden takia 
myös yhteys ratamiljööseen kärsii. Alue sietää jonkin verran muutoksia ja täyden-
tämistä. Ympäristön mittakaavassa toteutettuna muutokset voivat jopa tukea alu-
een identiteettiä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää alueen vanhimman rakennus-
kannan ominaispiirteiden vaalimiseen. 
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 VJ Vilppulan keskusta 2.32

Vilppulan keskusta on muodostunut rautatien rakentamisen myötä aseman ympä-
ristöön radan varrelle. Alkuun painopiste oli radan länsipuolella, mutta 1900-luvun 
alussa keskustan painopiste siirtyi Asematielle radanvarteen erityisesti sosiaalisen 
elämän keskittyessä aseman ympäristöön. Kuutolassa (127) asemaa vastapäätä 
toimi käsityö-, kutoma- ja kasvitarhakoulu. Nyt jo purettu työväentalo valmistui 
1912 aseman läheisyyteen. 

Vilppulan keskustan kehittymistä radan varteen Asematielle ilmentävät radan var-
teen sijoittuvat entinen asemapäällikön talo (128), entinen posti (129) ja entinen 
Vankan liikekortteli (130). Rakennusten pääjulkisivut olivat radalle päin. Autois-
tuminen ja tieverkoston kehittyminen 1900-luvun puolivälistä lähtien vähensivät 
raideliikenteen merkitystä ja keskustan painopiste siirtyi Asematieltä 1950-luvulla 
rakennetulle Keskuskadulle. Tällöin radanvarren liikekorttelien entisiä takapihoja 
alettiin täydennysrakentaa uuden kadun varressa. Mäntäntien linjaus ja raken-
nuskanta Keskuskadun varrella ilmentävät sotien jälkeistä rationalismia. Keskus-
kadun varrelta löytyy melko edustavia ja tyypillisiä 1950-luvun asuin- ja liiketalo-
ja sekä nuorempia liikerakennuksia. Mittakaavaltaan kadun varren rakennukset 
ovat melko yhtenäisiä ja rajaavat katutilan selvästi hahmottuvaksi kokonaisuu-
deksi, jonka päätteenä on rakennuksena melko tavanomainen matkustajakoti 
(134). Entinen kunnantalo (135) Keskuskadun ja Mäntäntien risteyksessä on 
1960-luvulle tyypillistä betonibrutalismia ja rakennustaiteellisesti edustava. Ra-
kennus sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla teiden risteyksessä. 

Historialtaan Vilppulan keskusta liittyy vahvasti Vilppulan rautatieaseman arvok-
kaaseen ympäristöön (VC Vilppulan rautatieasema), mutta tieverkon muutosten 
myötä yhteyden ilmeneminen rakennetussa ympäristössä on heikentynyt. Kes-
kustan liittymistä radan varteen ja asemalle tulisikin vahvistaa. 

2000-luvulla Vilppula on kauppapaikkana hiljentynyt ja kuntaliitoksen myötä hal-
linnollinen keskuskin on siirtynyt Mänttään. Tämä näkyy mm. tyhjillään olevina 
liiketiloina Vilppulassa. Kuitenkin keskustan katuverkosta ja kerroksellisesta ra-
kennuskannasta hahmottuu hyvin rakentumisen eri vaiheet ja tässä mielessä kes-
kusta kertoo harvinaisella ja edustavalla tavalla pienille asemakylille tyypillisestä 
kaupallisesta kehityksestä. Keskustan säilyminen elävänä turvaa parhaiten ker-
roksellisen rakennuskannan säilymisen. Tämän takia aluetta on mahdollista täy-
dentää ja myös harkitut käyttötarkoituksen muutokset voivat olla mahdollisia. 
Mahdollinen täydennysrakentaminen tulee tehdä ympäristön mittakaavassa ja ra-
kennusten tulee rajata katutilaa. Korjausrakentamisen ja mahdollisten käyttötar-
koituksen muutosten yhteydessä huolehditaan arvorakennusten ominaispiirteiden 
säilymisestä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä kerroksellisen rakennuskannan ja 
sen ominaispiirteiden säilymiseen, katutilan rajautumiseen Keskuskadun varrella 
ja alueen luontevaan liittymiseen rataympäristöön ja asemalle. 
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 VK Heinämäentie 2.33

Heinämäentien varrella on tyypillisiä asuin- ja piharakennuksia 1900-luvun alusta. 
Kokonaisuutena alue kertoo rautatien myötä kehittyneistä erilaisista asuinympä-
ristöistä. Alueen pohjoisosan läpi kulkee Mäntän pistoraide. Rakennukset sijaitse-
vat omissa puutarhamaisissa ja kasvillisuudeltaan rehevissä pihapiireissä. Raken-
nukset itsessään ovat vaatimattomia aikansa asuinrakennuksia.  Alue on täyden-
tynyt ajan myötä ja kerroksellisuus kulkee alueella teemana eri mittakaavoissa. 
Kaarikadun varressa puolestaan on melko eheä rivistö rautatieläisten ja jälleenra-
kennuskauden asuinrakennuksia. 

Alueen rakennuskanta on ajalle tyypillistä. Alue sietää jonkin verran muutoksia ja 
täydentämistä ympäristön mittakaavassa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alu-
een vanhimman rakennuskannan ja niiden puutarhamaisten pihapiirien ominais-
piirteiden säilymiseen.  

 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Selvitys 47 
   
6.3.2018   
   
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 VL Mantila 2.34

Mantilan alue Keuruuntien varrella on alkanut rakentua 1900-luvun alussa asu-
tuksen levitessä asemakylältä kohti pohjoista mm. Rantalan sahan, Kotiniemen 
kasvatuslaitoksen ja Pohjois-Hämeen maamieskoulun myötä. Etelämpänä vanhan 
Keuruuntien linjauksen varrella on muutamia rakennuksia 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeniltä. Keuruuntien itäpuolella on jälleenrakennuskauden asuinrakennuksia.  

Alueen rakenteen on rikkonut Keuruuntien uusi linjaus eikä alueen teollinen histo-
ria enää hahmotu. Alue sietää muutoksia ja täydentämistä. Alue rajoittuu Ylä-
Ajoksen arvoalueen peltoihin. Peltojen eheä rajautuminen on syytä huomioida 
mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä. Koska alue kestää muutoksia, 
sitä ei ole tarpeen esittää kaavakartalla arvoalueena. 
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 VM Savonlinnanmäki 2.35

Savonlinnanmäellä on 1920-30 –lukujen rakennuskantaa sekä eheä rivistö jäl-
leenrakennuskauden taloja. Aluetta ovat asuttaneet aikoinaan ratatyöntekijöiden 
lisäksi Vilppulan puuhiomon työläiset. Alueen rakenne on Vilppulalle tyypilliseen 
tapaan pienipiirteinen ja maaston muotojen varaan rakentunut. Myös jälleenra-
kennuskauden talojen sijoittuminen omaksi pieneksi ryhmäkseen on Vilppulassa 
tyypillinen ratkaisu. Alueen rakennukset ovat säilyttäneet lähinnä massoittelunsa 
ja sen myötä katujen rytmin. Rakennuksia on korjattu vahvasti ja seassa on myös 
uudempia rakennuksia. Pihapiirien talousrakennukset sijoittuvat rakennusajan-
kohdalle tyypilliseen tapaan pihojen perälle. Paikan hengen , maiseman ja alueen 
kertovuuden kannalta oleellinen on avoimena säilynyt laidun Savonlinnantien ja 
Savonlinnankujan risteyksessä. Alue liittyy Vilppulankosken arvoalueeseen synty-
historiansa kautta, mutta näköyhteys koskelle katkeaa rantametsikköön.  

Savonlinnantien uusi linjaus radan ali läheltä koskea on rikkonut alueen katuver-
kon rakennetta ja peltoaukeiden metsittyminen Savonlinnankujan talojen ympäril-
tä on heikentänyt alueen alkuperäistä ilmettä sekä todistusvoimaisuutta, samoin 
kuin rakennuskannan voimakas korjaaminen. Alue sietää jonkin verran muutoksia 
ja täydentämistä alueen mittakaava huomioiden. Alueen identiteettiä voisi vahvis-
taa näkymien avaaminen koskelle. 
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 VN Korpelanmäki 2.36

Savonlinnanmäen tapaan myös Korpelanmäki on alkanut rakentua 1900-luvun al-
kupuoliskolla Vilppulan puuhiomon työläisten asuinalueena. Mäen rakennuskanta 
on täydentynyt ja uusiutunut jälleenrakennuskaudella ja 1900-luvun loppupuolella 
eikä kokonaisuus enää ole erityisen edustava. Alue sietää muutoksia ja täyden-
tämistä. Koska alue kestää muutoksia, sitä ei ole tarpeen esittää kaavakartalla 
arvoalueena. 

 

  



FCG FINNISH CONSULTING GROUP OY Selvitys 50 
   
6.3.2018   
   
 

FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi  

 
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 VO Vilppula: Välikatu-Ritvalankatu-Suokatu 2.37

Alue on katunäkymiltään pääosin eheä ja yhtenäinen jälleenrakennuskauden 
asuinalue, jonka keskustan puoleisella reunalla on myös liiketiloja. Asuinraken-
nukset Ritvalan-, Väli- ja Suokadun varrella ovat puolitoista kerroksisia jälleenra-
kennuskauden tyyppitaloja sekä yksikerroksisia 1960-luvun omakotitaloja. Alueen 
katumiljöö jäsentyy suorakulmaisen katuverkon varaan. Päärakennukset sijoittu-
vat rajaamaan katutilaa pitkä julkisivu tien suuntaisesti. Suurin osa taloista on 
puuvuorattuja ja tyypillisiä kattomateriaaleja ovat tiili- tai peltikate. Osaa raken-
nuksista on muokattu voimakkaasti, mutta jotkin ovat säilyneet alkuperäistä vas-
taavassa asussa. Ne, samoin kuin paremmin alkuperäisasussaan säilyneet ulkora-
kennukset, nostavat kokonaisuuden arvoa. Alueen keskellä sijaitsee hyvin säilynyt 
pihapiiri (137) 1920-luvulta, joka tuo alueelle ajallista syvyyttä. Alueen keskustan 
puoleisella laidalla Kaarikadun varrella on jälleenrakennuskauden kaksikerroksisia 
asuin- ja liiketaloja (138, 139 ja 140). Historiallisen arvon lisäksi niillä on maise-
mallista merkitystä niiden rajatessa katunäkyvää. Alue liittyy vahvasti Vilppulan 
keskustaan. Vastaava, joskin vielä paremmin alkuperäisessä asussaan säilynyt 
jälleenrakennuskauden asuin alue on Vilppulan asevelikylä.  Muut Vilppulan jäl-
leenrakennuskauden alueet ovat huomattavasti pienempiä ja sijainniltaan syrjäi-
sempiä. 

Alueen rakennetta rikkoo Ritvalankadun ja Välikadun väliin sijoitetut 1980-luvun 
rivitalot pysäköintialueineen ja 1900-luvun loppupuoliskon kerrostalot Kaarikadun 
varrella. Nämä onkin jätetty arvoaluerajauksen ulkopuolelle. Alueen yhtenäisyyttä 
vaalitaan. Vähäiset muutokset tai täydentäminen voivat olla mahdollisia ympäris-
tön mittakaava ja alueelle tyypillinen rakennusten sijoittelu huomioiden. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä alkuperäisessä tai sen kaltaisessa asussa säilyneiden 
rakennusten ulkoasun vaalimiseen, alueen puutarhamaisuuteen sekä alueen luon-
tevaan liittymiseen keskustaan. Myös alueen ajallista kerroksellisuutta 1920-
luvulta 1960-luvulle tulee vaalia. 
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 VP Vilppulan Asevelikylä ja terveyskeskuksen alue 2.38

Asevelikylä on yhtenäisenä säilynyt jälleenrakennuskauden asuinalue, jonka lai-
dalla sijaitsee samoihin aikoihin rakennettu entinen terveystalo (141). Asuinalu-
een eheät katunäkymät muodostuvat kadun varteen sijoitetuista jälleenrakennus-
kauden tyyppitaloista, jotka ovat tyypillisesti joko vaaleaksi rapattuja tai puu-
vuorattuja ja vaaleaksi maalattuja. Pihat on aidattu matalilla leikatuilla pen-
sasaidoilla ja korkeampi kasvillisuus sijoittuu tonttien takaosiin samoin kuin piha-
rakennukset. Alkuperäisasuisina säilyneet asuinrakennukset pihapiireineen ovat 
arvokkaita harvinaisuudessaan. Osaa rakennuskannasta on korjattu eri vuosi-
kymmeninä ajankohdan tyyliin ja osassa kohteita kasvillisuus kadun varressa on 
päässyt turhan reheväksi. 

Alueen reunoilla ja etenkin pohjoisosassa on yksikerroksisia 1960- ja 70-lukujen 
omakotitaloja, jotka kertovat yleisestä vaurastumisesta jälleenrakennuskauden 
jälkeen. Matalat rakennukset eivät rajaa katunäkymiä yhtä vahvasti kuin jälleen-
rakennuskauden puolitoistakerroksiset tyyppitalot, mutta muodostavat kuitenkin 
yhtenäistä katutilaa, jota kasvillisuus pehmentää.  

Aluetta reunustaa lännessä metsikkö, pohjoisessa Mäntäntie ja koillisesta 1900-
luvun loppupuolen rivitalot. Rivitalot erottavat entisen terveysaseman muusta 
Asevelikylän rakenteesta. Asevelikylää vastaava kohde Vilppulassa on Väli-, Ritva-
lan- ja Suokadun muodostama kokonaisuus, joskin Asevelikylän rakenne ja ulko-
asu on säilynyt alkuperäisemmässä asussa. Muut Vilppulan jälleenrakennuskau-
den alueet ovat huomattavasti pienempiä ja sijainniltaan syrjäisempiä. Ajallisesti 
kohde liittyy myös Vilppulan kirkonkylän kansakouluun. 

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että alueen yhtenäisiä katunäkymiä vaa-
litaan. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alkuperäisessä tai sen kaltaisessa asus-
sa säilyneiden rakennusten ulkoasun ja pihapiirien ominaispiirteiden vaalimiseen. 
Julkisivukorjausten yhteydessä jälleenrakennuskauden päärakennusten sävy tulisi 
pitää vaaleana. Myös alueen ajallista kerroksellisuutta on syytä vaalia. Vähäiset 
muutokset tai täydentäminen voivat olla mahdollisia ympäristön mittakaava ja 
alueelle tyypillinen rakennusten sijoittelu huomioiden. Tontit tulisi rajata leikkaa-
malla matalana pidettävillä pensasaidoilla ja sijoittaa korkeampi kasvillisuus tont-
tien takaosiin. Luontevaa yhtyettä Vilppulan kirkonkylän kansakoulun alueelle ja 
entiselle terveyskeskukselle vaalitaan. 
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 VQ Retuperä 2.39

Retuperä on Vilppulalle tyypillinen pieni jälleenrakennuskauden asuinalue Väkkä-
rävuoren pohjoisrinteellä hieman syrjässä muusta kaupunkirakenteesta. Aluetta 
ympäröi osittain hakatut metsät. Alueen rakentumisen jälkeen perustettu Kan-
gasmaan teollisuusalue on laajentunut vähitellen ulottuen nykyisin Retuntielle as-
ti. Retunperän rakennuskanta koostuu jälleenrakennuskauden asuintaloista, joista 
osa on selvästi pienempiä ja vaatimattomampia kuin Vilppulan keskustan jälleen-
rakennuskauden asuinalueilla. Tonttikoko vaihtelee noin tuhannen ja kolmen tu-
hannen neliömetrin välillä. Tien pohjoispuolella päärakennukset on sijoitettu mel-
ko lähelle tielinjaa. Eteläpuolella päärakennukset sijaitsevat tonttien takaosassa ja 
piharakennuksia on tien tuntumassa. Moni taloista ja pihapiireistä on säilynyt var-
sin hyvin ulkoasultaan alkuperäistä vastaavana, mutta alueen rakenne ja raken-
nuskanta eivät ole alun alkaenkaan yltäneet edustavuudessaan keskustan jälleen-
rakennuskauden asuinalueiden tasolle. Osaa rakennuksia on korjattu ja pihoilla on 
myös uusia piharakennuksia. Isojen tonttien rehevän kasvillisuuden takia näkymä 
tiellä peitteiseksi ja rakennukset vain pilkistävät tielle. 

Alue sietää jonkin verran muutoksia ja täydentämistä. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä pienipiirteisen rakennuskannan mittakaavan säilymiseen ja rakennusten 
sijoitteluun suhteessa tiehen sekä pihojen kasvillisuuden luontevaan liittymiseen 
aluetta ympäröiviin metsiin. 
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 VR Linjala 2.40

Linjalalla on maisemallista arvoa etenkin alueen pohjoisosassa Kitusen metsän-
vartijatilan (142) ympäristössä. Tila on tyypillinen muusta asutuksesta erillään si-
jainnut metsänvartijatila. Tila on asutettu 1800-luvun alussa. Perinteiseen tapaan 
rakennettu vuoraamaton päärakennus on todennäköisesti 1800-luvun alusta. Pi-
hapiirissä on myös vanhoja aittoja. Pihapiiri muodostaa eheän ja säilyneen koko-
naisuuden, jolla on kulttuurihistoriallista arvoa. Tilan pellot ovat edelleen viljelyk-
sessä. Tila on alkujaan sijainnut Vuohijoen kruununmailla, jotka muutettiin myö-
hemmin Vuohijoen valtion puistoksi, jonka toimintaan Parkkivuorella sijaitseva 
Metsäntutkimuslaitoksen koeasema on liittynyt. 

Linjalan asuttaminen jälleenrakennuskaudella kuitenkin muuttaa Kitusen metsän-
vartijatilan merkitystä syrjäisenä metsätorppana. Linjalantien varren maisemat 
koostuvat pienistä peltoaukeista, joiden reunalla mäen alarinteellä tyypilliset jäl-
leenrakennuskauden pihapiirit ovat. Osa pelloista on kasvanut umpeen ja osalle 
on rakennettu 2000-luvun taitteessa uusia asuintaloja, jotka katkaisevat jälleen-
rakennuskauden talojen yhteyden peltoaukealle. 

Alueen identiteetin kannalta on tärkeää, että Kitusen metsänvartijatilan vanhaa 
rakennuskantaa vaalitaan. Maiseman arvojen kannalta oleellista olisi tilan raken-
nusten takaisen mäen säilyminen metsäisenä ja tilan entisten peltojen säilyminen 
avoimina. Alueen reunoille sijoittuva uudempi rakennuskanta kestää muutoksia ja 
täydentämistä. 
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 VS Vilppulan kirkko ja hautausmaa 2.41

Vilppulan kirkko ja hautausmaa sijaitsevat Ajosharjuun kuuluvalla Kirkkokankaalla 
Kirkkosalmen rannalla. Paikka on ollut liikenteellinen solmukohta vielä kirkon ra-
kentumisen aikoihin, kun harjujaksoa seurannut tieyhteys ja vesireitti kohtasivat 
paikalla. 1800- ja 1900-lukujen taitteessa rakennetun ja hieman myöhemmin vii-
meistellyn kirkon ulkoarkkitehtuuri edustaa kertaustyylejä. Hautausmaalla sijait-
see ruumishuone ja huoltorakennus 1900-luvun alkupuolelta. Kirkon torni näkyy 
vesistöä pitkin Vilppulankoskelle asti ja muodostaa vahvan kiintopisteen maise-
maan.  

Vanha puustoinen hautausmaa sijaitsee kirkon pohjoispuolella. Vanhan hautaus-
maan länsilaidalta johti kirkolle Kirkkokankaan laen kautta tie, jonka päätteenä 
kirkko näkyi. Idemmäs Vilppulankoskelle johtanut tielinjaus on kuitenkin katken-
nut, kun osa Kirkkotiestä on nykyisin vain kävelytienä. Uudemmat tielinjaukset 
alueella eivät huomioi kirkkoa vastaavalla tavalla maiseman kiintopisteenä. 1970-
luvulla rakennettu Vilppulan keskustan ohittava Keuruuntie linjattiin hautausmaan 
itäpuolelta ylittämään Kirkkosalmi ja hautausmaan laajennuksen yhteydessä kir-
kolle johtanut tie linjattiin kiertämään laajennuksen länsipuolelta, jolloin kirkko ei 
enää näy kirkolle johtavan tien päätteenä. Hautausmaan ja Keuruuntien itäpuolel-
la on maisemaan avaruutta tuova peltoaukea, joka on ollut avoin ja viljelty 1700-
luvulta asti. 

Kirkko, hautausmaa ja pelto muodostavat hyvin säilyneen eheän kokonaisuuden, 
jota tulee kokonaisuudessaan vaalia. Arvoalue kestää heikosti muutoksia. Kirkon, 
samoin kuin hautausmaalla sijaitsevan vanhan rakennuskannan, ominaispiirteitä 
vaalitaan. Hautausmaalta avautuu hieno 1700-luvulta asti viljelty peltomaisema 
Vilppulankosken suuntaan. Pelto tulee säilyttää avoimena ja näin turvata näköyh-
teys kirkon ja Vilppulankosken välillä. Avoin pelto korostaa mäntykankaan kasvil-
lisuuden hienosti huomioivan vanhan hautausmaan metsäistä tunnelmaa, jonka 
säilymisestä huolehditaan. Näkymiä kirkolle vesistöä pitkin sekä Vilppulankosken 
että Huutoselän suunnasta vaalitaan. 
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 VT Kotiniemen kasvatuslaitos 2.42

Vilppulan vankila, alkujaan Kotiniemen kasvatuslaitos, sijaitsee muusta asutuk-
sesta syrjässä Ajosjärven pohjoisrannalla. Valtion kasvatuslaitoksiin sijoitettiin 
vuoden 1889 rikoslain perusteella 7-14 –vuotiaita rikoksentekijöitä. Kotiniemen 
kasvatuslaitoksen 1900-luvun alkuvuosina rakennettu rakennuskanta asuntoloista 
maatalousrakennuksiin on arkkitehtonisesti yhtenäistä jugend-tyyliä. Rakennukset 
on ryhmitelty väljästi puistomaiseen ympäristöön ja asuntolarakennusten rivistön 
takaa pilkottaa järvimaisema. Laitoksen keskusaukion ympärillä on hallintoraken-
nus, keittola, koulurakennus sekä asuntolarakennuksia. Kasvatuslaitoksen raken-
nusten ulkoarkkitehtuuria elävöittää monet jännittävät tai peräti hauskat yksityis-
kohdat. Kasvatuslaitoksen suunnitteli rakennushallinnon arkkitehti Hugo Lindberg, 
joka oli perehtynyt kasvatuslaitoksiin eri Pohjoismaissa. Laitos on pysynyt alkupe-
räistä melko hyvin vastaavassa käytössä avovankilana ja rakennuskannasta on 
pidetty hyvää huolta. 

Alueella sijaitsee valtakunnallisesti arvokasta rakennuskantaa 1900-luvun alusta, 
ja RKY-arvoalue kestää heikosti muutoksia. Rakennuskannan ominaispiirteitä ja 
yhtenäisyyttä on tärkeää vaalia korjausrakentamisen yhteydessä. Täydennysra-
kentaminen voi olla mahdollista rakennetun ympäristön reunoilla alueen ominais-
piirteet ja tilallinen jäsennys huomioiden. Alueella sijaitsevien peltojen säilyminen 
viljelykäytössä on historiallisen kertovuuden kannalta tärkeää. 
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 VU Suluslahden kulttuurimaisema 2.43

Suluslahdella on säilynyt avoimena viljelysmaisemana Sankian ja Pynnösen talo-
jen vanhat pellot, joita elävöittää tilojen vanha rakennuskanta. Kulttuurimaisema 
rajautuu kuitenkin pääasiassa kaava-alueen ulkopuolelle, samoin kuin kylän ar-
vokkaimmat rakennetut kulttuuriympäristöt Ylä- ja Ala-Sankilassa. 

 VV Pynnöskylä 2.44

Pynnöskylän kulttuurimaisema on rakentunut Suluslahden alavien rantojen ja 
Vilppulaan jatkuvan etelä-pohjois –suuntaisen harjujakson varaan. Kylän van-
himmat pellot ja niityt sijoittuvat Suluslahden rannalle ja vanhimmat rakennus-
paikat harjun rinteelle. Viljeltyä aluetta on laajennettu 1800-luvun lopulta alkaen 
harjun itäpuolelle. Nykyisin Pynnöskylän rakennettua maisemaa määrittää harju-
jaksoa myötäilevä junarata, jonka rakentaminen 1800-luvun lopulla jakoi kulttuu-
rimaiseman kahteen osaan sekä erotti Ylä- ja Ala-Pynnösen talojen pihapiirit toi-
sistaan. Radan lisäksi kulttuurimaisemaa halkoo nykyään Riihikankaantie, joka 
erottaa Pynnöskylän Suluslahden rantamaisemasta. Myös alueen vanhempi tie-
verkko on edelleen hahmotettavissa harjulla. Paikanhengen kannalta oleellisin 
kohde on Ylä-Pynnösen (145) päärakennus 1900-luvun alusta. Uusrenessanssi-
tyylisen päärakennuksen on suunnitellut Bruno Granholm, jonka suunnitelmien 
mukaan Kolhon ja Vilppulan asemia laajennettiin samoihin aikoihin. Aivan radan 
varteen sijoittuvalla rakennuksella on maisemallisen merkityksen lisäksi raken-
nustaiteellista arvoa. Ala-Pynnösen rakennuskanta on melko tavanomaista. 

Alueen kerroksellinen tieverkko ja rakennuskanta kestävät jonkin verran muutok-
sia ja täydentämistä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä alueen vanhimman ra-
kennuskannan säilymiseen sekä vanhojen pihapiirien luontevaan liittymiseen vil-
jely- ja liikennemaisemaan. 
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3 Johtopäätökset 

Rakennetun kulttuuriympäristön arvoalueet tarkastelualueella liittyvät Mäntässä 
pääasiassa paikkakunnan teolliseen historiaan ja sen myötä työväen asumiseen ja 
asuttamiseen sekä työväen ruokahuoltoon liittyneeseen maatalouteen. Vilppulas-
sa rakennettu kulttuuriympäristö liittyy maatalouden harjoittamiseen ja maata-
louden kehittymiseen sekä Mänttää pienimuotoisemman teollisuuden kehittymi-
seen. Tampere-Vaasa junarata tiejärjestelyineen on myös vaikuttanut voimak-
kaasti etenkin Vilppulan  keskustan kehitykseen. Vilppulan rakennetussa kulttuu-
riympäristössä ilmenee myös kytkökset Mäntän teollisuuteen. 

Vilppulassa on säilynyt Ajosjärven rannalla, Kitusuolla ja Pynnöskylässä vanhaa 
talonpoikaiskulttuuria ja torppariasumista ilmentäviä rakennuksia ja peltoaukeita. 
Ajostaipaleella on asuttu jo esihistoriallisella ajalla. 

Rautatielinjauksen myötä asutus keskittyi Vilppulassa 1900-luvulla rautatien tun-
tumaan – alkuun kosken äärelle Parkkivuorelle ja myöhemmin aseman yhteyteen. 
G.A. Serlachiuksen rakennuttama kapearaiteinen rata Mänttään mahdollisti paitsi 
tehtaan tavarankuljetukset myös matkustajaliikenteen taajamien välillä. Vilppu-
lankosken ympäristö muodostaa maiseman solmukohdan vesireitin ja radan riste-
ykseen. Kosken rannoilla on asuttu esihistorialliselta ajalta lähtien, myöhemmin 
vesivoima yhdessä radan kanssa mahdollisti teollisuuden kehittymisen kosken 
rannoilla. Vuonna 1900 valmistunut Vilppulan kirkko rakennettiin vesireitin äärel-
le. Alueeseen liittyy myös vuonna 1918 käyty Vilppulan taistelu. 

Mäntässä kulttuuriympäristön arvoalueet liittyvät tavalla tai toisella Mäntän teol-
listumiseen. Paperitehdas Mäntänkosken ympäristössä muodostaa maiseman yti-
men. Paperitehtaan takia Tampere-Vaasa –rata linjattiin Näsijärven itäpuolta 
Vilppulan kautta. G.A. Serlachius Oy hankki haltuunsa vanhojen kantatilojen maat 
laajalta alueelta tehtaan ympäristöstä. Tämä mahdollisti tehtaan työväen suunni-
telmallisen asuttamisen 1800-luvun loppupuolelta alkaen, mikä näkyy yhä selvästi 
Mäntän yhdyskuntarakenteessa ja asuinalueilla. Maanomistustensa takia yhtiö 
pystyi itse säätelemään miten uudet asuinalueet suunniteltiin, kenelle tontit myy-
tiin ja millaisia taloja alueille rakennettiin. 1960-luvulle asti yhtiö myi maata vain 
lähinnä omille työntekijöilleen ja valvoi alueiden toteutusta. 1960-luvulla yhtiön 
maapolitiikka muuttui ja se alkoi myydä Mäntän kauppalalle maata. Kauppalan 
johdolla suunnitellut asuinalueet eroavat yhtiön asuinalueista; luonnonläheisyyden 
ja yhtenäisyyden sijasta kauppalan johdolla rakennetuilla alueilla pyrittiin tehok-
kuuteen, toimintojen ja talotyyppien sekä asukaspohjan monimuotoisuuteen. 
Myös alueet rakentaneiden rakennusyhtiöiden standardoitu elementtitekniikka 
vaikutti alueiden ilmeeseen. 

Vanhat kantatilat ja niiden pellot jäivät asutuksen alle Mäntän paperitehtaan lä-
heisyydessä, mutta kauempana sijaitsevat yhtiön haltuunsa hankkimat tilat Sep-
pälä ja Joenniemi säilyivät pidempään maatalouskäytössä. Seppälän tilan ympäril-
lä on edelleen avointa viljelysmaisemaa. Joenniemen kartanosta tuli taidemuseo 
vuonna 1945. Tehtaan asuntopolitiikka ja omavaraisuustavoite sai aikaan myös 
uudenlaista maatalousmaisemaa yhtiön myydessä Vuohijoelta pieniä maatalousti-
loja 1920-luvulla, harjoittaessa maataloutta omistamillaan tiloilla sekä perustaes-
sa taimimyymälän entisen Koskelan talon maille kirkon eteläpuolelle. 
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 Suositukset 3.1

Arvoalueiden merkitystä on arvioitu inventointiraportissa ”Rakennetun ympäristön 
selvitys, Keskustaajaman osayleiskaava 2030” vuodelta 2015. Mänttä-Vilppulan 
arvokkaat rakennetut ympäristöt on jaettu kolmeen luokkaan: valtakunnallisesti, 
maakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin alueisiin. Nämä merkitään kaavakar-
talle arvoalueina, joiden suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä huomioidaan 
kulttuuriympäristöjen ominaispiirteet niiden arvoluokitusta vastaavalla tavalla. 
Tähän raporttiin on kuvattu kullakin alueella erityisesti vaalittavia piirteitä. 

3.1.1 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 
22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriym-
päristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koske-
va valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 
1.3.2009. Kaava-alueella sijaitsevat RKY-alueet osoitetaan kaavassa valtakunnal-
lisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä. 

VALTAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympä-
ristön arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen 
kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkai-
semista. 

Valtakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä osoitetaan 
MA) Mäntäntehtaat ja yhdyskunta, VC) Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat - Vilp-
pulan asema, Vilppulan ja Kolhon rautatieasemat - Vilppulan vahtitupa, VT) Koti-
niemen kasvatuslaitos ja MB) Joenniemen kartano. 

3.1.2 Maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Osayleiskaavan inventointia tehdessä maakunnallisesti merkittävät ympäristöt oli 
kuvattu valtioneuvoston 29.3.2007 vahvistamasta Pirkanmaan 1. maakuntakaa-
vassa. Osayleiskaavan inventointia tehdessä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 oli 
vireillä. Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten maakunnallisesti merkittävät 
ympäristöt on inventoitu uudelleen. Inventoinnin tulokset on kuvattu raportissa 
”Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt”. Kaava-
alueella sijaitsevat maakunnallisesti arvokkaat alueet osoitetaan osayleiskaavassa 
maakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä. 

MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄ RAKENNETTU KULTTUURIYMPÄRISTÖ. 

Alueen suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on edistettävä kulttuuriympä-
ristön arvojen säilymistä. Alueen käyttö ja rakentaminen tulee sopeuttaa alueen 
kulttuuriperintöön ja ominaislaatuun. Museoviranomaiselle tulee varata tilaisuus 
lausunnon antamiseen ennen suojelukohteita koskevien lupahakemusten ratkai-
semista. 

Maakunnallisesti merkittävinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä osoitetaan VB) 
Ylä-Ajos, VS) Vilppulan kirkko ja hautausmaa, VF) Vilppulankoski, MC) Seppälän 
tila, MU) Mäntänvuori, ME) Sillanpään asuinalue, MI) Tammikangas ja MJ Tammi-
ranta sekä MO) Kirkonpelto ja Kauppatori. 
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MAAKUNNALISTI ARVOKAS KULTTUURIMAISEMA 

Osayleiskaavan inventointia tehdessä Pirkanmaan maakuntakaava 2040 oli vireil-
lä. Pirkanmaan maakuntakaavaa 2040 varten maakunnallisesti merkittävät kult-
tuurimaisemat on inventoitu ja huomioitu maakuntakaavassa. Kaava-alueella si-
jaitsevat maakunnallisesti arvokkaat kulttuurimaisemat on huomioitu kaavarat-
kaisussa ja osoitetaan maakunnallisesti arvokkaina kulttuurimaisemina. 

Maakunnallisesti arvokkaina kulttuurimaisemina osoitetaan VU) Suluslahden kult-
tuurimaisema 

3.1.3 Paikallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt 

Paikallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen rajaukset perustu-
vat aiempien selvitysten ohella osayleiskaavan yhteydessä tehdyn inventointityön 
kartta- ja maastotyöskentelyyn sekä työn yhteydessä tehtyyn arvottamiseen. 
Aluekokonaisuuksien samoin kuin yksittäisten kohteiden merkittävyyttä arvioitiin 
kuuden kriteerin perusteella. Samoilla perusteilla arvioidaan rakennusten merkit-
tävyyttä myös laissa rakennusperinnön suojelemisesta. Kriteerien kautta tarkas-
teltiin aluetyyppien harvinaisuutta, historiallista tyypillisyyttä, edustavuutta, alku-
peräisyyttä, historiallista todistusvoimaisuutta ja historiallista kerroksellisuutta. 
Pisteytyksen perusteella tärkeät alueet osoitetaan kaavassa paikallisesti merkittä-
vinä rakennettuina kulttuuriympäristöinä. 

MAISEMALLISESTI JA/TAI KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKAS ALUEKOKO-
NAISUUS. 

Paikallisesti merkittävä alue. Alueen arvokkaiden ominaispiirteiden säilyttäminen 
tulee olla maankäytön lähtökohtana. Alueella tehtävien toimenpiteiden tulee olla 
sellaisia, että alueen rakennus-, kulttuuri- ja/tai maisemahistoriallisesti arvokas 
luonne säilyy. Alueella ei saa tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka vaarantavat alu-
een arvot. 

Merkinnällä osoitetaan rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen mukaiset pai-
kallisesti merkittävät alueet. 




