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Alkusanat

Viiden kosken kuljettamaa - julkaisu tutustuttaa meidät Viitasaaren kulttuuriympäristön osa-alueisiin: muinaismuistoihin, kulttuuri- ja perinnemaisemiin sekä rakennuksiin. Sen tarkoituksena on osoittaa, että kulttuuriympäristö on osa jokapäiväistä elämäämme, meitä ympäröivää maailmaa. Jokainen uusi rakennus tai raivattu
peltoala synnyttävät uutta kulttuuriympäristöä, joka kertoo juuri tästä ajasta, sen arvoista ja ihmisten tarpeista.
Voimme lukea meitä ympäröivästä maisemasta sen historialliset kerrokset, näemme siinä meitä edeltäneiden
sukupolvien työn ja käsiemme jäljen. Kulttuuriympäristön tehtävä on osoittaa meille joka päivä paikkamme tässä
historiallisessa jatkumossa.
Viitasaaren kaupunki osallistui Keski-Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan Pohjoisen Keski-Suomen Toiminnallinen Kulttuuriympäristö (POTKU)-hankkeeseen, joka toimi vuosina 2006-2007 tavoitteenaan maaseudun
kulttuuriympäristön ja kylien kehittäminen. Hankkeen päärahoituksesta vastasi Keski-Suomen TE-keskuksen
maaseutuosaston Euroopan Unionin Maaseudun Ohjaus- ja Tukirahasto (EMOTR). Lisäksi hankkeeseen osallistui
kolme muuta kumppanikuntaa: Kinnula, Pihtipudas ja Saarijärvi. Kehittämisyhtiö Witas oli hankeen yhteistyö- ja
rahoitustaho Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren osalta. Lisäksi toimintaa ovat tukeneet yhteistyöyritykset.
Julkaisu on POTKU-hankkeen loppuraportti ja samalla myös Viitasaaren kulttuuriympäristön kehittämisohjelma.
Hankkeen erityisinä painopisteinä olivat Viitasaaren vesistöjen kulttuuriympäristöt, koskikylät sekä kulttuurimatkailun kehittämisen näkökulma. POTKU-hankkeen toimenpiteinä toteutettiin mm. neljälle koskikylälle maisemaselvitys sekä maisemahoitosuunnitelmat ja järjestettiin niihin liittyen maisemanhoitokurssi, jossa myös toteutettiin
maisemanhoitoa Keihärinkoskella. Hankkeen vesistö-teemaan liittyven järjestettiin maakunnallinen myllyseminaari Suovanlahdella sekä kartoitettiin kunnan alueelta säilyneistä, vesistöihin liittyviä kulttuuriympäristöjä
ja haasateltiin vesistökulttuuriaa tuntevia asukkaita. Metsien Kätköistä koulutus suunnattiin Viitasaaren ja
Pihtiputaan metsäalan ammattilaisille, koulutuspäivän aikana tutustuttiin muinaismuistoihin ja perinnemaisemiin
autenttisessa ympäristössä ja ohjeistettiin näiden herkkien kohteiden metsänhoitotoimenpiteisiin. Kymmeniä
kohdekäyntejä tehtiin erilaisiin kohteisiin, avustettiin erilaisten avustuksien hakemisessa, järjestettiin kyläiltoja
ja keskukstelutilaisuuksia sekä etsittiin Viitasaaren mielenkiintoiset kulttuurimatkailukohteet ja esiteltiin ne
Kulttuurin Polkuja kulttuurimatkailijan opaskirjassa.
Tämä julkaisu esittelee Viitasaaren kulttuuriympäristön sekä sen historiallisen taustan, samalla julkaisussa
tarjotaan tietoa kulttuuriympäristön hoitoon ja säilyttämiseen liittyvistä asioista, joista jokainen meistä voi
arkipäivässään toteuttaa. Julkaisun loppuosassa katsotaan kohti tulevaisuutta, Viitasaaren kulttuuriympäristön
kehittämisohjelmassa. Sen tarkoituksena on antaa suuntaviivoja kulttuuriympäristön hoidolle ja kehittämiselle
osana elinvoimaista ja viihtyisää elinympäristöä. Taustavärillä olevissa laatikoissa esitellään teemaan liittyviä
“tietoiskuja” tai lisätietoja, jotka tukevat tekstin sisältöä tai täydentävät sitä.
Hankkeen työ Viitasaarella on toteuttanut maakunnallista kulttuuriympäristöohjelmaa edistämällä kulttuuriympäristötietoutta ja kulttuuriympäristön hoitoa. POTKU- hanketta on Viitasaarella ohjannut aktiivisesti kokoontunut POTKU- työryhmä, jonka jäseninä ovat olleet : Helena Raatikainen, ryhmän puhenjohtaja, Viitasaaren
kaupunki, Tapani Savolainen, Viitasaaren kaupunki, Jorma Rihto, Viitasaaren kaupunki, Paavo Ryyppö, Metsähallitus, Kari Hämäläinen, Metsähallitus, Sini ja Eero Paananen, Suovanlahti ja Huopanankoski-kirjojen kirjoittajat, Suovanlahden Sonniyhdistys, Arvo Pietiläinen, Suovanlahden maamiesseura, Suovanlahden kyläyhdistys,
Pauli Salonen, harrastaja-arkeologi, Solisniemen kyläyhdistys ja Jukka Hallberg, yrittäjä. Hankkeen vetäjänä ja
julkaisun kokoajana toimi Saija Silén Keski-Suomen ympäristökeskuksesta. Lisäksi aineistoja julkaisuun sekä
valokuvia tuottivat kesällä ja syksyllä 2006 maisema-arkkitehti ylioppilas Nina Andersson, Helsingin teknillisestä
korkea-koulusta ja valokuva-artesaani Juha Moilanen. POTKU-hankkeen ohjausryhmänä toimi Maakunnallinen
Kulttuuriympäristöyhteistyöryhmä ( MAKU ), jossa on edustettuna Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen Liitto,
Keski-Suomen museo, Keski-Suomen TE-keskus, Keski-Suomen Tiepiiri, Keski-Suomen ympäristökeskus, MTK
Keski-Suomi, Metsähallitus, Metsäkeskus Keski-Suomi, Keski-Suomen kylät ry ja ProAgria Keski-Suomi.
POTKU-hanke kiittää lämpimästi kaikkia hankkeen toteuttamisessa mukana olleita tahoja, talkootyöläisiä ja
rahoittajia. Suuret kiitokset hankkeen toimintaan aktiivisesti ja innovatiivisesti osallistuneille Viitasaaren POTKUtyöryhmän jäsenille, erityisesti talkootyöhön ja tapahtumajärjestämiseen osallistuneille Suovanlahden maamiesseuralle sekä Keihärinkosken ja Kymönkosken kyläyhdistyksille sekä kehittämisyhtiö Witakselle, Keski-Suomen
TE-keskuksen maaseutuosastolle ja YTY 2005 projektille Viitasaarella. Kiitokset myös suuren asiantuntijapanoksen
ja tuen hanketyölle antaneille Liisa Bergiukselle, Päivi Haliselle, Liisa Horppila-Jämsälle, Miikka Kumpulaiselle,
Maija Mussaarelle, Pirjo Sojakalle, Seija Tiitinen-Salmelalle sekä Kai Mäkiselle, Elisa ja Ilkka Silénille.
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Kulttuuriympäristön hoidossa mukana:
KARIN PÄRE JA PUU

Karin Päre ja Puu on puutuotteisiin ja perinnerakentamiseen
erikoistunut perheyritys Toivakasta
Meiltä saat laadukkaat, kotimaisesta puusta tehdyt päreet, paanut ja tuohet vanhan tai uuden rakennuksen kattamiseen. Tulemme myös tekemään kattourakkasi tai pisteaitasi paikan päälle - perinteisin menetelmin valmiiksi saakka. Olemme kattaneet ammattitaidolla useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia ja museokohteita. Työn osuus on kotitalousvähennyskelpoista.

Tiedustelut:
Karin Päre ja Puu, Toivakka
puh. 0400- 232 593
Järjestämme tilauksesta ryhmille pärekatto- ja pisteaitakursseja.
Meiltä saat myös käsintehdyt, puiset lahja- ja yritystuotteet painatuksella.

Huolehdimme sinusta

- Ekopine Wood mäntyöljykyllästetty puutavara
- Ekopine puunsuojaöljyt
- MäntyEko mänynestesaippua
- Luonnon Pineeni tärpätti
- Ekopine Biovoiteluaineet
Ekopinen tuotteista puun mäntyöljykyllästys on ekologinen ja kestävä vaihtoehto korjaus- ja rakennuskohteisiin,
jossa puulta vaaditaan kestävyyttä vaihtelevissa kosteusolosuhteissa ja kovassa kulutuksessa. Ekopine Puunsuojaöljyt ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto puun suojaamiseen ja pintakäsittelyyn erityisesti ulkotiloissa.

Ekologista ja turvallista puunsuojaa
- kotimaisella mäntyöljyllä

VIITASAARI

Kokkosalmentie 7
www.abcasemat.fi

www.ekopine.fi
ekopine@ekopine.fi
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EKOPINE
Hiekkakiventie 7
90240 OULU
Puh. 044-3271 603

Keski-Suomessa:
JH-Palvelu,Laukaa
Puh.040 511 6940
juhani.hyvonen@pp.nic.fi

Solisniemen kärki (JM)

Viitasaaren luonnonmaiseman muodostuminen
Viitasaaren luonnonmaisema sai nykyiset maisemapiirteensä noin 11 000 vuotta sitten, kun mannerjäätikkö lähti vetäytymään peittämiltään maa-alueilta
jääkauden päättyessä. Viitasaaren maiseman perustan ja sen korkokuvan muodostaa ikiaikainen kallioperä, joka on pääosin graniittia. Kallioperä on rikkonainen, siinä on halkeamia, murtumia ja ryhjeita,
joita mannerjäätikkö sulaessaan kulutti. Samalla se
kuljetti mukanaan lohkareita ja rapautunutta kiviainesta. Vuosituhansia kestänyt jään ja veden liikkuminen
muokkasi maisemaa ja kallioperää; mannerjäätikkö
syvensi murroslinjojen laaksoja, tasoitti kalliopintoja
ja kuljetti irroittamiaan kiviaineksia, synnyttäen lajiutumattoman maalajin eli moreenin. Kalliokohoumat
kasasivat moreenia paikoin myös jään liikkumissuunnan mukaisiksi, selänteiksi eli drumliineiksi. Viitasaari
kuuluu osaksi maamme laajinta drumliinialuetta, joka
kulkee Etelä-Savosta Keski-Pohjanmaalle luoteiskaakko-suunnassa.

Viitasaaren reitti kulkee Muurasjärveltä Alvajärven
kautta Heinäjokea myöten Kolimaan. Kolimasta
jatketaan Kärnä-Kymönkoski koskireittiä myöten
Ylä-Keiteleelle. Koskireitin varrella on nykyisin viisi
pudotuskorkeuksiltaan vaihtelevaa koskea: Vanha
Myllykoski, Kärnäkoski, Kellaankoski, Sahakoski ja
Kymönkoski. Koskien nimet ja yllättäen myös määrät
ovat vaihdelleet vuosisatojen myötä. Viime vuosisadalla katsottiin tällä koskiosuudella olleen kymmenen koskea. Koskireitin pituus oli sata vuotta sitten
mitattuna puolitoista peninkulmaa eli noin viisitoista
kilometriä, josta koskiputousta oli yhdeksän metriä.
Kärnänkosken osuus siitä oli yksinään neljä ja puoli
metriä. Huopanankoski ja Keihärinkoski vesistöineen
sijoittuvat Viitasaaren länsiosiin ja ovat yhteydessä
Kivijärveen. Keitele on Viitasaareen suurin järvi ja se
halkaisee pitäjän kahtia. Alueen toinen suuri järvi on
Kolima, joka sijaitsee Keiteleen pohjoispuolella.
Noin 700 eKr. ja alkoi nykyisen kaltainen subatlantillinen ilmastovaihe, joka on suosinut havumetsille luonteenomaisia lajeja. Myös alueen suokasvillisuus sai
nykyiset piirtensä ja kasvillisuustyyppinsä tuolloin.

Mannerjään vetäydyttyä valtaosa vapautuneesta
maasta jäi ensimmäisen sisämeren eli Yoldianmeren
peittämäksi noin 11 000 vuotta sitten. Sen jälkeen
oli Ancylusjäri-vaihe, jonka rantavallit ovat nykyisin
noin 130 mpy korkeudessa. Tämä vaihe oli tärkeä
mm. sisävesikalojen leviämiselle. Merkittävä muutos
maisemassa tapahtui, kun maankohoamisen myötä
Kärnänkosken kynnys kohosi Ancylusjärven pinnan
yläpuolelle. Muodostui Muinas-Päijänne, joka ulottui
Pihtiputaalta Heinolaan saakka. Hieman myöhemmin Muinais-Kolima yhtyi Päijänteeseen, kun Koliman
pinta kohosi Kärnänkosken tasolle. Ajanjakson muinasrannat voidaan erottaa maisemasta erilaisina reunadeltoina, rantavalleina, terasseina, törmärantoina,
huuhtoutumisrajoina ja kivivöinä (ns. Pirunpellot).

Nykymaisema
Viitasaaren maisemaa leimaavat nykyisinkin runsaat
metsät ja vesistöt koskineen. Kaupungin kokonaispinta-ala on 1.589 km2, joista vesistöjen osuus on noin
viidennes eli 339 km2 ja metsien osuus on 109 000
hehtaaria. Peltoja maa-alasta on 5 900 hehtaaria. Viitasaari kuuluu maisemamaakuntajaossa Itäiseen Järvi-Suomeen, tarkemmin sanottuna Keski-Suomen järviseutuun. Viitasaaren asutus on sijoittunut pääasiassa
vesistöjen äärelle, jossa kyläkeskukset muodostavat
maisemaan pienipiirteistä maatalousmosaiikkia. Pellot ovat pienialaisia ja rikkonaisia. Poikkeuksen tekee
Viitakankaan kylän pienimuotoinen jokilaakso. Myös
Kymönjärven ympäristössä, saviesiintymien alueella
Toulat-järvien rannoilla, Haarala-Silonkylässä sekä
Ilmolahdella on verrattain runsaasti viljelysmaata.

Muinais-Päijännevaihe päättyi noin 6 000 vuotta sitten. Veden pinta alkoi nopeasti alenemaan ja vesien
virtaussuunnat muuttuivat. Sen myötä Viitasaaren
reitti järvineen ja koskinen sai muotonsa, noin 6 300–
5 800 vuotta sitten.
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Näkymää röykkiöhaudalta Nämminniemestä (JM)

Vaati vainu vaeltamaan
Mannerjään vetäydyttyä maa-alueilta jääkauden päätyttyä, saapuivat ensimmäiset ihmiset Keski-Suomen
riistamaille ja kalavesille noin 10 000 vuotta sitten.
Vesireittejä ja harjujaksoja pitkin löysivät kivikauden
ihmiset tiensa Viitasaaren seuduille. Esihistoriallisen
ajan vaeltavat pyyntikansat elivät luonnon ehdoilla,
harjoittaen kalastusta, metsästystä ja luonnonantimien keräilyä. He elivät todennäköisesti pienissä
yhteisöissä, jotka liikkuivat seuduilla pyyntikulttuuriin
liittyvän vuotuiskierron mukaisesti. Asuinpaikkaa vaihdettiin elannon hankkimisen myötä, apajapaikalta toiselle. Reitin varrelle syntyi useita leirimäisiä asuinpaikkoja, jotka rakennettiin yleensä vesistöjen rannoille,
etelään viettäville ja päivänpuoleisille hiekkamaille.

metallikausien elämästä ovat kivistä kootut röykkiöhaudat eli lapinrauniot. Vanhimmat röykkiöhaudat
sijaitsivat usein näköalapaikoilla korkeilla kallioilla,
lähellä vesistöjä. Röykkiöhaudat ovat liittyneet ainakin
osittain pakanallisen ajan hautaustapoihin, jolloin
käytössä oli pääosin polttohautaus. Vanhimmat lapinraunioiden ajoitukset ovat pronssikaudelta, useimmat rautakaudelta. Lapinraunioita on tähän mennessä löydetty lähes 20 paikasta Viitasaarella. Osa
lapinraunioista on kuitenkin ajan mittaan tuhoutunut,
kun kivikasoja on hajoitettu. Varhaismetallikauteen
liittyvä mielenkiintoinen irtolöytö on Huopanan Ehtosennevalta vuonna 1933 tehty muinaissuksilöytö.
Kourupälkäiselle muinaissukselle tehty radiohiiliajoitus osoitti suksen olevan peräisin ajalta 400 eKr.
Se on toistaiseksi vanhin Keski-Suomesta löydetty
muinaissuksi.

Viitasaaren vanhimmasta asutuksesta ja kivikautisen
ajan (n. 8600 eKr.-1500 eKr.) elämästä kertovat reilut
neljäkymmentä kivikautista asuinpaikkalöytöä, jotka
sijaitsevat Viitasaaren eri vesistöalueiden rantamailla.
Asuinpaikkalöydöksiä on tehty koko kunnan alueelta,
ne keskittyvät vesireittien ja harjujaksojen lähistöille.
Asuinpaikoilta löydetään myös merkkejä esihistoriallisen ajan arkipäiväisestä elämästä, jotka usein ovat
palanutta luuta eli ruokajätöksiä ja työvälineiden
valmistamisessa syntyneitä kvartsi-iskoksia tai kivityökaluja. Näitä kutsutaan irtolöydöiksi. Yksittäisiä esinelöytöjä on tehty myös muualta kuin asuinpaikkojen
läheisyydestä, niitä on noussut esiin muun muassa
rantapeltoja muokatessa. Kampakeraamiselta ajanjaksolta, n. 4 200 eKr. lähtien, löydöksinä ovat myös
erilaiset saviesineiden kappaleet.

Rautakaudelle ajoittuvia muinaisjäännöslöytöjä on
tehty erityisesti irtolöytöjen osalta. Yksi mielenkiintosimmista rautakautisista löydöistä tehtiin rantavesistä
Niininiemestä, josta löydettiin osa neljästä puulajista
tehdystä jousesta. Jousi oli pohjoiseuraasialaista
tyyppiä ja radiohiiliajoitus osoitti sen olevan peräisin
noin vuodelta 1295 jKr. eli rautakauden loppupäästä.
Jousesta on valmistettu ennallistus Keski-Suomen
museon perusnäyttelyä varten. Rautakaudelle tyypillisiä irtolöytöjä ovat tuluskivet, joita on löydetty useita
myös Viitasaarelta.
Muinaisten kansojen elintavoista kertovat osaltaan
myös pyyntikuoppa-alueet, joilla saattaa esiintyä
jopa kymmeniä pyyntikuoppia. Nämä ketjumaiset tai
V:n muotoon tehdyt kuoppa-alueet sijoittuvat usein
metsään, maastonmuotojen muodostamaan kapeikkoon vesistöjen lähelle. Pyyntikuoppa-alueita ei voida
tarkasti ajoittaa, sillä niitä on käytetty metsästyksessä
aina kivikaudelta uuden ajan alkuun saakka, 1700luvulle. Säilyneitä pyyntikuoppa-alueita on löydetty
Viitasaarelta toistaiseksi lähes kymmenkunta.

Pronssi- ja rautakausi
Esihistoriallinen ajanjakso pitää sisällään kivikauden
lisäksi pronssikauden (1500 eKr.-500 eKr.) sekä rautakauden (500 eKr.-1 300 jKr.) Nimensä nämä esihistorian aikakaudet ovat saaneet esineiden valmistamisessa käytettyjen materiaalien mukaan. Kivikauteen
verrattuna, on pronssi– ja rautakautisia muinaisjäännöslöytöjä vähäisempi määrä. Näkyvimmät merkit
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Viitasaaren kiinteät muinaisjäännökset

Yllä olevassa kartassa on nähtävissä vuoteen 2007
mennessä löydetyt ja Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin merkityt kiinteät muinaisjäännökset
Viitasaarella. Muinaisjäännöslöytöjen määrä muuttuu
uusien löydösten myötä, joten ajantasaisimmat tiedot
saa Keski-Suomen museon arkeologilta tai Museoviraston arkeologiselta osastolta. Kohteiden kuvaukset
ovat seuraavilla sivuilla numerointien mukaisesti.
Kohdetekstit ovat muinaisjäännösrekisteristä.
Lähde: Museovirasto, muinaisjäännösrekisteri 2007. Kartta: Genimap Oy ja MML, lupa L4715/02

Vasemmalla: Muinais-Päijänne Viitasaarella noin
6 000 vuotta sitten. Osa nykyisistä maa-alueista
oli vielä veden peitossa, kartasta on kuitenkin jo
nähtävissä Viitasaaren reitin muotoutumista.
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12. Heinäsaari
Heinäsaaren keskivaiheilla on kivikautinen asuinpaikka,
joka sijaitsee hiekkaisella lakialueella.

1. Huopanankosken vallikaivannot
Huopanankosken vallitukset Huopanankosken rannoilla on
ensimmäisen maailmansodan aikaisia kenttälinnoitusrakennelmia puolustusvallituksin. Venäläiset rakensivat hirsillä tuetut vallihaudat osaksi Pietarin puolustusta.

13.Mäkelä
Mäkelän tilan viereisellä viljellyllä etelärinteen pellolla on
kivikautinen asuinpaikka. Asuinpaikkalöytöinä alueelta on
saatu talteen kvartsin paloja.

2. Linnasaari 1 ja 2
Linnasaari 1: Saaren pohjoisosan länsirinteessä on röykkiöhauta, jossa on kolme nelikulmaista kivikehää. Kehät on
tehty vanhan rantakivikon kivistä. Samalla rinteellä on myös
kahdeksan kesähautaa, kaikki itä-länsi suuntaisia. Saaren
korkeimmalla kohdalla on neljä epämääräistä kuoppaa.
Linnasaari 2: Linnasaaren kapeimmassa kohdassa on historiallinen asuinpaikka, josta on jäljellä talonpohja.

14. Solisniemi 2 ja 3
Solisniemi 2: Solisniemessä on varpukasvillisuutta kasvavassa metsikössä kaksi esihistoriallista hautapaikkaa,
röykkiötä. Alueella on osittain hajotettu lapinraunio, jonka
halkaisija on viisi metriä. Röykkiö on sammalien peitossa,
ja sen puretut kivet ovat raunion ympärillä epämääräisenä
renkaana.
Solisniemi 3: Solisniemen lounaisrinteessä on pieni, osin
hajotettu lapinraunio. Röykkiön halkaisija on n. 5 metriä.

3. Ainola
Huopanan kylässä, tie nro 77 vieressä avokalliolla on historiallisen ajan rajakivi, jossa uhrikuopat. Pystyyn nostettu
luonnonkivi on tuettu rajakiville tyypilliseen tapaan; kiven
alla ja ympärillä on tukikiviä kehämäisessä muodostelmassa. Kiven toisella pystysivulla on hakattu kuppi, joka liittynee
historiallisen ajan kuppikiviperinteeseen.

15. Solisniemi
Keiteleen rantakalliolla metsäalueella on kivikautinen lapinraunio, jonka läpimitta on noin 10 m ja korkeus 9,5 m.
Lapinraunio on osaksi hajotettu.

4. Kautto
Nämminniemellä sijaitsee esihistoriallinen/mahdollisesti
historiallinen asuinpaikka. Alueelta on löydetty asuinkenttä,
jossa on eri ikäisiä asuinjäänteitä. Painanteet ovat esihistoriallisia asuinpainanteita, kun taas talonpohjat lienevät
rautakauden loppua tai historiallista aikaa.

16. Matoniemi
Matoniemessä sijaitsee esihistoriallinen hautapaikka. Alueella on kolme lapinrauniota, joista kaksi on ehjiä ja kolmas
hajotettu. Hajotetusta on perimätiedon mukaan löytynyt ihmisen pääkallon paloja. Hajotettu ja eteläisin röykkiö ovat
matalalla kalliolla. Kolmas röykkiö on männyn alla.

5. Nämminniemi
Nämminniemen kallioisessa länsirinteessä on kolmen,
hyvin matalan lapinraunion kokonaisuus. Kaksi raunioista
on n. 5 m päässä vesirajasta ja kolmas avokallion päällä
Nämminniemeä pitkin kulkevan polun vieressä.

17. Rutahiekka
Rutahiekan rantakalliolla on esihistoriallinen hautapaikka.
Koskematon lapinraunio on halkaisijaltaan kahdeksan
metriä ja sen itäreunassa niin sanottu silmäkivi. Lähellä on
myös toinen, ehjä lapinraunio, joka sijaitsee niemenkärjessä
olevasta kummelista suoraan 20 m etelään. Röykkiön
halkaisija on kuusi metriä ja korkeus puolitoista metriä.

6. Hiekanpää a ja b
Hiekanpää a: Muuruejärven rantakalliolla, jyrkähkön länsirinteen pienellä tasanteella metsässä on kaksi matalaa röykkiötä, jotka ovat pronssi- tai rautakautisia hautapaikkoja.
Hiekanpää b: Muuruejärven rantakalliolla jyrkähkön länsirinteen tasanteella on yksi ehjä röykkiö ja kaksi hajotettua.

18. Sadinsalmi
Sadinsalmen jyrkässä rantakalliossa on esihistoriallinen
hautapaikka. Rantakallion kolossa/notkelmassa on lapinrauniot. Röykkiöt ovat osittain maansisäiset.

7. Rantala a
Metsässä on kallioisella länsirinteellä pronssi- tai rautakautinen hautaröykkiö.

19. Rajasaari
Rajasaaren pohjoisosassa on 1700-luvun rajakivi. Matalalla
kivialttarilla oleva luonnonkivi, jossa on hakkauksina kolme
Ruotsin valtion kruunua.

8. Rantala b
Keihärinkoskella rannalla on pronssi-/rautakautinen/keskiaikainen kultti- ja tarinapaikka.

20. Lapinniemi
Loivalla länsirinteellä savipellolla kivikautinen asuinpaikka.

9. Lähteelä
Lähteelän tilan lähellä, länteen viettävällä rinteellä on esihistoriallinen pyyntikuopasto. Pyyntikuopasto on osittain
tuhottu. Osaa kuopista on käytetty myös tervahautoina.

21. Kohisevankangas
Kivikautinen asuinpaikka sijaitsee Löytänän itärannalla, Kohisevanpuron suulla. Paikka on hiekkamoreenimaata. Löydöt paikalta ovat kvartsi-iskoksia ja palanutta luuta.

10. Lätinniemi
Lätinniemen niemen kärjen ympärillä on esihistoriallinen
pyyntikuopasto. Kuoppien etäisyydet toisistaan on 20-50 m.
Suurimmat kuopat ovat halkaisijaltaan noin viisi metriä.
11. Luotolansaari
Ylä-Keiteleen Lätinselän Luotolansaaren rannalla kalliolla
on lapinraunio, jonka läpimitta on noin kymmenen metriä.
Lapinraunio on merkitty peruskarttaan.

Hännilänsalmen vallituksia (AYO)
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jäljellä myös kaksi asuinpainannetta. Lisäksi alueelta on
löydetty pyyntikuopasto.

22. Kohiseva
Löytänässä on loivalla länsirinteellä, hiesu-hietapellolla kivikautinen asuinpaikka.

37. Kemppislampi
Kärnän kylän läheisyydessä, Kemppislammen pohjoispäästä
luoteeseen olevan törmän päällä on kolme esihistoriallista
pyyntikuoppaa jonossa. Kuoppalinjan pituus on n. 50 m.

23. Ottola
Löytänässä hiesu- ja hietapellon lounaisrinteellä on kivikautinen asuinpaikka.
24. Kalakenttä1
Alueella on kivikautinen ja historiallinen asuinpaikka. Paikasta löytyy historiallisen ajan multapenkkitalon seinälinjat ja
uuni. Talonpohjan ympärillä on heikosti havaittava pihamaa.
Kivikautisen asuinpaikan koko on n. 100 x 150 m. Alueella
on paksut kulttuurikerrokset, osa jopa 30 cm syvyydessä.

38. Kärnä
Kärnän Koskisaaren eteläosassa on kivikkoisella hiekkamoreenimaalla kivikautinen asuinpaikka. Paikka on metsän
uudistamisen yhteydessä äestetty.
39. Kärnäjärvi 1
40. Kärnäjärvi 2
41. Kärnäjärvi 3
Kärnäjärven länsirannalla on kaksi kivikautista asuinpaikkaa ja kivikautinen pyyntikuoppajärjestelmä. Ensimmäinen
asuinpaikka on kivikkoisella hiekkamaalla metsässä 260
m Kärnäkosken suulta. Toinen paikka on metsässä kivikkoisella hiekkamaalla, siellä on jäljellä myös asumuspainanne.
Pyyntikuopat ovat asuinpaikkojen eteläpuolella. 12 pyyntikuoppaa ovat jonossa melko tasaisin välein rannan suuntaisesti. Ne ovat merkitty peruskarttaan.

25. Uusitalo
Tiilenvalmistuspaikka mahdollisesti 1700-luvulta. Paikalla
on tiilenpolttouuni. Uunissa on havaittavissa itse uuniosa,
halssi sekä hylätyistä tiilistä kasattu tiiliröykkiö.
26. Jämsänmäki
Löytänässä on länsirinteellä rantatörmän päällä olevalla
pellolla kivikautinen asuinpaikka.
27. Kennää
Löytänässä on loivalla entisellä pellolla länsirinteellä kivikautinen asuinpaikka.

42. Niemelä
Kymönkoskella loivassa etelärinteessä olevalta hietapellolla
on löydetty kivikautinen asuinpaikka, asumuspainanne.

28. Kattilaniemi
Kivikautinen asuinpaikka Pasalassa Koliman rannalla, Järkiniemen länsiosassa olevasta Kattilaniemessä on kivikautinen asuinpaikka, jossa on jäljellä asuinpainanteita.

43. Ruuppo
Luoteisrinteen hiekkatasanteella kivikautinen asuinpaikka,
joka on metsäalueella sekä hiekkakuopan eteläreunalla.

29. Seläntaus
Pasalassa Aution rannalla on koillisrinteessä olevalla hiesupellolla kivikautinen asuinpaikka.

44. Myllylahti
Taimionniemessä Myllylahden pohjukassa on loivalla itärinteellä, savipellolla kivikautinen asuinpaikka.

30. Salmenranta
Rauhanniemi Salmenrannassa, tien läheisyydessä on esihistoriallinen pyyntikuoppa. Yksinäinen kuoppa on todennäköisesti tuhoutuneen kuopaston pää. Kuopan halkaisija
on viisi metriä ja syvyys puolitoista metriä.

45. Myllylahti 2
Taimionniemessä Myllylahden pohjukassa, itärannalla on
auratulla metsämaalla kivikautinen asuinpaikka.
46. Järvilinna
Taimionlahden pohjukassa peltoalueella on kivikautinen
asuinpaikka lounaisrinteessä. Osa asuinpaikasta on tuhoutunut tierakentamisen ja viljelyn takia. Alueelta löydettiin
kampakeramiikkaa, piitä ja kvartsia.

31. Rakaja Pohjoinen
32. Rakaja Keski
33. Rakaja- Lintuniemi
34. Rakaja
Koliman eteläosan Rakajan saaressa on neljä kivikautista
asuinpaikkaa. Pohjoiskärjessä on mahdollinen asumuspainanne. Asuinpaikkajäännökset ovat itä-länsi suuntaisella
rantaterassilla n. 113-114 mpy. Löytöinä keramiikkaa, liuskeriipuksen katkelma, kynsitaltta, kvartsi-iskoksia ja -esineitä
sekä palanutta luuta. Keskiosan länsirannalla on kivikautinen asuinpaikka, jossa asuttu esikeraamiselta ajalta ainakin kivikauden lopulle. Saaren eteläosan asuinpaikoilla on
jäljellä kaksi ehjää asuinpainannetta. Neljä asuinpaikkaa on
saaren kaakkoiskärjen hietikolla ja rantatörmällä.

47. Lähteenrinne
Kymönkoskella raivatulla peltorinteellä on kivikautinen
asuinpaikka.
48. Jussila
Vermatsaaressa loivalla pohjoisrinteellä hakamaalla kivikautinen asuinpaikka.

35. Kokkolanniemen kärki
Koliman eteläpää Kärnän itäpuolella niemen kapeassa
itäkärjessä on kivikautinen asuinpaikka nykyisen vedenpinnan tasolla. Asuinpaikalla on jäljellä asumuspainanne.
36. Kokkolanniemi
Koliman eteläpäässä, Kärnän itäpuolella on niemen etelärannassa mäntykankaalla kivikautinen asuinpaikka, josta on

POTKU-koulutusta Kokkolanniemen asuinpaikalla (MM)
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49. Rauhanniemi
Kyrönniityn tilan lähellä, rantatörmän lounaisrinteessä on
esihistoriallinen, yksiketjuinen pyyntikuopasto.

64. Lamminpää b
Ilmolahdessa on moreeniharjanteen koillisrinteessä entisellä pellolla kivikautinen asuinpaikka.

50. Siirtola
Kymönkoskellä hiekkaisella koillisrinteellä on kivikautinen
asuinpaikka metsässä.

65. Lamminpää E
Ilmolahden perukasta länteen on kivikautinen asuinpaikka
metsämaalla ja tiellä. Lähellä on myös muita kivikautisia
asuinpaikkoja (Lamminpää a ja b).

51. Jaakkola
Kivikautinen asuinpaikka Toulatissa

66. Kiviranta
Kahden mäennyppylän välissä, itään viettävällä mäntymetsärinteellä on kivikautinen asuinpaikka. Alueelta on
löydetty kulttuurikerrostumaa ja nokea sekä neljä mahdollista asuinpainannetta.

52. Matopuronrinne
Kohde on esihistoriallinen pyyntikuopasto, joka on osittain
tuhoutunut. Pienialainen kuopasto on V-kirjaimen muotoinen avautuen pohjoiseen. Kuopat sijaitsevat etelärinteessä
pienen soramontun ympärillä.

67. Pyykkisaari 1
Suovanselän Pyykkisaaressa on saaren korkeimmalla kohdalla lapinraunio, joka on kooltaan noin 7 x 16 metriä.

53. Pieni-Lahnanen
Lahnasen ja Pieni-Lahnasen välisellä kannaksella, Toulatintien itäpuolella sijaitsee yksittäinen pyyntikuoppa.

68. Pyykkisaari 2
Suovanselän Pyykkisaaren lounaisosassa on mahdollinen
vanha rajaröykkiö, rajamerkki.

54. Majalahti 1
Majalahti A ja Majalahti A2 muodostavat yhdessä
muinaisjäännöskokonaisuuden, jossa kahdessa paikassa
olevat tervahaudat kuuluvat samaan yhteyteen. Majalahti A
on yksittäinen tervahauta, kun Majalahti A2- kohteessa on
kaksi vierekkäistä tervahautaa. Majalahti B:stä itään viettävällä rinteellä on historiallinen /keskiaikainen asuinpaikka. Paikalla on luonnonkivistä tehdyn talon perustus.

69. Keitaanniemi
Keitaanniemen kärjessä, kalliolla on pronssi- ja rautakautinen lapinraunio, jonka läpimitta on noin 8 m.
70. Kumpusaari
Kumpusaaren pohjoisosassa on esihistoriallinen hautapaikka. Paikalla on lapinraunion pohja, josta on nykyään jäljellä
halkaisijaltaan 4,5 m ja korkeudeltaan 0,5 m kokoinen
pohjaosa. Perimätiedon mukaan röykkiö oli n. 1,5 m korkea
ja sen keskellä painauma.

55. Mattila
Suovanlahdessa on moreeniharjanteen loivalla länsirinteellä, peltomaalla kivikautinen asuinpaikka.

71. Hännilänsalmen taisteluhaudat
Hännilänsalmessa on ensimmäisen maailmansodan aikaisia kenttälinnoitusrakennelmia puolustusvallituksin.
Venäläiset rakensivat hirsillä tuetut vallihaudat osaksi Pietarin puolustusta. Vallituksia on myös Huopanankoskella.
Hännilänsalmessa on rekonstruoitu linnoitusrakennelmien
puuosat
.
72. Lossinsaari 1
Hännilänsalmen pohjoispuolella Lossinsaaressa on I maailmansodan aikainen kivirakennelma. Rakennelma koostuu
puoliympyrän muotoon kylmäladotusta seinämästä, joka
sijaitsee kallion notkelmassa. Rakennelman etuseinä on
hajonnut. Paikka lienee vartiontipaikka, koska sieltä on
näkyvyys Hännilänsalmen juoksuhaudoille ja ns. tykkitielle.

56. Niininiemi (löydöspaikka)
Niininiemen länsirannalta on löytynyt puinen jousenkatkelma. Äänekosken puolelta on löydetty muinainen asuinpaikka. Asuinpaikan ja jousen yhteys on epäselvä.
57. Lyhytperäniemi
Rantakallion korkeimmalla kohdalla on kolmen, hieman
tuhoutuneen lapinraunion kokonaisuus.
58. Virkalampi
Virkalammen rannasta noin 50 metrin päässä on historiallinen rajakivi, johon on hakattu tekstit “36” ja “34”. Rajakivi
on mahdollisesti isojaon peruja.
59. Keitaankaarre
Kalaniemen kylällä Emosniemen pohjoispuolen kannaksella
on kivikautinen asuinpaikka laikutetussa metsässä.

73. Lossinsaari 2
Hännilänsalmen pohjoispuolella Lossinsaaren lännenpuoleisella kalliorinteellä on esihistoriallinen hautapaikka. Paikalla on pieniä, halkaisijaltaan 2-3 metrisiä lapinraunioita.
Rauniot ovat osittain kallionkoloihin kasattuja.

60. Emosniemi 1
61. Emosniemi 2
Keiteleen Emosniemen eteläkärjessä, kapean kannaksen pohjoispäässä ja niemen äärimäisessä, kapeassa
eteläkärjessä on kivikautiset asuinpaikat.
62. Kuparikaula
Nenäsaaren länsireunaa kiertävän polun vieressä, noin 6
metrin päässä vesirajasta on esihistoriallinen hautapaikka.
Pyöreää, halkaisijaltaan viisi metriä oleva lapinrauniota on
pengottu kahdesta kohdasta.
63. Lamminpää a
Loivassa itärinteessä ja mäen laella on kivikautinen asuinpaikka metsässä.

Lossinsaaren röykkiö, jonka päälle kasvanut puu. (MM)
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74. Roviovuori
Rovionvuoren kaakkoisosassa paljaalla kalliopinnalla on esihistoriallinen hautapaikka. Paikalla on muinaislinnamainen
röykkiökokonaisuus, joka muodostuu yhdestä lapinrauniosta ja neljästä kivikehästä. Rauniot muistuttavat etäisesti
tarhakalmistoa. Lisäksi noin 7 m päässä on kuudes, isoista
kivistä tehty rakennelma ja täytetty tasainen neliskanttinen
kiveys. Sen sivu on 4,5 metriä.

ta ja kiviaitoja. Alueen koko on 350 m x 100 m pohjois-eteläsuunnassa. Suurin talo on n. 23 m x 9 m. Siinä on ns. välikuja ja 2 uunia. Muut pohjat ovat 4 m x 4 m - 6 m x 6 m.

75. Rauniolahti
Hakkarilansalmen Raunionlahden rantaniityllä on esihistoriallinen hautapaikka. Paikalla on pyöreä lapinraunio, jonka
halkaisija on kahdeksan metriä ja korkeus noin metrin.
Röykkiön ja rannan välissä on myös talon perustukset.

Kalkkaanlahti,Taimoniemi
Kalkkaanlahden pohjukassa olevaan vanhaan rantapenkkaan (4 m vesirajasta) tehty kivipengerrys, joka on noin 10
metriä pitkä. Kivipengerryksen päällä on heikosti erottuva
talon pohja. Pengerryksen ja vesirajan välissä on purnumainen kuoppakellari.

Honkaranta, Kalaniemi
Vuoden 2005 inventoinnissa löytyi kvartsin paloja länteen
viettävän pellon rantatörmän päältä. Kvartsit eivät ole
varmoja iskoksia eikä paikalla ole selvää keskittymää.

76. Hiekkalahti
Hiekkalahden rannasta tulevan polun ja vanhan rantatörmän risteysalueella olevalla etelään viettävällä tasanteella on kivikautinen asuinpaikka. Paikalta on havaittu paksu
kulttuurikerros ja luusilppua.

Kattilaniemi 2,Pasala
Kohde on multapenkkitalon pohja, jonka koko on 3 m x 4 m.
Pohjoisnurkassa on 1,5 m x 1,5 m kiukaan raunio.
Keihäri, Keihärinkoski
1600-luvun asuinpaikasta on jäljellä mahdollinen rakennuksen perustus, jonka koko on noin 8 x 8 metriä.

77. Kulmavuori
Kulmavuoren kallioisen länsirinteen tasanteella on pronssitai rautakautinen röykkiö metsässä.

Keitele Mustasaari, Keitelepohja
Mustasaari on toiminut perimätiedon mukaan tilapäisenä
hautapaikkana 1700-luvulla, kelirikon aikaan vainajia
Rautalammille vietäessä. Saarella on havaittavissa pienehköjä painanteita.

78. Muhosenkallio
Haapasaaren pohjoisreunalla metsärinteessä on esihistoriallinen hautapaikka, josta merkkinä lapinraunio. Matalan
röykkiön koko on 4 x 4 m. Röykkiö on kasattu maakivistä ja
pienistä irtokivistä. Se voi olla myös viljelyraunio.

Koivuniemi, Lahnanen
Ruokonen-järven itärannalla olevasta laikutetusta hiekkakankaasta löytynyt vähäisiä merkkejä rautakuonasta. Mahdollinen raudansulatuspaikka. Laikutuskohdista ei tuolloin
löytynyt merkkejä rakenteista.

79. Nurkkala
Maantien ja junaradan välisellä metsäalueella on historiallinen asuinpaikka, jossa on 1700-luvun torpan pihapiirin
neljä talonpohjaa, perunakuoppia, kellareita sekä kaivo.

Kyrönniitty, Rauhanniemi
Multapenkkitalon kolmihuoneinen talonpohja. Keskimmäisessä huoneessa ollut maakellari, talon nurkassa kiuas.
Paikkaa kaskettu sen jälkeen. Liittyy kohteeseen 48.

Historiallisen ajan muinaisjäännökset
Historiallisen ajan muinaisjäännökset ovat peräisin
ajalta, jolloin oli jo kirjoitettua tietoa. Historiallisen
ajan muinaisjäännökset ovat keskiaikaisia ja sitä
nuorempia, ajoittuen Keski-Suomessa n. 1500-luvulta
1900-luvun alkuun. Viitasaarella ne ovat mm. 16001700-lukujen talonpohjia, vanhoja rajamerkkejä sekä
varhaisteollisuuteen liittyviä paikkoja, kuten tervahautoja, potaska- ja raudansulatusuuneja sekä sekä I
Maailmansodan venäläisvallituksia ja tykkiteitä. Viljelyröykkiöt, kaskirauniot, kiviaidat ja nauriskuopat kertovat entisaikojen pelto- ja kaskiviljelystä.

Peuraniemi, Taimonniemi
Kohde on mahdollisesti 1700-luvulle ajoittuva luonnonkiviperustainen talonpohja, jonka koillisnurkassa on kiuas. Talonpohjan koko on 5 m x 5 m. Talon ympärillä, 200 m x 200
m laajuisella alueella, on useita peltoraunioita.
Ranta-Kelkkala, Ilmolahti
Kahden talonpohjan ja kiviaidan pihapiiri. Lounaanpuolimmainen talo ollut parituvallinen talo, jossa on toisessa
huoneessa kiukaan raunio pohjoisnurkassa. Rakennus on
itä-länsi-suunnassa. Talon koko on 15 x 7 m. Seinälinjat
ovat selvät ja kohollaan maasta n. 40 cm. Rakennuksesta
koilliseen noin 60 m päässä on toisen rakennuksen kiuas
(2,5 x 2,5 x 1m) ja pätkä kiviaitaa vierekkäin.

Muinaismuistoja, joita ei ole sivun 5 kartalla:
Kirkkosaari
Vuoden 2006 tutkimuksissa tehtiin uusia esihistoriallisen
ajan muinaisjäännöslöytöjä.

Taimonlahti, Taimonniemi
Kohde on mahdollisesti 1700-luvulle ajoittuva luonnonkiviperustainen talonpohja, jonka itänurkassa on kiuas. Alue on
vanhaa kaskimaata.

Anttila, Pynnönsaari.
Kohde on kolmen kuution kokoinen maakivi, johon on hakattu rengasuurros. Uurroksen halkaisija on 10 cm ja syvyys
noin 1 cm. Kivi ei ole alkuperäisellä paikallaan, vaan se on
siirretty luoteeseen nykyiselle paikalleen pellon reunaan.

Variksen kiviaita ,Kärnä
Sammaloitunut, mutta hyväkuntoinen kiviaita on ollut
käytössä vielä 1900-luvun puolella. Lähellä kiviaitaa on
massiivinen noin 20 x 20 m röykkiö, joka on todennäköisesti luonnon muovaama.

Hietakangas, Keitelepohja
Kohde on autioitunut pihapiiri, johon kuuluu kuuden rakennuksen pohjat, yksi kellari ja kaivo sekä useita peltoraunioi-
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Muinaisuutta arkipäivän keskellä
Kuka tahansa voi tehdä muinaismuistolöydön kulkiessaan rantamaastossa, kääntäessä
peltoaan tai tehdessään metsätöitä. Erikoiset maaston muodot, kuten painaumat,
kohoumat ja kuopat tai kivikasat, jotka näyttävät jollakin tapaa poikkeuksellisilta luonnon muovaamiksi, voivat olla merkki muinaisjäännöksestä. Myös maanmuokkauksen
yhteydessä paljastunut värjaymä maassa tai irtolöytö (esim. palanutta luuta tai kiveä,
kvartsi-iskoksien keskittymä, kivityökalut) ovat merkkejä muinaismuistosta.
Mahdollisen muinaisjäännösalueen tuntomerkkejä ovat:
- Etelään tai suojaan viettävä rinne, nykyisen tai jo hävinneen vesistön yhteydessä.
- Iso terassimainen tasanne vanhan rantapenkan päällä
- Entinen järven tai joen niemi tai kahden vesistön välissä oleva taipale
- ns. ” Loistava kesämökin paikka ”
- Poikkeava kasvillisuus metsässä, esim. heinikko kangasmetsässä
- Saaret, joissa on kallio- tai hiekkarantoja, korkeat avokalliot vesistön rannalla
- Epämääräiset maastonmuodot; kummut, maljamaiset painaumat, kuoppaketjut
- Musta tai likainen maa äestysurassa tai laikussa.

Kulttuurikerros arkeologisellakaivauksella.
Kuva: K-S museo, MK.

Muinaismuistot voivat olla myös historialliselta ajalta (n. 1 300 – 1910 ) peräisin olevia
ihmistoiminnan jäänteitä. Näitä historiallisen ajan muinaisjäännöksiä ovat esimerkiksi
vanhojen rakennuksien pohjat ja kivijalat, kaskiröykkiöt, kiukaat, vallitukset, tervahaudat,
vanhat tien pohjat jne. Myös näistä löydöistä tulee ilmoittaa arkeologille.

Mitä tehdä kun muinaisuus tulee vastaan?

Kivi-iskoksia.
K-S museo

Kun epäilee löytäneensä muinaisjäännöksen tai –esineen, tulee ensimmäisenä tulee
ottaa yhteyttä esimerkiksi puhelimitse Keski– Suomen museon arkeologiin tai Museoviraston arkeologiselle osastolle sekä maanomistajaan. Kiinteää muinaisjäännöstä ei
pidä alkaa omin päin tutkimaan tai kaivamaan, eikä multaisia esinelöytöjä puhdisteta.
Ilmoitettaessa muinaismuistosta, kerrotaan sen sijainti, kuvaillaan maasto-olosuhteet
sekä pyritään kuvailemaan mahdollisimman tarkasti muinaisjäännös. Jos voit, ota paikasta kuvia digitaalikameralla. Jos löytö on tehty esimerkiksi rakennus- tai metsätyön
yhteydessä, tulee työt keskeyttää.
Kun muinaismuistosta on ilmoitettu, alkaa paikan tarkempi arkeologinen tutkimus, jolloin paikalle tulee arkeologi. Maan pinnan alla olevat kulttuurikerrokset ovat usein hyvin
säilyneitä, joten asuinpaikkoja tutkii vain koulutettu arkeologi löydöksien säilyttämiseksi.
Jos löytö osoittautuu muinaismuistoksi, se dokumentoidaan ja sen tiedot viedään muinaismuistorekisteriin. Esinelöydöt menevät Museovirastoon, josta ne voidaan myöhemmin
sijoittaa esimerkiksi paikallismuseoon.

Kampakeramiikkaa.
K-S museo

Muinaismuistojen löytäminen harvemmin hankaloittaa arkielämää. Yleensä alueen
arkeologisen tutkimuksen jälkeen voidaan jatkossa alueella tapahtuvat rakennustyöt
tai muut toimenpiteet suunnitella yhdessä arkeologin kanssa.
Kaikki muinaismuistot ovat aina muinaismuistolain suojaamia, myös sellaiset joita ei ole
vielä löydetty. Muinaismuistolöydöstä ilmoittamatta jättäminen voi tuhota korvaamattoman osan maamme 10 000 vuotta vanhasta historiasta. Jokainen muinaismuisto kertoo
jotakin uutta menneisyydestämme.

Kivikautisia irtolöytöjä
K-S museo

Muinaishistoriaa tutkitaan arkeologisin menetelmin; inventoimalla kohteita vanhoilta ja
todennäköisiltä esiintymispaikoilta ja tekemällä arkeologisia kaivauksia. Arkeologisia
kaivauksia tehdään, kun halutaan tarkempaa tietoa kohteesta.Kaikkiin kohteisiin ei tehdä kaivauksia. Kaivauksia ovat tutkimuskaivaukset, jotka tehdään tieteellisin perustein
sekä pelastuskaivaukset, joita tehdään esim. rakennustyömailla. Pelastuskaivauksissa
kerätään kaikki mahdollinen tieto työmaalla sijaitsevasta kohteesta ennen töiden alkamista tai jatkamista.
Tekstin lähteenä käytetty Keski-Suomen museon arkeologi Miikka Kumpulaisen antamia tietoja (2006) sekä Museoviraston ohjeita löydöksistä ilmoittamisessa. Lisätietoa
saa Keski-Suomen museosta tai osoitteesta www.nba.fi/ muinaisjaannos
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Pronssi- ja rautakautisia irtolöytöjä.
K-S Museo

(JM)

Keiteleen rannoilta nousevat kytösavut
Esihistoriallisen ajan päättyessä Viitasaaren alueet olivat vailla kiinteää asutusta. Seutu oli erämaata, jonne
hämäläiset tekivät vuosittaisia pyyntiretkiään kalastaen ja metsästäen päätilansa tarpeisiin. On arvioitu,
että Keiteleen, Ylä-Keiteleen, Koliman, Alvajärven,
Kivijärven ja Vuosjärven alueen seudut olisivat olleet
jo 1000-luvulla hämäläisten eräomistuksessa.
Vanhan Viitasaaren alue oli Ruotsin ja Novgorodin
rajamaata, Pähkinäsaaren rauhan 1323 raja kulki
Viitasaaren- Pihtiputaan seutujen halki. Pähkinäsaaren rauhan jälkeen raja pikkuhiljaa siirtyi idemmäksi
Novgorodin voiman heiketessä ja hämäläisten vallatessa erämaita rajalinjan takaa. 1400-luvulta lähtien
alkoi Viitasaaren erämailla liikkua savolaisia, jotka
siirtyivät pohjoisemmaksi ahtaaksi tulleelta alueeltaan. Erämaa-alueiden nautinnasta syntyneiden
rajakahakoiden myötä jouduttiin määrittelemään
Hämeen ja Savon nautinta-alueet kolme kertaa Turun
maaoikeudessa 1400-luvun aikana. Vuoden 1452
päätös jäi lopulta pysyväksi heimorajaksi ja nautintarajaksi. Tässä päätöksessä vanha Viitasaaren pitäjä
jäi kokonaan hämäläisten nautinta-alueeksi pysyvän
asutuksen syntymiseen saakka. Suur-Viitasaarella
sijaitsi kaikkiaan 93 erämaata sekä Kustaa Flincken
rälssi. Eniten erämaaomistuksia oli padasjokelaisilla;
yhteensä 48. Pälkäneen ja Jämsän pitäjissä kummassakin oli toistakymmentä omistusta, lisäksi yksittäisiä
omistuksia oli Sääksmäeltä, Saarioiselta, Hollolasta,
Hauholta ja Padasjoelta.
Eränkäynti ei jättänyt merkittäviä asutuksen merkkejä
maisemaan. Hämäläisillä todennäköisesti oli jonkinlaisia väliaikaisia asumuksia rakennettuna eräsijoille
sekä kalamajoja ja venetalaita pyyntielinkeinoon liittyen. Lisäksi osa historiallisen ajan muinaismuistoista
on heidän jälkeensä jättämiä: pyyntikuopat ja liistekatiskat olivat tavanomaisia metsästyksessä ja kalastuksessa käytettyjä pyyntivälineitä. Niiden ajoittaminen
on vaikeaa, sillä välineet olivat olleet tuttuja niin esihistoriallisen ajan kuin 1700-luvun metsämiehillekin.
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Erämaaomistusjärjestelmä päättyi vuonna 1542, jolloin kuningas Kustaa Vaasa aloitti asutuspoliittisen
uudistuksensa. Kuningas julisti kaikki asumattomat
erämaat kuuluvaksi kruunulle, mutta asuintilan takamaille perustava uudisasukas saisi tietyn kokoisen
erämaa-alueen asuttavakseen. Etusija asutustoiminnassa annettiin erämaiden entisille hallinnoijille,
hämäläissuvuille. Kuitenkin vain harva hämäläinen
näille metsäisille salomaille asettui, valtaosa uudisasukkaista saapuikin Savosta. Erämaa-alueiden
asuttamiseen tähtäävä politiikka olikin savolaisille
suureksi avuksi, sillä nopea väestönkasvu ja kaventuneet elinehdot olivat olleet jo ongelma Savossa.
Savonlinnan vouti Kustaa Fincke toimi aktiivisesti
liika-asutuksen ratkaisemiseksi ja edisti savolaisten
siirtymistä erämaa-alueille.
Asutustoiminta ei kuitenkaan sujunut ongelmitta,
runsaista muikkuvesistä ja riistametsistä eivät
hämäläiset tahoneet luopua helpolla. Kuninkaan
vuoden 1542 julistuksen jälkeen monet hämäläiset
pyrkivät saamaan eräalueensa omistukseensa
ilmoittamalla sinne asukkaan. Käytännössä harvat
hämäläiset jäivät pysyvästi uudistiloille. Hämäläiset
tekivät hävitysretken seudulle häätääkseen uudisasukkaat pois. Vuonna 1550 kaksi jämsäläistä talonpoikaa- Niilo Kärkkäinen ja Pietari Pietarinpoika- valittivat kuninkaalle savolaisten ja lappalaisten tihutöistä
heidän erämaissaan. Kun virkamiehet eivät asiaan
puuttuneet, hämäläiset päättivät ajaa savolaiset
pois erämailtaan. Uudisasukkaat kuitenkin valittivat
hävitysretkestä kuninkaalle ja tämän tiukkasanaisen
kiellon jälkeen uudisasutusta ei enää uhattu.

Hallinnollinen kehitys
Viitasaaren asukkaat kuuluivat 1560-luvulta lähtien
Rautalammin pitäjään. Todennäköisesti jo 1500-luvulla Viitasaarella oli oma ruokoushuone, ensimmäinen kirkko rakennettiin vasta 1630-luvulla. Hallinnollisesti Rautalammin alue kuului aluksi Hollolan,

sittemmin Sääksmäen kihlakuntaan, jonka vouti vastasi alueen verotuksesta. Sen myötä vakiintuivat hallinnolliset, oikeudelliset ja kirkollisen järjestelmän
rajat, jolloin myös uudisasukkaiden omistusoikeudet
vahvistettiin. Alueen kylät kuuluivat Kymin neljänneskuntaan vuoteen 1635 saakka, jolloin muodostettiin Viitasaari, joka kuului Rautammin emäpitäjään.
Tähän n.s. vanhaan Viitasaareen kuului nykyisistä
kunnista myös Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Kannonkoski ja Konginkangas. Viitasaari liitettiin vuonna
1775 Vaasan lääniin.
Viitasaaren käräjäasiat käsiteltiin 1500-luvulla Kuusvedellä ja Istunmäellä, Konnevedellä. Sitten ne siirtyivät Saarijärvelle. 1700-luvulle ryhdyttiin pitämään
käräjiä ensin Soliskylän Solisniemen talossa, sittemmin Pyyrinlahden nimismiehen talossa 1780-luvulle
saakka. Viitasaarelaiset rakensivat käräjätalon vuonna 1779 Penttilän talon tontille. Käräjätalo rakennettiin nimismiehen ohjeiden mukaan kestikievarin
viereen, lähelle emäkirkkoa ja keskelle pitäjää. Piirrustukset sille saatiin Tukholman kuninkaallisesta rakennustoimistosta. Käräjätalo perustui keskeissali-pohjakaavaan. Se toimi myös putkana. Rakennuksessa oli
5 huonetta sekä sisäeteinen. Käräjätuvan yhteyteen
rakennettiin vuonna 1846 pitäjäntupa, josta tuli aikanaan kunnallishallinnon keskus.

Maakirjakylät syntyvät
1500-luvun lopulla saivat rajansa nykyisen Viitasaaren kylistä Haapaniemi, Huopana, Ilmolahti, Jurvansalo, Keihäri, Keitelepohja, Kymönkoski, Muikunlahti,
Muurue, Niinilahti, Suovanlanti, Taimoniemi ja Vuoskoski. 1570-luvulla tiloja oli Viitasaarella 34. Kyläjako
vaihteli aluksi ja osin kylien nimet vaihtuivat. 1500-luvun lopulla kyliä oli Viitasaarella kaikkiaan 22. Kylällä
tarkoitettiin tuolloin kahta- kolmea samalla seudulla
olevaa taloa - asutusryhmästä ei ollut kyse. Suovanlahti oli tuolloin taloluvultaan Viitasaaren suurin kylä.
Tiloilla ei aluksi ollut varsinaista nimeä, vaan se tun -

nettiin tilan omistajan nimellä– joka muuttui kuin
asukkaat vaihtuivat. Vasta 1600-luvulta lähtien yleistyi
käytäntö, jossa tiloilla säilyi sama nimi. Nyt uusi isäntäväki saattoi ottaa tilan nimen omaksi nimekseen.
Uudistilojen määrä pysyi pitkään samana, kunnes kasvupyrähdys 1610-1620-luvuilla lisäsi tilojen määrän
lähelle viittäkymmentä. Sen jälkeen maata koettelivat
nälkävuodet ja isoviha. Nälän ja kulkutautien seurauksena osa taloista autioitui ja omistajat vaihtuivat. Vaikeiden vuosien jälkeen kruunu pyrki edistämään asutuksen lisääntymistä. Vuonna 1747 annettiin asetus,
jonka mukaan tiloja sai halkoa niin moneen osaan,
“kuin niitä harkiten voi viljellä”. Tämän myötä taloluku
kasvoi miltei kaksinkertaiseksi. Asuttamista helpotettiin vielä vuoden 1770 asetuksella, jossa annettiin
lupa perustaa tiloja jakamattomille yhteismaille. Tilan sai ilmaiseksi, eikä erotustoimituksesta tarvinnut
maksaa. Uudisasukkaat saivat myös vapaavuosia
veroista. Tilojen raivauksen vilkkain vaihe oli 1770
-1790 luvuille, jolloin perustettiin 81 uutta taloa Viitasaarelle, niistä muutama halottiin myöhemmin.
Pääosan Viitasaaren väestöstä muodostivat talonpojat Tiloilla oli isäntäväen lisäksi huonemiehiä eli
palkollista maatyöväkeä perheineen. Maatyöväen
merkitys oli suuri kaskitalouden aikana, sillä kaskenteossa tarvittiin runsaasti työvoimaa. On arvioitu, että
huonemiehiä perheineen oli noin neljännes pitäjän
asukkaista 1500-1600 –lukujen aikana. Siirtyminen
aikanaan peltoviljelyyn vaikutti myös tiloilla työväen
määrään, sillä se ei työllistänyt väkeä tiloille samassa
määrin kuin kaskeaminen.

Talonpojan elanto
Viitasaaren alueella kaskiviljely oli pitkään merkittävin
elannon lähde. Kaskimuotona oli huuhtamenetelmä,
jolla saatiin viljelyskelpoiseksi järeinkin havumetsä.
Vanhan Viitasaaren alueella taloilla oli suuret peltoalat
jo 1630-luvulla; kymmenysluettelon mukaan taloa

Nk. Hermelinin kartta 1798-1799 osoittaa Viitasaaren keskeisimmät kylät. Jyväskylän yliopisto, Historian ja etnologian laitos, karttakokoelma. Heikki Rantatupa.
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numeroa 3 Kyminkosken kylästä. Perusteluina oli, että
se oli yksi seudun kauneimmista paikoista ja hyvien
kulkuyhteyksien päässä. Senaatti jätti asian ratkaisua
vaille vuonna 1853 ja vuonna 1860 senaatti hylkäsi
viitasaarelaisten hakemuksen. Maakauppa oli vapautunut ja senaatti katsoi, että tätä kautta rahvaalle oli
annettu mahdollisuus kauppatoimintaan.

kohden peltoa oli yli 7 ha. Kaskeaminen säilytti asemansa aina 1800-luvulle asti, jolloin peltoviljely yleistyi.
Soita raivattiin pelloiksi 1830-luvulta lähtien. Peltojen
pinta-ala pitäjässä moninkertaistui 1700-luvun aikana.
Tosin tilojen viljelymaiden määriin vaikutti maatalousreformi eli isojako, joka käynnistettiin 1770-luvulla.
Isojaossa kartoitettiin omistukset, sitten jyvitettiin ne
ja lopuksi jaettiin uudella tavalla sekä luetteloitiin. Viitasaarella Isojako toimitettiin vuosina 1783-1811.

Merkittävä askel otettiin, kun vuonna 1865 annetun
kunnallisasetuksen myötä Viitasaaren seurakunnan
pohjalta perustettiin Viitasaaren kunnanhallinto Viitasaaren pitäjänkokouksessa 16.3.1868. Lääkärin virka saatiin vuonna 1882 ensimmäisenä maaseutukuntana Suomessa. Sairaala Viitasaarelle saatiin vuonna
1893. Luontevaksi palvelujen keskukseksi muodostui
Haapasaari, jonne oli rakennettu 1870-luvulla uusi
kirkko. Seuraavien vuosikymmenien aikana kirkonkylään perustettiin kauppoja, höyrylaivalaitureita, koulu,
kunnallistalo, uusia virkataloja, käsityöläisliikkeitä,
matkustajakoteja, apteekki, pankkeja ja seurantalo.
Vuonna 1905 perustettiin Viitasaarelle Suomen ensimmäinen maaseutuoppikoulu. Myös kylille perustettiin
maakauppoja ja kansakouluja 1800-luvun lopulla ja
1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä.

Kaskimailla karja oli tärkeä elannon lisä ja Viitasaarella karjatalous kukoisti. Isonjaon aikaan oli lähes viisi
kertaa enemmän niittyjä kuin peltoja. Ero on varsin
merkittävä ja kertoo karjatalouden merkityksestä alueella. Vanhojen asiakirjojen perusteella 1800-luvun
puolivälissä Viitasaarella olisi ollut keskimäärin 8-12
lypsävää taloa kohden eli noin 6 000 lehmää.

Metsäyhtiöt hankkivat Viitasaarelta tiloja omistukseensa 1890-luvulta lähtien. Viitasaaren vesireittien
varsille syntyi metsä- ja uittoyhtiöiden virkataloja.
Vesireitit olivat tukkilauttojen ruuhkauttamia ja uittorakenteet muuttivat vesistömaisemaa 1800-luvun
loppupuolelta lähtien. Myös sahateollisuutta syntyi
Keiteleen rannalle.

Kalastuksella oli jo varhaisista ajoista lähtien keskeinen merkitys alueen toimeentulolle. Saalista oli myyntiin asti, kalaa kuivattiin ja suolattiin. Jäiden tullessa
kaloja vietiin myyntiin hämäläispitäjiin. Savon suuntaan
kalaa vietiin kevään korvilla. 1800-luvun puolivälissä
muikkuja saatiin vuodessa noin 30 000 kg ja muikunmätiä, Keiteleen kaviaaria, 500-1500 kg välillä. Kalaa
pyydettiin nuotalla, rysällä, liistekatiskalla ja verkoilla.

Torppien lunastaminen itsenäiseksi 1920-luvulta
lähtien lisäsi itsenäisten tilojen määrää Viitasaarella -syntyivät pientilalliset. Tämä vaikutti erityisesti
päätilojen pinta-aloihin, joista saattoi itsenäistyä maaaloineen jopa kymmenenkin tilaa.

Huopanan varhaisin asutus syntyi 1500-luvun puolivälissä, jolloin
aluetta tuli asuttamaan Tarvaisten suku. (JM)

Metsiä käytettiin 1800-luvulle saakka ensisijaisesti
kotitarvekäytössä. Tervanpoltto oli varhaisin teollinen metsien hyödyntämisen muoto. 1800-luvun
lopulla metsätaloudesta tuli Viitasaarella keskeinen
elinkeinolähde ja työllistäjä.

Viitasaaren kunta syntyy
Suuria mutoksia ei tapahtunut viitasaarelaisessa
elämänmenossa ennen 1800-lukua. Viljamakasiini
saatiin pitäjään vasta pahan hallavuoden jälkeen
1822, jolloin makasiini rakennettiin Ristiharjunmäelle.
Viitasaarelaiset ryhtyivät hankkimaan kaupunkioikeuksia seudulleen 1850-luvulla Jyväskylän esimerkin mukaisesti. Kaupungin perustamista tuettaisiin kanavien
rakentamisella ja uusilla tieyhteyksillä. Kaupungin perustamispaikaksi ehdotettiin Vermatsaaren verotalon
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Sotien jälkeinen aika Viitasaarella oli rakentamisen
aikaa. 1940-1950-luvuilla rakennettiin uusia asuinrakennuksia ja perustettiin asutustiloja väestön
asuttamiseksi. Kylät saivat uusia asukkaita ja suuret
ikäpolvet täyttivät koulut. Maanviljelys ja karjanhoito
oli vielä usean tilan toimeentulon lähde. 1960-1970luvuilla rakentamisen painopiste siirtyi asuinrakentamisesta liikerakentamiseen. Kirkonkylälle syntyi
modernin ajan kauppala, jossa uudet kaupparakennukset, hotellit, bensa-asemat ja kerrostalot muuttivat kirkonkylän maalaismaisemaa nopeaan tahtiin.
Myös Viitasaaren elinkeinorakenteessa lisääntyivät
teollisuuden ja palvelualojen työpaikat. Ensimmäisiä
kyläkouluja ryhdyttiin sulkemaan 1960-luvun lopulla.
1980-luvulla asukkaiden palveluja ja liikuntapaikkoja
kehitettiin runsaasti. Lamakauden hiljentäessä pientalojen rakentamista, uusi aika koitti kun Viitasaaren
kunta muuttui vuonna 1996 kaupungiksi. Vuonna
2005 Wiitaunioni niminen yhteistyöorganisaatio perustettiin yhdessä Pihtiputaan kunnan kanssa.

Keihärin tilan perinteistä rakennuskantaa (AN)

Viitasaaren rakennusperintöä
Viitasaaren rakennusperintö muodostui vuosisatojen
aikana talonpoikien rakentamisen tavoista ja tarpeista. Vasta 1900-luvun aikana yhteiskunnallinen,
tekninen ja taloudellinen kehitys muuttivat rakennetun
ympäristön ominaispiirteitä - hirsirakentamisen vuosisatainen perinne murtui ja uusia rakennustyyppejä
syntyi modernin yhteiskunnan tarpeisiin.

kamaan tai siirtämään rakennuksia, jotta saatiin riittävästi tilaa koneiden käytölle. Tiiviit umpipihat ovat
pääasiassa kadonneet viitasaarelaisesta maisemasta, joten niiden määrästä tai alueellisesta yleisyydestä ei ole kattavia tietoja.
Itäsuomalaisen traditioon liittyneessä avopihassa rakennukset sijoitettiin maaston mukaisesti, epäsäännöllisesti ja väljästi päärakennuksen ympäristöön.
Avopihan mallin toivat tullessaan savolaiset uudisasukkaat. Usein avopihoihin muodostui kaksi tai kolme
toiminnallista rakennusryhmittymää. Tätä pihamallia
tavataan yhä runsaasti Viitasaarella. Avopihat ovat
todennäköisesti säilyneet paremmin maatalouden
muutoksessa väljyytensä vuoksi.

Pihapiirien rakentuminen
Viitasaarella uudistilojen raivaajat rakensivat tilansa
yleensä vesistöjen läheisyyteen, jotka tarjosivat hyvät
kulkuyhteydet, hedelmälliset rantamaat ja kalastusmahdollisuudet. Rakennukset sijoitettiin maaston
kannalta suotuisaan paikkaan, maaston muotoja hyödyntäen. Tyypillistä oli, että päärakennuksen paikaksi
valittiin pihapiirin korkein paikka, rakennuksen julkisivu avautui usein järvelle päin- olihan se aikanaan
pääasiallinen kulkureitti. Pellot ympäröivät pihapiiriä,
rantapellot laskeutuivat kohti vesistöä.

Tilan rakennuksien lukumäärä, varsinkin aittojen
määrä, kertoi usein usein tilan varallisuudesta. Mitä
enemmän rakennuksia pihapiirissä oli, sen varakkaammasta tilasta oli kyse. Asuinpihan muodostivat päärakennus, aitat, kaivo ja usein myös kellarit.
Pihapiirissä saattoi olla useampia asuinrakennuksia:
syytinkitupia tai vieraspytinkejä, parhaimmillaan niitä
on viitasaarelaisessa pihapiirissä ollut kolme. Muutamat kievareina toimineet tilat sekä suurtilat Viitasaarella rakennuttivat vierasrakennuksen.

Talonpoikaistilojen pihapiirit rakentuivat pitkän ajan
kuluessa, rakennuksia tehtiin lisää aina tarpeen mukaan. Viitasaarella rakennettiin pihapiirejä sekä itäisen perinteen mukaisiksi avopihoiksi sekä läntiseen
tyyliin umpipihan muotoon.

Karjapihalla sijaitsi entisaikaan navetta, sikala, kanala ja talli. Pihapiirin ulkopuolelle jäivät paloturvallisuuden vuoksi sauna, riihi ja paja. Myös aittoja ja
kellareita sijoitettiin pihapiirin ulkopuolelle, pihamallista ja aitan käyttötarkoituksesta riippuen. Myöhemmin päärakennuksen taakse, pihapiirin ulkopuolelle
tai navetan yhteyteen rakennettiin huussi. Pihassa
saattoi olla myös pieni ryyti- tai kaalimaa, koristekasvit yleistyivät vasta 1900-luvun myötä. Rantaan oli
usein rakennettu hirsinen venesuoja ja aittarakennuksia. Niityillä sijaitsivat haasiat, sittemmin heinäseipäät sekä niittyladot. Hirsiladot ovat pääosin jo
kadonneet nykymaisemasta.

Neliömäisen umpipihan rakennukset saatettiin tehdä
kiinni toisiinsa tai sulkea niiden välit aidalla. Piha jaettiin toimintojensa mukaisesti kahtia; toisessa päässä
pihaa olivat asuintoiminnot ja toisessa päässä karja.
Vuoden 1734 laki määräsi mies- ja karjapihan rakennettaviksi erilleen toisistaan. Umpipihat alkoivat
muuttua 1800-luvun lopulta lähtien avonaisemmiksi,
jolloin ryhdyttiin sijoittamaan rakennuksia väljemmin,
neliömäistä pihapiiriä kuitenkin mukaillen. Rakennuksia oli ehkä enää vain kolmella sivulla, avointa sivua
rajasi kylätie. Toiminnallinen piha-alue jäi yhä asuinja talousrakennuksien keskelle. Maatalouden koneellistuminen 1900-luvulla avarsi osaltaan vanhojen
pihapiirien tiiviitä umpipihoja. Usein jouduttiin pur -
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Talousrakennuksien malleissa ja rakennustavoissa,
voidaan erottaa itäisiä ja läntisiä tyylipiirteitä. Länsisuomalainen viistoseinäinen, pyöreistä hirsistä
koirankaulasalvoksella tehty niittylato oli tyypillinen
näky Viitasaarella. Riihiä oli kahta erilaista tyyppiä:
yksihuoneinen, itäisen Suomen riihityyppi ja puintihuonellinen eli luuvallinen läntisen Suomen riihityyppi. Pohjakaavaltaan neliömäisiä yksinäisaittoja
rakennettiin sekä itäisen perinteen mukaan nurkkakivien varaan että lähtiseen tapaan jalka-aittana.
Länsisuomalaista perintöä olivat myös kaksikerroksiset luhtiaitat. Talousrakennukset tehtiin hirrestä
aina 1900-luvun ensimmäiselle puolikkaalle saakka.
Latoja lukuunottamatta niiden hirsiseinät veistettiin
suoraksi. Pihapiirin talousrakennuksia ei maalattu tai
laudoitettu, vaan ne olivat hirsipinnalla. Talousrakennuksista eniten on säilynyt aittoja.

Yksinäisaitat ryhmiteltiin usein riviin. Aittarivi 1800-luvulta. (SS)

Savupirtistä paritupaan
Pysyväisluonteisen asuinrakentamisen lähtökohtana ja samalla sen vanhimpana muotona voidaan
Viitasaarellakin pitää yksinäistalona sijainnutta,
eteisetöntä hirsistä salvottua savutupaa. Savutuvassa oli muutama pitkä ikkunaluukku, sisällä tuvan
nurkassa oli kivistä ladottu uuni. Huoneita oli vain
yksi, eikä savupiippua tai välikattoa rakennuksessa
ollut. Savupirttejä oli 1820-luvun viitasaarelaisista
asuinrakennuksista noin 90%, kun 1880-luvulla savutupia oli enää vain noin 20% .

Riviaitat ristikkokaiteella ovat tyypillinen näky Viitasaarella. Niitä on
säilynyt huomattavasti enemäin kuin luhtiaittoja. Kuva Muikunlahden 1920-luvun kaksikerroksisesta riviaitasta. (SS)

Ulospäin lämpiävä paritupa on talotyyppinä tunnettu
maassamme jo keskiajalta lähtien. Paritupa oli lain
edessä hyväksytty asuinrakennuksen muodoksi Kaarle XI:n vuoden 1681 talonkatselmusasetuksessa.
Paritupa muodostettiin usein vanhasta savutuvasta,
jonka viereen rakennettiin uusi, ulospäin lämpiävä
tuparakennus. Nämä kaksi erillistä rakennusta yhdistettiin toisiinsa kylmällä eteistilalla, porstualla. Toisin
kuin savutuvassa, nyt lämmityksessä tullut savu johdettiin savupiipun kautta ulos.

Kemppaalan kaksihuoneinen luuvallinen riihi on 1800-luvulta.
(NA)

Parituvan perustyypiksi muotoutui pohjakaavaltaan
suorakaiteen muotoinen, hirrestä salvomalla tehty satulakattoinen rakennus. Paritupa muodostui yhdestä
asuinkerroksesta ja avoimesta vinttitilasta. Vinttitilan
päätyihin saatettiin myöhemmin tehdä kesähuoneita.
Parituvan etuna on ollut sen muunneltavuus, sillä siihen oli helppo lisätä huoneita aina tarpeen mukaan.
Toinen tuvista voitiin jakaa kahdeksi huoneeksi tai
rakennusta jatkettiin tekemällä rinnakkaiset kamarit
tuvan päätyyn. Eteisen taakse saatettiin tehdä keittiö.
Sisäänkäyntien eteen ryhdyttiin tekemään kuisteja
suojaamaan ovea. Avokuistit olivat varhaisempi kuistimalli, 1800-luvun aikana ryhdyttiin rakentamaan umpikuisteja, vauraimpiin taloihin rakennettiin lasikuisti.
Osaan taloista tehtiin kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen oli vieraille ja toinen talon omalle väelle.

Kellan pihapiiri on rakentunut pääosin 1800-luvun aikana, päärakennuksen toinen tupa on ollut alkujaan savutupa, jonka rinnalle
on salvottu uudempi tupa, ilmeisesti 1891, jolloin muuttunut parituvaksi. Pihapiiri on rakentunut avopihan malliin. Kohde on paikallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde. (AN)
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Parituvan rakentamisesta
Parituvan seinät veistettiin eli palhottiin suoraksi,
hirsien välit tilkittiin sammaleella, pellavariveillä,
jäkälällä tai rievuilla, joihin voitiin sekoittaa savea. Rakennusta kannattivat nurkkakivet, joiden välit voitiin
täyttää irtokivillä kylmämuuritekniikalla tai kalkkilaastilla muuraten. 1800-luvun loppupuolella kivijaloissa
yleistyivät lohkokivet ja 1920-luvulta lähtien käytettiin
jo betoniakin. Alapohjaa eristettiin kasaamalla kivijalan sisäpuolelle maa-aineksesta ns. multapenkki.
Alapohjana rossipohja eli täytepohja alkoi yleistymään
1800-luvun aikana. Rossipohjan eristeenä käytettiin
sammalia, hiekkaa, sahanpurua ja puulastua.
Savutuvasta lähtien ja siitä aina 1960-luvulle saakka
vallitsevana kattotyyppinä oli satulakatto, kattokaltevuudeltaan noin 1:3. Aluksi kattorakenne perustui
päädyt yhdistäviin tukipuihin, vuoliaisiin. Kattotuolit
yleistyivät 1800-luvun alusta lähtien. Vanhimpia katemateriaaleja olivat tuohi erilaisine painoineen (mm.
malka- ja turvekatto) ja käsinsahattu lauta. 1800-luvulla katemateriaalina yleistyi päre. Päreillä voitiin myös
peittää ja suojata hirsiseinää. Paanukattoja ei asuinrakennuksiin tehty. 1800-luvun loppupuolella ryhdyttiin tekemään huopakattoja ja galvanoitu rautapelti eli
ns. saumapelti yleistyi 1910-luvulta lähtien. Aaltopeltiä
ryhdyttiin valmistamaan jo 1900-luvun alussa. Savitiilikatteita suosittiin 1920- ja 1930-luvuilla, kuten myös
sementtitiiltä, jota voitiin valmistaa itse. Asbestisementtikatteita ryhdyttiin valmistamaan 1920-luvulla.
Varakkaimpia säätyläistaloja oli laudoitettu 1600-luvulta lähtien, mutta talonpoikaistilojen päärakennuksia ryhdyttiin vuoraamaan vasta 1800-luvun lopulla,
kun saatavissa oli teollisesti sahattua, edullisempaa
puutavaraa. Ulkolaudoituksen tarkoituksena oli lisätä
talon tuulitiiviyttä, aluksi laudoitus naulattiin suoraan
runkoon. Rungon ja laudoituksen väliin laitettiin tuohta
tai tervapaperia. Tuuletusraon käyttö ulkovuorauksessa yleistyi 1900-luvun aikana. Vanhin ja suosituin
ulkolaudoitustyyppi oli pystylaudoitus, josta kehittyi
peiterimalaudoitus 1700-luvun lopulla. Rakennuksen
vuoraus tehtiin usein jälkikäteen tai se voitiin uusia
uuden tyylin mukaiseksi, joten laudoituksen tyylistä ei
voida päätellä rakennuksen alkuperäistä valmistumisajankohtaa. Vielä vuonna 1938 vuorattuja rakennuksia oli vasta 45% Suomen rakennuskannasta.

Kulhanniemen päärakennus on valmistunut 1860-luvulla, sen
suunnitteli Erkki Kumpulainen. Päärakennuksessa on läpikuljettava
porstua veräysovineen ja porstuanpohjakamareineen.Tila pihapiireineen sijaitsee yksinäistalona. Pihan perinteiset, pienikokoiset
harmaapintaiset rakennukset muodostavat yhtenäisen ja hienon
pihakokonaisuuden. Hirsinen navetta on 1900-luvun alusta, talli
1800-luvun lopusta, kaksi pariaittaa 1800-luvun lopulta, syytinkimökki 1800- ja 1900-luvun vaihteesta ja vuonna 1841 tehty riihi.
Rannassa hieman sivummalla on sauna ja kota. Pihan ympärillä on
niittyä, hakamaata sekä metsälaidunta. Kohde on maakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (SS)

Solisniemi on toiminut historiansa aikana kruunun virka- ja käräjätalona sekä luutnantin puustellina, asutusta alueella oli jo 1570luvulla. Pihapiiri koostuu maalaamattomista, harmaantuneista
perinteisistä rakennuksista, jotka asettuvat kiinteään neliöpihaan.
Päärakennus on rakennettu useassa osassa. Sen vanhimmassa
osasa sijaitsee entinen käräjäsali. Länsipäädyn tupa on siirretty
nykyiselle paikalleen 1915. Vuorattu osa on ilmeisesti pohjalaisten
kirvesmiesten tekemä. Pihakokonaisuuden muita rakennuksia ovat
hirsinen, vuonna 1943 valmistunut navetta, yksinäisaitta 1800luvun lopulta, 1920-luvun aittarivi, hirsinen tallirakennus 1800luvun lopulta, sauna 1900-luvun alusta sekä riihi. Solisniemestä on
käytetty kylällä nimeä Vanhapaikka. Solisniemen vieressä sijaitsee
huomionarvoinen 1800-luvun asussa säilynyt Seppälän pihapiiri
(kuva alla), joka kuuluu Solisniemen kokonaisuuteen. Seppälän
pihapiirissä on päärakennuksen lisäksi riviaitta ja hirsinavetta luonnonkiviperustuksilla. Kokonaisuus on maakunnallisesti arvokas
rakennettu kulttuuriympäristö. (JM)

1700-luvun lopulla tehtiin pieniä neliruutuisia ikkunoita, tosin paikoin käytettiin jo kaksinkertaisia ikkunoita. Kuusiruutuiset ikkunat olivat suosittuja lähes
koko 1800-luvun ajan. T-karmi-ikkunoita suosittiin
1800-luvun loppupuolelta aina 1900-luvun ensimmäisiin vuosikymmeniin saakka. Sisäänpäin aukeavat
ikkunat tulivat käyttöön 1900-luvun alussa.
Asuinrakennuksien osalta näyttäsi siltä, että viitasaarelaiset talonpojat rakensivat 1800-luvun alkupuoliskolla päärakennuksia, joissa oli 3- 5 huonetta.
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Liekö syy metsien tuoman vaurauden vai suotuisten
satovuosien, mutta 1800-luvun loppupuolella valmistuneissa päärakennuksissa oli keskimäärin jo 5
- 7 huonetta, harvinaisia eivät olleet 9 huoneisetkaan
asuinrakennukset. Tyypillinen päärakennus oli koko
1800-luvun ajan paritupa-mallinen ja satulakattoinen, pieniruutuisilla ikkunoilla varustettu vuoraamaton hirsirakennus. Rakennuksessa oli lähes aina jo
jonkinlainen kuisti. 1900-luvun alussa huoneiden
määrä väheni, ajanjakson talonpoikaistilojen päärakennukset olivat 3- 5 huoneisia. Se ei kuitenkaan
tarkoita sitä, että rakennuksien pohjapinta-alat olisivat olleet pienemmät. Ajanjaksolla esiintyi perinteisen parituvan ohella puolitoista tai kaksikerroksisia
mansardikattoisia päärakennuksia. (otanta vuoden
1971 maatilatiedoista, yhteensä n. 200 kohdetta,
rakennettu ajalla 1800-1970).

Maakunnallisesti arvokas Naistenjärven talo sijaitsee yksinäistalona peltojen keskellä sivussa muusta asutuksesta. Se on edustava
esimerkki keskusuomalaisesta pihapiiristä. Pihapiirissä ovat 1800luvun lopulla rakennettu näyttävä hirsipintainen päärakennus,
aittarivi 1900-luvun alusta, rakennusmestari K. Bomanin suunnittelema taitekattoinen, kookas hirsinavetta 1920-luvulta, kärryliiteri
ja vanha riihi. (SS)

Arkkitehtuurivaikutteista
Arkkitehtuurityylikaudet vaikuttivat päärakennuksien ulkoasuun; niiden muoto- ja koristeaiheet saivat
uuden ilmenemismuodon kansanomaisina sovelluksina. Suosituimmat säilyivät käytössä vuosikymmenien
ajan. Ideat niihin saatiin usein virkatalojen arkkitehtuurista, kauppamatkoilta, kiertäviltä kirvesmiehiltä
ja naapureilta, myöhemmin koristeaiheita lainattiin
myös tyyppipiirustuksista. Viitasaarelaisessa talonpoikaisrakentamisessa koristeaiheet ovat olleet hillittyjä ja pelkistettyjä, usein klassismista juurensa juontavia. Erityisesti kirkonkylällä on nähtävissä jugendin
lisäksi myös jonkin verran kertaustyylien, erityisesti
uusrenessanssin vaikutteita rakennuksien ulkoasussa. Kirkonkylän huvilamaisissa rakennuksissa oli
myös vaikutteita ns. nikkarityylistä, joka tunnettiin
myös sveitsiläistyylinä. Empire-vaikutteita seudulla ei
ole säilynyt. Tyylivaikutteet ovat parhaiten nähtävissä
ikkunoiden ja ovien listoituksissa, lautavuorauksen ja
kuistien malleissa sekä kattomuodoissa.

Kuhalan yksinäistalo on muodostettu perintötilaksi vuonna 1710.
Talon rakennuskanta, joka jakautuu umpipihan mukaisesti yhä
edellen mies-, karja- ja riihipihaan, muodostuu paristakymmenestä
rakennuksesta. Päärakennus, suuret karjasuojat ja aitat sulkevat
pihapiirin neljältä sivulta. Kaikki rakennukset, 1900-luvun alussa
rakennettua päärakennusta lukuun ottamatta, ovat hirsipintaisia
ja maalaamattomia. Metsäsaarekkeissa on hirsisiä latoja. Rakennukset ovat etupäässä 1800-luvulta. Kohde on maakunnallisesti
arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (SS)

1800-1900-lukujen vaihteen rakennusperintö
Puu rakennusmateriaalina tulee yleensä tiensä
päähän noin 100-200 vuodessa. Ennen 1800-lukua
rakennettua rakennuskantaa on säilynyt vain muutaman aittarakennuksen verran. Päärakennuksista
vanhimmat ovat 1800-luvun alkupuoliskolta, usein
nämäkin ovat ajan mittaan kokeneet monia korjauksia säilyäkseen meidän päiviimme saakka.
Monet 1600-luvulla perustetut tilat saivat uuden
päärakennuksen 1800-luvun loppupuolella, jolloin
varallisuus kasvoi osin hyvien satovuosien ja osin
metsäkauppojen myötä. Rakennettiin talonpoikaisia
päärakennuksia, kirkonkylälle nousi ensimmäisiä liiketiloja ja rakennettiin myös virkamiehille ajan hengen mukaisia asuin- ja työtiloja. 1800-luvun lopulla
torppia perustettiin runsaasti ja myös ensimmäiset
koulut ja seurantalot rakennettiin.

Niemelän tilan laaja pihapiiri koostuu muun muassa 1860-luvulla
rakennetusta, näyttävästä päärakennuksesta, 1800-luvun alkupuolella tehdystä työväen asuinrakennuksesta, 1800- ja 1900luvun vaihteen aittarivistä, samanikäisestä kolmoisaitasta, 1800luvun lopun pariaitasta, 1900-luvun alun eloaitasta sekä vuonna
1939 tehdystä sirkkelikatoksesta. Päärakennus on edustava,
muun muassa sahalaitaisella räystäslistalla ja viisikulmaisella
kuistilla koristettu suuri hirsirakennus. Työväenasumus käsittää
tuvan, läpikäytävän porstuan ja kaksi kamaria. Kohde on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (SS)
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Pasalan maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta, peltokylämiljöötä on asuttu 1600-luvulta
saakka. Alueella on edustavia perinteisiä pihapiirejä
ja yksittäisiä taloja hieman alle parikymmentä. Monet rakennuksista edustavat vaurastyyppistä, vanhaa
talonpoikaisrakentamista. Edustavimpia perinteisiä
pihapiirejä ovat Uusi-Valkama ja Kangas-Varis. Monissa taloissa on hyvin säilyneitä perinteisiä hirsisiä
talousrakennuksia, kuten Harjun talon 1800-luvun
aitat, Kannaksen talon nuottakota ja aitat, Leväniemen eloaitta ja riihi sekä Rintamaan venekota. Pasalan
huvilatyylinen entinen koulu on 1890-luvulta. Kylätien
varrella sijaitsee maamiesseuran talo, joka edustaa
1920-1930-luvun jyrkkäkattoista seurantalotyyppiä. Paikallisesti arvokas kohde on Rintamaan tilan
pihapiiri, jossa on kaksikerroksinen päärakennus ja
1800-luvun rakennuskantaa. Tila toimi aikanaan Helluntaiseurakunnan ylläpitämänä orpokotina (19401950-luvuilla). Pihapiiriä ympäröi komea kuusiaita ja
rannassa on venekota. Juusolan 1800-luvun pihapiiri
on paikallisesti arvokas kohde. Muita maakunnallisesti arvokkaita kulttuurimaisema-alueita Pasalan
lisäksi ovat Kärnän voimalaitosympäristö sekä Suovanlahden kyläkeskus. Paikallisesti arvokkaita kulttuurimaisema-alueita ovat Huopanan peltokylä sekä
Keihärinkosken ja Kymönkosken koskikylämiljööt.
Keitelepohjan osakylä Lökkö sijaitsee Keiteleen rannalla, Taimoniemi-Saarensalmi-alueella. Se on paikallisesti arvokas kultturimaisema-alue, joka muodostuu
viiden talon peltokylä-idyllistä. Lökön talo oli olemassa jo 1600-luvun alussa, isonjaon aikaan se oli Keitelepohjan suurimpia taloja. Nykyisen Lökön osakylän
tilat ovat muodostuneet pääosin 1800-luvun lopulla.
Niiden pihapiireissä on säilynyt vanhaa rakennuskantaa. Edustavimmat pihapiirit ovat Lököllä, Mattilassa,
Niskalassa ja Järvelässä.
Paikallisesti arvokkaita kohteita ovat mm. Tarvaala,
joka kuului Vuorilahden sotilasvirka-taloon. Tilaa hallinnoi mm. vänrikki C.G. Schöneman, myöhemmin
siellä asui myös maanmittari Kjellman. Nykyinen
Tarvaalan asuinrakennus valmistui 1880-luvulla.
Tarvaalan kuului myös useita torppia. Hännilän tilan
pihapiiri on muodostunut 1900-luvun alkupuolella.
Vauraan talonpoikaistilan rakennuskannassa on pohjalaisvaikutteita, mm. haukkaikkunat. Keski-Suomen
maatalousseuran rakennusmestari Jalmari Kuronen
uudisti pihapiiriä klassistisilla suunnitelmillaan 1930luvulla, silloin uudistettiin mm. päärakennuksen
kuistit. Rakennuskannaltaan merkittävä Taimoniemen Siekkilä tunnettiin jo 1600-luvulla, isossajaossa
sen alaksi oli merkitty ½ manttaalia. Tilan päärakennus valmistui 1800-luvun lopulla. Muita paikallisesti merkittäviä, 1800—luvun lopun ja 1900-luvun
alun talonpoikaistilojen pihapiirejä ovat mm. Anttila,
Emonen, Ilmoranta, Jurvanjoki ja Mattila. Muita paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön
kohteita on muiden muassa Kalliojärvi eli Kuttervik.
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Maakunnallisesti arvokkaan Rinteen talo sijaitsee jyrkästi laskevassa rinteessä. Pihapiirin parituparakennuksessa on harvinainen
veräysovellinen läpikuljettava porstua, lisäksi pihassa on 1800luvun jyrkkäharjainen eloaitta ja aittarivi 1900-luvun alusta.
Kaksi saunaa sekä riihi sijoittuvat hieman sivummalle. Kohde on
maakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö. (SS)

Valkaman tilan tunnettu historia yltää ainakin vuoteen 1851, jolloin Valkamassa asui räätäli Israel Flyktman. Vuonna 1899 puolet
talosta osti kapteeni William Ruth ja toisen puolikkaan eli nykyisen
Rantalan osti Äänekoski Osakeyhtiö. Vuonnna 1916 Valkaman osti
maanviljelyskonsulentti Forssell, ajatuksenaan luoda tilasta kokeiluluonteinen mallitila. Päärakennuksen pärevuoraus on samaa
tyyliä kuin Huopanankosken Klubin ja Ahon kesäpaikan seinissä.
Valkaman osti vuonna 1919 Bruno Alanco, metsänhoitaja, joka
peruskorjasi päärakennuksen 1920-luvulla. Valkaman pihapiiriin
kuuluu osittain pärevuorattu, vinkkelipohjainen asuinrakennus,
jonka vanhimmat osat ovat 1800-luvulta. Lisäksi pihassa on 1800luvun riviaitta ja hirsinen navetta sekä 1960-luvun omakotitalo.
Pihapiirin ulkopuolella sijaitsee viljamakasiini, pieni hirsisauna ja
riihi. Maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (SS)

Kautiala Niinilahden kulttuurimaisemakokonaisuus muodostuu
Niinilahden ympäristöön. Vanhanpaikan salmen ylittävät nelostie
sekä 1860-luvun hätäaputöinä rakennettu kivisilta sijoittuvat
Kautian tilan länsipuolelle. Tila on perustettu 1600-luvulla. Kartanomainen kaksikerroksinen, vuonna 1929 valmistunut ristiharjainen Jalmari Kurosen suunnittelema päärakennus on saanut
seurakseen navetan, aitan 1800-luvulta, varastorakennuksen,
kuivuritonin, riihen, kaksi pientä työväen asuinrakennusta, vanhan
pajan ja kaksiosainen nuottakodan. Kulttuurimaisemakokonaisuus
on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (SS)

Löytänän Kennään vanhan torpan pihapiiri koostuu nykyisin päärakenuksesta ja kolmiovisesta riviaitasta sekä saunarakennuksesta (SS)

Tilan rakennutti vuosina 1800-1831 Viitasaarella kappalaisena toiminut Elias Ahlgren. Tilalla oli vesivoimasaha, puutavaraa vietiin Kokkolaan myyntiin. Tilalla oli
ainakin kaksi torppaa:Levälahti ja Kalliojärvi. Tilan osti
Paul Wahl& Co-metsäyhtiö vuonna 1897. Särkijärvi on
syrjäisellä paikalla sijaitseva kruununmetsätorppa,
joka toimi mm. metsänvartija Hackseliuksen asuntona eli metsänvartijan talona 1800-luvun lopulla.

Torppareita ja mäkitupalaisia
Torppia sai alkujaan perustaa ainoastaan rälssi- ja
säteritilojen sekä pappiloiden ja sotilasvirkatalojen
maille. Virkatalojen mailla saattoi torppia olla kymmenkunta. Lisäksi perustettiin sotilastorppia, joiden
ylläpito liittyi ruotuväkilaitoksen velvoitteisiin. Alueet
jaettiin 2-4 talon muodostamiin ruotuihin, jotka joutuivat pestaamaan sotilaan ja antamaan hänelle
torpan. Vuodesta 1696 lähtien sotilastorpat oli numeroitava miesten komppanianumeroin- miehillä ja
torpilla oli sama numero. Torppien perustaminen helpottui 1700-luvulla, kun valtio vapautti perintömaille
tehtävät torpat valtion verosta. Perintötorpat olivat
usein päätilan nuoremmille veljille perustettuja tiloja,
jotka eivät olleet varsinaisia pienasujainten tiloja. Talonpoikaistilat pystyivät ottamaan mailleen torppareita vasta vuoden 1743 asetuksen jälkeen ja kylien
yhteismaille voitiin perustaa torppia vuoden 1757
asetuksen jälkeen. Valtion omistamat kruununmetsätorpat syntyivät vasta vuoden 1851 kruununpuistoja
koskevan asetuksen jälkeen.
Maattomina väestöryhminä olivat myös mäkitupalaiset ja lampuodit. Mäkitupalaiset olivat maatyöläisiä,
metsätyöväkeä, käsityöläisiä tai niihin rinnastettavia
elinkeinon harjoittajia. Mäkitupalaisilla oli vähemmän
maata tilallaan, lähinnä vain asukkaiden omaan käyttöön. Kylien laitamille saattoi muodostua yhtenäisiä
mäkitupalaisalueita. Lampuodit vuokrasivat yleensä
päätilan kaikkine maa-alueineen. Lampuoteja tiede -

tään oleen jo 1500 -luvulta lähtien aina vuoteen 1919
saakka. Lampuoteja oli erityisesti rälssitiloilla, 1800luvun lopulta lähtien myös metsäyhtiöiden omistamia
tiloja viljelivät lampuodit eli vuokraviljelijät. Torppia perustettiin erityisesti 1790-luvulla ja isojaon
päättymisen tienoilla eli 1800-luvun alussa. Tuolloin
jo 40% pitäjän viljely-yksiköistä oli torppia. 1800luvun loppupuolella torppien määrä oli yhä vain kasvanut, suuremmilla taloilla oli torppia jopa kymmenkunta ja pienemmilläkin tiloilla niitä saattoi olla 2-3.
Viitasaari oli siis torpparipitäjä, sillä esimerkiksi Kinnulassa tilalla oli vain 1-3 torppaa maillaan.
Torpasta tehtiin sopimukset eli kontrahdit, jossa sovittiin torpparin oikeuksista ja velvoitteista. Usein
sopimus oli voimassa torpparin kuolemaan saakka,
mutta myös häätöjä tapahtui. Tilallaan torppari viljeli
maataan ja piti karjaa, vuokransa torpparit maksoivat sovittuina päivätöinä ja usein myös erilaisina
tuotteina torpan päätilalle. Tyypillinen torpan pihapiiri
muodostui pienestä hirsisestä ja usein pohjakaavaltaan lähes neliömäisestä asuinrakennuksesta, joka
oli vielä 1800-luvulla usein savutupa. Se oli saatettu
siirtää paikalle muualta päätilan mailta. Myöhemmin pirttiin voitiin lisätä yksi tai kaksi kammaria ja
kuisti tai torppa saattoi laajentua myös parituvaksi.
Torppia pystylaudoitettiin 1900-luvun puolella, jolloin
myös kuisti uusittiin. Torpan pihapiiriin kuului usein
yksi tai useampi aittaa, navetta ja (savu)sauna sekä
riihi. Lisäksi varakkaimmilla torppareilla saattoi olla
hevostalli.

Torpparista pienviljelijäksi
Torppien itsenäistyminen alkoi vuonna 1918 annetun
lain myötä. Tällä nk. torpparilailla annettiin torppareille ja mäkitupalaisille mahdollisuus lunastaa vuokratila sen omistajalta viiden vuokravuoden jälkeen.
Vuoden 1922 Lex Kallio eli laki valtion omistamien
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metsämaiden asuttamisesta edesauttoi myös entisiä
vuokraviljelijöitä ryhtymään pientilalliseksi. Vuosien
1918-1939 välisenä aikana oli tehty Suomessa
yli 40 000 torpan ja lähes 40 000 mäkituvan lohkomispäätökset. Itsenäistyneet torpat muodostivat
pohjan pientilakannalle Viitasaarella. Sotien jälkeen
useat entiset torpat hankkivat lisämaata viljelyyn, aikakausi uudisti myös niiden rakennuskantaa.
Huomionarvoinen torppari- ja mäkitupalaisasutuksesta kertova alue on Keitelepohja-tien varressa,
lähellä Lökön kyläkeskuksta. Tien varressa on säilynyt viisi 1900-luvun alun pienasujainten pihapiiriä.
Myös Löytänässä on säilynyt useita torpan pihapiirejä muodostaen myös edustavan alueen. Löytänän Kohiseva perustettiin torpaksi isonjaon aikaan,
nykyinen pihapiiri on 1800- 1900-lukujen vaihteesta.
Kuistia ei ole laudoitettu, rakennuksessa nurkkalaudat. Pihapiirissä on pohjalaistyylinen pariaitta ja
nuottakota. Korpisenniemi on entinen torppa, jonka
pihapiiri on 1800-1900-luvun taitteen asussa. Ilmolahdessa Lepolan ja Mutkalan pienasumukset ovat
huomionarvoisia kohteita. Kohteet edustavat nykyasussaan torppien itsenäistymisen aikakautta 19301940-lukuja. Lähellä on myös muita pienasumuksia.
Vuorilahdessa Tarvaalan sotilasvirkatalon entisistä
torpista syntyneitä tiloja ovat Hiekkaharju, Rajala
ja Sammalinen. Hiekkaharjun pihapiirissä on hieno
kiviaita, joka tehty 1930-1940-luvuilla. Rajalan entisen torpan pihapiiri on 1800-luvulta, sen päärakennus valmistui 1863. Sammalisen sotilastorpan
pihapiiri on peräisin myös 1800-luvulta. llmorannan
Rantala oli aikanaan myös torppa. Huopanan Jänislahti oli aikanaan Vihtalahden torppa. Sen rakennukset ovat pieniä ja kuvavat hyvin torpparielämää.
Ketola oli kirkonkylän Kokkilan torppa, sen pihapiiri
on 1800-1900-lukujen vaihteesta. Pihapiirin rakennukset sijoitettu neliön malliin ja päärakennuksessa
huomionarvoista ovat erityisesti koristeelliset vuorilaudat. Kolkussa sijaitsevia merkittäviä entisiä torppien pihapiirejä ovat Keihärinkosken sotilasvirkatalon torppa Komu, joka itsenäistyi 1930-luvulla sekä
Kutemainen, joka oli Samulan torppa. Kymönkosken
huomionarvoisia torppien pihapiirejä ovat Saikaa,
joka oli Kokkilan entinen torppa sekä Masalinin tilan
Eteläniemen torppa, joka joka rakennettiin 1903.

Kymönkoskella sijaitsee Eteläniemen torppa, joka on säilyttänyt
vanhan pihapiirinsä idyllin kyläkeskuksen laidalla. (SS)

Haukkalan vanhan torpan pienimittakaavainen pihapiiri kertoo
myös vanhoista maankäyttömuodoista perinnemaiseman muodossa. Perinnemaisemaa on hoidettu YTY 2002 projektissa. (AYO)

Sammalisen erämaatorpan pihapiiri Kolkussa on mielenkiintoinen
kokonaisuus, joka muodostuu päärakennuksen lisäksi kahdesta
piharakennuksesta. Kohde on paikallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö (SS)

Lapinjärvellä arvokkaita pienasujainten pihapiirejä
ovat Lapinperä, joka oli Hakkarilan torppa sekä
maakunnallisesti arvokas Joutsenjärven pihapiiri,
joka oli Hakkarilan perintötorppa. Pasalan Hietaniemen entisen torpan päärakennus on 1800-luvulta,
sitä uudistettiin 1930-luvulla. Hietaniemen mailla sijaitsi tervahytti, joka muurattiin tiilestä 1950-luvulla.
Pasalan Selänsuu oli Paanalan entinen torppa, jonka
päärakennus valmistui vuonna 1888. Selänsuun
kolme avoseinäistä nuottakoppelia ovat huomionarvoinen piirre. Paanalan torppia oli myös Palokaarre.

Keitelepohjantien varressa Naistenjärvellä sijaitseva pihapiiri kertoo 1900-luvun alun pientilan elämästä. (SS)
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Soliskylän Sulkava oli entinen Solisniemen torppa.
Sulkavan talolla ollut aikanaan kaksi puromyllyä: Myllypurossa ja Kalliopurossa. Venäläisten linnoitustöiden
aikana 1900-luvun alkuvuosikymmeninä tilalle majoittui 60 miestä. Nykyinen päärakennus on valmistunut
1915. Paikallisesti arvokkaita torppien pihapiirejä
Solisniemessä ovat myös Rajaharjun torppa sekä Solisniemen tilasta erotetut Seppälä ja Rantala. Seppälän
päärakennus on tehty 1800-luvulla. Maakunnallisesti
arvokas Naistenjärvi oli Kinnulanmäen perintötorppa.
Välimäen tila Kolkkuun kulkevan tien varressa edustaa 1900-luvun ensimmäisen puoliskon pientilarakentamista. Pihapiirin rakennukset ovat harmaapintaisia, mutta niiden koristeaiheet kertovat
tekijän kädentaidoista. Tien toiselle puolelle, pellon laitaan on sijoitettu savusauna. Kohde on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (SS)

Savivuori on yksi ensimmäisiä Viitasaaren matkailukohteita. Se
oli suosittu näköalapaikka jo 1800-luvulla, vuonna 1902 sinne
pystytettiin puurakenteinen näkötorni. Sitä hankkimassa olivat
Viitasaaren Naisyhdistys ja Keski-Suomen matkailijayhdistyksen
Viitasaaren osasto. Torni avattiin juhannuksena suurten kansanjuhlien kera. Näkötorni kunnostettiin vuoden 1936 maatalousnäyttelyn myötä. Nykyisen ulkoasunsa näkötorni sai 1958. Museoalue
sai alkunsa vuonna 1957, jolloin alueelle siirrettiin ensimmäiset
rakennukset: Vuoskosken Laajan tilan torppa (savutupa) ja Kokkolan tilan aitta (1641). Seläntauksen Metsähallituksen vuonna 1940
rakentama ja 1947 laajennettu metsäkämppä siirrettiin museoalueelle vuonna 1964. Vanhempi osa on alkuperäisessä kunnossaan, uudemmassa osassa on metsätyöstä kertova perusnäyttely.
Lisäksi alueella on Mäntyjoen metsätyöalueelta siirretty hevostalli
(käytössä 1948–1952) ja Naistenjärveltä siirretty tuulimylly. Alue
on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. (kuva:
Mikko Pakkasen kokoelma)

Kokkila on yksi Haapaniemen kylän suurtiloja, joiden rakennuskantaa on säilynyt. Klassistishenkinen, jyrkkäkattoinen päärakennus
on nykyisin ER-sahan toimistotiloina. Pihapiirissä on pitkä aittarivi.
Kokonaisuuteen liittyvät myös alueen työväenrakennukset 1900luvun ensimmiseltä puolikkaalta. Kohde on paikallisesti arvokas
rakennettu kulttuuriympäristö.(LB)

1800-1900-lukujen vaihteen kirkonkylä
Kirkonkylässä oli 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun
alussa vilkasta rakennustoimintaa, vaikka jäljellä on
vain muutamia kohteita. Rakentamisen painopiste oli
aluksi Haapasaaren puolella, jonne nousi niin virkamiesten, kauppiaiden kuin käsityöläistenkin asuin- ja
liikerakennuksia. Arkkitehtuurityylikausilla oli alueella
huomattava vaikutus, päärakennuksissa oli nähtävissä nikkarityylin, kertaustyylien sekä 1900-luvun alussa
myös jugendin tyylivaikutteita. Varakkaimpien rakennuttajien taloista otettiin mallia myös muihin taloihin.
Vuosisadan vaihteessa lisääntyi rakentaminen myös
Haapasaaren vastarannalla. Merkittävä rakennushanke oli kivisiltojen rakentaminen hätäaputöinä 1800luvun loppupuolella. Viitasaaren yhteiskoulun perustaminen vuonna 1905 oli myös merkkitapaus.
Nykyisen keskustan alueella sijaitsee useita paikallisesti arvokkaita 1800-1900-lukujen vaihteen rakennuksia. Keskitie 29 on yksi kirkonkylän vanhoja tiloja,
sitä on aikanaan asuttanut mm. seppä, josta juontuu
sen nimikin- Seppälä. Rakennus on valmistunut jo
1800-luvun lopulla, mutta siihen on lisätty poikkipääty
myöhemmin- todennäköisesti 1910-luvulla. Rauhanniemi rakennettiin 1898 maanmittausinsinööri Ericssonin toimesta. Tontti vuokrattiin pappilan maista ja
siellä on asunut mm. apteekkari ja sotaherra. KarhulaYhtiön talo, Koulutie 9, valmistui 1900-luvun alussa.
Hirsirunkoisen rakennuksen ulkoasussa on uusklassismin tyyliaiheita. Pihapiiri on ollut umpipiha, josta
on yhä säilynyt läpiajettava porttikongi. Tuhmalan on
mahdollisesti rakennuttanut taiteilija Wilho Sjöström
kesäasunnokseen. Sen suunnittelijaksi on arveltu Lars
Sonckia, mutta varmaa tietoa ei siitä ole. Rakennuksessa on jugendin tyylipiirteitä, jyrkkä harjakatto ja
pieniruutuiset ikkunat. Se valmistui 1900-luvun ensimmäisellä kymmenellä. Kennäänpolku 2:ssa toimi
matkustajakoti, joka valmistui vuonna 1910. Kaksi ja
puolikerroksinen hirsirakennus tarjosi matkailijoille
10 huonetta asuttavaksi. Sen mukavuuksiin kuuluivat
ilmoituksen (v. 1912) mukaan ”kaunis näköala Kirkkosalmelle, suomen- ja ruotsinkieliset lehdet sekä
telefooni”. Paikka opittiin tuntemaan ”Turistihotellina”.
Sen vieressä sijaitsi aikanaan Suikkosen kauppa. Kennäänpolun alueella sijaitsi myös työläisasutusta, joka
sittemmin on kadonnut. Myös Haapaniementien ja
Keskitien varteen rakennettiin käsityöläismökkejä.
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Rantatielle oli muodostunut 1900-luvun alussa
käsityöläisten ja virkamiesten asuinalue, jossa oli
mm.ylikonstaapelin talo, yhtiön talo, Sarjaksen talo,
Alkuperäistä asua omaavia rakennuksia ovat talot numero 21, 22 ja 23.
Haapasaaren kulttuurimaisema ja
Hakkarinlantien miljöö - 1800-luvun lopun elämää
Vuosisadan vaihteen arvokkaaseen rakennusperintöön kuuluu Haapasaaren valtakunnallisesti arvokas
kulttuurimaisemakokonaisuus (Museovirasto 1993).
Alue kertoo Viitasaaren keskusta-alueen historiallisesta kehityksestä, jossa kirkolla ja sen ympärille 1800luvun loppupuolella syntyneellä asutuksella ja liikerakentamisella on ollut merkittävä osuus. Kokonaisuus
käsittää Haapasaaren ja Hakkarilantien 1800-1900luvun vaihteen rakennuskantaa, kuten mm. arkkitehti
Lars Sonckin suunnittelemat Koivuniemen ja Vuorelan päärakennukset, Laitisen entisen kyläkaupan eli
ns. Miekkaniemen sekä kirkon alapuolelle syntynyttä rakennuskantaa. Kohteet liittyvät Hakkarilantien
“Miljoonatien” historiaan ja kirkkoympäristöön. Siltavahdintalo eli Vahtila Kirkkotie 6:ssa liittyy vahvasti
Viitasaaren historiaan. 1890-luvulta lähtien se tarjosi
asunnon kääntösillan hoitaja Draken perheelle. Kääntösillan hoitajalla oli virkapuku ja myös viranhaltijan
tehtävät – hänen vastuullaan oli myös vesistöseuranta, jonka tulokset lähetettiin aikanaan jo Helsingin yliopistoon. Rakennus on ennallistettu vanhaan asuunsa.
Alueen ulkopuolelle jää maakunnallisesti arvokas
Haapasaaren kivisilta, joka liittyy maisemallisena osana Haapasaaren kulttuurimaisemaan. Alue edustaa
vaurasta kirkonkylän rakennuskantaa, jonka muotoutumiselle maatalouselinkeinolla ei ole ollut välitöntä
vaikutusta. Toinen valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue Viitasaarella on Huopanankoski.

1920-1930-lukujen rakennusperintö
Jo 1910-luvun lopulla oli herätty myös osuustoimintaan. Viitasaarella osuustoiminta sai alkunsa Suovanlahden asukkaiden keskuudessa ja sinne perustettiin
Suovanlahden Osuuskauppa vuonna 1915. Kauppa
avattiin myllyn vieressä sijaitsevassa kiinteistössä. Osuuskauppoja perustettiin vilkkaasti 1920-luvun aikana. Yksityistä kauppatoimintaa oli ollut jo maakaupan
vapautumisesta, 1860 -luvulta lähtien. Osuustoiminta
levisi myös muihin kyliin, myös osuusmeijereitä perustettiin mm. Suovanlahteen (1901), kirkonkylään
(1898) ja Niinilahteen (1915). Kylillä rakennettiin
myös seurantaloja ja kouluja. Näiden vuosikymmenien
rakentajina toimivat myös uittoyhdistys ja metsäyhtiöt,
jotka rakensivat virkataloja ja toimitiloja.
Kymin Uittoyhdistys osti Puiston tilan Keihärinkoskelta.
Tilan paikalla on ollut vuosisadan alussa jo kauppatoimintaa. Keihärinkosken Hovilan (Pohjolan) tilan rakennukset tehtiin Kymi Oy piiriesimiehen ja mittamiehen
asunnoiksi vuonna 1921 Kymi-yhtiön omien tyyppi -
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Kymin lauttausyhdistyksen rakennuttama Koivuniemi valmistui
1800-luvun loppupuolella. Rakennus on kertaustyylinen, vyöhykelaudoitettu rakennus, jossa on yhdistetty piirteitä koristeellisesta
sveitsiläistyylistä eli nikkarityylistä, joka näkyy erityisesti konsoleissa ja torniaiheissa. Herkkäpiirteinen lasikuisti oli tyypillinen
ajanjakson arkkitehtuuriaihe. Kuva: Mikko Pakkasen kokoelma.

Suomen ensimmäinen kunnanlääkärin virka perustettiin Viitasaarelle 1882. Ensimmäisiä viranhaltijoita oli Johan Sonck.
Kunnanlääkäri Sonckin rakennuttama ja hänen veljensä arkkitehti
Lars Sonckin suunnittelema varhaiseen jugend-tyyliin tehty Vuorela
valmistui Hakkarilan tilasta lohkaistulle tontille. Suorakaiteen muotoista pohjakaavaa elävöittävät nurkkiin sijoitetut, sisään vedetyt
kuistit. Harjakaton koristeena on kolmion muotoiset frontonit ja
leveät räystäät. Ikkunat ovat koristeltu jugend-tyylin mukaisin levein
vuorilaudoin. Erikoisuutena ovat nostoikkunat, joita maassamme
ei ole yleisesti käytetty. Sittemmin rakennus oli mm. W.Gutzeitin
ja Kymin Uittoyhdistyksen omistuksessa ja yksityisillä omistajilla.
Rakennussuojelulailla suojeltu rakennus on toiminut 1980-luvun
lopun kunnostuksen jälkeen taidenäyttelyiden pitopaikkana sekä
yksityisen taidekokoelman sijoituspaikkana. (SS)

Entinen Laitisen kauppa, nykyisin Miekkaniemen nimellä tunnettu
rakennus korotettiin kaksikerroksiseksi 1930-luvulla. Kauppa toimi rakennuksessa vuosina 1880-1960. Rakennuksessa majoittui
Toisen Maailmansodan aikana tunnettuja taiteilijoita, kuten Vilho
Sjöström ja Helny Tigerstedt ja mm. presidentti Relanderin perhe.
Rakennuksessa toimi mm.Viitasaaren ensimmäinen kirjasto 1920luvulla ja säästöpankki. Nykyisin se toimii matkustajakotina. (SS)

piirrustuksien mukaan. Pihapiirissä on kaksi asuinrakennusta, kummallekin työntekijälle omansa. Pouninsalmen rannassa sijaitseva ja nykyisin maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Rantala oli Äänekoski
Oy:n piiriesimiehen asuntona. Se rakennettiin vuonna
1922 Äänekoski Oy:n tyyppipiirustuksilla, jotka olivat
Uuno Alangon tekemät. Viimeinen yhtiön asukas oli
piiriesimies Bäck. Vastaavilla piirrustuksilla valmistui
Äänekoski Osakeyhtiön työnjohtajan asunto Tamppila Keitelepohjaan 1920-luvun alussa. Virtajärven
pihapiiri (Wiikin kartano) rakentui 1920-luvulla tyyppipiirustuksien mukaisena yhtiön tilana. Sittemmin
siitä tuli ravitsemus- ja majoitusliike. Lahnalahti oli
Riihijärvi Yhtiön tilana, sen pihapiiri muotoutui 1900luvun alkupuolella. Pyydysmäki oli Valtion metsänvartijan tila. Se toimi myös savottamiesten kortteeripaikkana ja itsenäistyi 1937. Kun talonpoikaistiloja
metsineen myytiin yhtöille, niiden päärakennuksista
tuli uusia yhtiön taloja. Koivulahden pihapiiri on
1800-1900-lukujen vaihteesta, se toimi Äänekoski
Osakeyhtiön tilana. Niinivaara oli ¾ manttaalin tila,
joka myytiin Tampella-yhtiölle. Sen päärakennus on
1800-luvun lopulta. Enso- Gutzeitin tiloille (Niinilahti,
Aroniemi, Lepistö, Liimattala, Isoniemi) istutettiin
lehtikuusta ja sembramäntyjä 1920-luvulla puuesimies Jussi Kalevin toimesta. Kirkonkylällä oli myös
yhtiöiden tiloja. Rantatie 23 valmistui 1920-luvulla
Äänekoski Yhtiön työnjohtajan asuinrakennukseksi.
Vastaavilla tyyppipiirustuksilla rakennettiin kolme
työnjohtajan asuntoa myös Äänekosken puolelle. Haapakolmio-Keskitie 27 rakennettiin Rauma-Repolan
piiriesimiehen toimistoksi ja asunnoksi vuonna 1930luvulla, kiinteistörekisterissä rakennusajankohtana
on vuosi 1936. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä kuisteineen; toinen oli asuntopuolelle ja toinen
toimistoon. Hirsirakennus oli vuoraamaton 1950luvulle saakka, jolloin se sai pystyrimalaudoituksen.
Miekkaniemen Sahan työväen asuinalue rakentui
Isoahon tilan läheisyyteen 1920-luvulla. Saha on sittemmin palanut, “Sörkästä” jäljellä on kymmenkunta
taloa. Haapaniemen saha perustettiin vuonna 1934,
nykyinen saharakennus valmistui vuonna 1954.

Entisen Maatalouspankin rakennutti ilmeisesti jo vuonna 1918 Yhdyspankki. Se lopetti konttorinsa rakennuksessa jo vuonna 1924.
Seuraavana vuonna sen osti Maatalous-Osake-Pankki siirtäen
toimintansa siihen Järvelästä. Rakennusta muutettiin joiltain osin
1930-luvulla.KOP:n konttori siirtyi siihen toimien siinä vuoteen
1968 saakka. Rakennuksessa on ollut sen jälkeen erilaista toimintaa. Se on yksi hienoimpia uusklassismin kohteita Viitasaarella
ja on osa valtakunnallisesti arvokasta Haapasaaren kulttuurimaisemaa. (SS)

Isoahontien alkupää tunnettiin työläisasutuksestaan ja sitä kansan suussa kutsuttiin myös ”Sörkäksi”. Alue syntyi 1920-luvulla,
jolloin Varissalmen rannalle rakennettiin sekä sahatyöläisten että
työnjohtajien asuntoja. Saha on jo hävinnyt, mutta asuinalueesta
on vielä jäljellä osa. Alue muodostui sekä kaksikerroksisista että
puolitoistakerroksisista, hirsirakenteisista taloista. Rakennuksissa
oli harjakatto, osassa aumakatto. Rakennukset vuorattiin pystyrimalaudoituksella ja niissä oli yleensä avokuisti. Tästä kokonaisuudesta on säilynyt noin kymmenen taloa, joista osa on ulkoasultaan
muuttunut. Alueelle nimen on antanut Isoahon tila, joka sijaitsee
alueen keskellä. Paritupa-malliin perustuva päärakennus on jäänyt
uudemman asutuksen keskelle. Tila on kuitenkin ollut vauras talonpoikainen viljelytila, jossa on toiminut myös karjanhoitokoulu.
Nykyinen päärakennus on 1800-1900-luvun taitteesta. Kohde on
maisemallisesti keskeisellä paikalla. (SS)

1930-luvulla kirkonkylä jatkoi kasvuaan. Pientaloasutusta oli nyt noussut jo ns. Pappilanpellon alueelle.
Välitie-Pajutie-Keskitie-alueelle rakennettiin 1930luvulla, se oli yksi varhaisimpia yhtenäisesti rakentuneita asuinalueita keskustassa. Puolitoistakerroksiset, suorakaiteen muotoiset ja pienimittakaavaiset
talot rakennettiin hirsirunkoisena ja ne saivat pystyrimavuorauksen - toiset aikaisemmin ja toiset
myöhemmin. Rakennuksissa asui mm. kirkonkylän
käsityöläisiä, Välitie 11 tunnetaan yhä nahkurin talon
nimellä. Välitie 3 tunnettiin poliisikonstaapeli Valdemar Lehmusjoen (Lind) rakentamana talona, joka
valmistui 1930-luvulla. Sen naapurissa, Välitie 5:ssä
toimi rakennuttajana valokuvaaja Alarik Poikolainen.
Vuonna 1932 valmistuneeseen rakennukseen tehtiin
studio yläkertaan. Välitie 10:ssä sijaitsi 1930-luvulla
kenkäkauppa ja suutari. Nykyistä Puiston rakennusta

Suovanlahden Osuusmeijeri perustettiin vuonna 1901 Suovanlahden kyläkeskukseen myllyn yläpuolelle. Meijerirakennus valmistui
1928, sen alaosa tehtiin tiilestä ja yläosa puusta. Meijeritoiminnan
päätyttyä tiloissa on ollut muuta elinkeinotoimintaa. Meijerirakennus on harvinainen elinkeinohistoriaa kuvaava kohde, sillä suuri
osa maakuntamme meijerirakennuksista on purettu. (NA)
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kirkonkylällä tehtiin kauan Haapaniementie 38:ssa,
rakentamisen aloitti peltiseppä Jäntti jo 1920-luvulla,
mutta myi puolivalmiin talon Arvi Holmille. Harhala
oli alkujaan nimismiehen talo, joka valmistui Haapaniementielle vuonna 1935. Rakennuttajana toimi
nimismies Aleksanteri Koro, sen tekijäksi on arveltu
rakennusmestari Vilppusta. Vuodesta 1949 lähtien
kunnalääkäri V-M Seppälä asui ja piti vastaanottoaan
siellä- rakennusta ryhdyttiin kutsumaan terveystalon
nimellä. Keskitie 18 on Viitasaaren keskustan harvoja
funktionalismista vaikutteita saaneita rakennuksia,
joka valmistui vuonna 1938. Rankorakenteinen talo
on kaksikerroksinen ja pohjakaavaltaan neliömäinen.

Muikunlahti on mainittu jo ensimmäisissä maakirjoissa 1500-luvun lopulla, jolloin alueen asuttajaksi oli merkitty Pauli Kaartinen.
Muikunlahti löytyy myös vuoden 1638 taloluettelosta. Nykyinen
päärakennus on vuodelta 1927, jolloin se rakennettiin kunnalliseksi vanhainkodiksi. Suurikokoisessa hirsirunkoisessa
päärakennuksessa on kolme poikkipäätyä E-kirjaimen muodossa. Päädyissä on frontonit ja ikkunat ovat T-malliset. Kattomuodoissa on yhdistetty aumakattoa ja harjakattoa. Pihapiirissä on
myös toinen aumakattoinen asuinrakennus, joka on rakennettu
samoihin aikoihin. Rannassa sijaitsee suuri yhteissauna, joka on
todennäköisesti valmistunut 1930-luvulla. Saunan vieressä sijaitsi
myös mielisairaalaosasto, joka paloi. Pihapiirissä on lisäksi suuri
luonnonkivi perustainen navetta, kaksikerroksinen pitkä riviaitta,
ruumisvaja katetulla kujalla varustettuna, aumakattoinen kuivuri
sekä 1970-luvun tiiliset asuinrakennukset päärakennuksen takana. Nykyisin kohde on matkailukäytössä toimien Muikunlahden
Kartanon nimellä. Kohde on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö (SS)

Jälleenrakennuskausi
Sotien jälkeistä aikaa leimaa siirtoväen nopea asuttaminen, rakentamisen ohjaus sekä materiaalipula.
Suomessa oli sotien seurauksena menetty kaikkiaan
126 000 asuntoa. Eduskunta antoi erityislait maanhankinnan edellytysten parantamiseksi 18.6.1940 ja
5.5.1945. Rakennustoiminnan käynnistymistä edistääkseen Maanviljelysseuran Keskusliittoon perustettiin asutusvaliokunta, joka suunnitteli jälleenrakennuskauden aikana yli sadan maatalouspiirustuksen
kokoelman. Asuinrakennuksille oli jopa 24 erilaista
pohjaratkaisua, kokoelmaan kuului myös karjasuojia ja
piharakennuksia. Myös Sosiaaliministeriö ja Suomen
Arkkitehtiliiton Jälleenrakennustoimisto suunnittelivat
omat tyyppitalo-mallien kokoelmansa vuosina 19411952. Näitä suunnitelmia olivat tekemässä maamme
eturivin arkkitehdit, kuten Viljo Revell, Alvar Aalto ja
Aulis Blomstedt. Tyyppipiirustuksien tavoitteena oli
auttaa ihmisiä suoriutumaan rakentamisesta mahdollisimman edullisesti, nopeasti, turvallisesti sekä
rakenteellisesti kestävällä tavalla. Ohjeilla rakentajat
pystyisivat toteuttamaan ne alusta loppuun saakka itse.
Samalla ryhdyttiin kehittämään rakennusalan yhteistä
standardisointia Rakennustieto (RT)- korttien avulla.
Jälleenrakennuskausi mursi perinteisen maatilarakentamisen perinteen sekä muutti rakennuksen
pohjakaavaa ja ulkoasua. Tyyppitalojen pohjaratkaisu
oli neliömäinen ja perustui tilojen rakentumiseen keskusmuurin ympärille. Suosituin malli oli puolitoistakerroksinen- siihen sai tehtyä helposti lisähuoneita toiseen
kerrokseen. Jälleenrakennuskauden aikana syntynyt
pientila käsitti usein päärakennuksen lisäksi yhden pitkän piharakennuksen, jossa oli sauna, navetta ja varastot. Viitasaarelle ei syntynyt jälleenrakennuskaudella
uusia asutuskeskittymiä tai pika-asutusalueita, vaan
vanhaa kyläasutusta sekä reuna-alueita täydennettiin asutustoiminnalla. Jälleenrakennuskauden tiloja
perustettiin kaikkiin Viitasaaren kyliin. Asutustiloja perustettiin runsaasti Huopanan kylään ja Huopanankoskelle, myös Suovanlahden lähialueilla ja Kärnän
kyläkeskuksessa on nähtävissä jälleenrakennuskauden
vaikutusta. Tuolloin myös uudistettiin merkittävissä
määrin vanhoja päärakennuksia ja torppien pihapiirejä,
jolloin ne saivat 1950-lukulaisen ilmeen.

Keskustan alueella on säilynyt joitakin 1900-luvun ensimmäisten
vuosikymmenien käsityöläisasuntoja, osa niistä sijoittuu Haapaniementien varteen, osa Keskitien varteen. Haapaniemessä samalta
ajanjaksolta on säilynyt muutamia mansardikattoisia asuin- ja liikerakennuksia, erityisesti Kirkkotien varressa.

Lotta Svärd yhdistys rakensi Lottamajan vuonna 1932 Porthanin
puistoon kesäkahvilaksi ja tapahtumien pitoa varten. Rakennus sai
vaikutteita klassismista ja paviljonkimaisesta rakentamisesta.
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Jälleenrakennuskauden aikana tehdyissä tai tuolloin uudistetuissa päärakennuksissa käytettiin varsin vaihtelevia malleja. Yhteneväisiä tyyppitaloalueita ei syntynyt ja tyyppipiirustuksistakaan ei
näytä alueella näytä olleen yhtä ainoaa suosikkia. Yläkuvassa Mäntylän tilan päärakennus vuodelta 1958, sen alla Kärnän jälleenrakennuskauden malliesimerkki 1950-luvulta. (NA)

1940-50-luvut olivat kyläkeskuksien kasvun aikaa. Kuin kaksi
marjaa; tyyppipiirustuksin rakennettuja kylien osuuskauppoja.
Yläpuolella Huopanankosken osuuskauppa, alapuolella jo pitkään
käyttämättä ollut Keihärinkosken osuuskauppa. (LB, NA)

Viitasaaren kirkonkylälle rakennettiin rintamamiestaloja tyyppipiirustuksin, erityisesti niitä oli Haapaniementien loppupäässä aina Hepokankaalle saakka, jossa
aikaisemmin ei ollut asuinrakentamista merkittävissä
määrin. Mäkitien aluetta voidaan pitää puhtaasti
jälleenrakennuskauden asuinalueena, sinne rakennettiin toistakymmentä puolitoistakerroksista ja pystyrimavuoratta pientaloa. Keskitien ja Pihtiputaantien
väliselle alueelle rakennettiin myös runsaasti. Keskitien tuntumaan valmistui mm. Salolatvan ja Latvalan
talot. Uusikuja 3 on 1940-luvun rankorakenteinen
omakotitalo, aikaisemmin paikalla oli Viitasaaren
puunjalostustehdas, joka paloi vuonna 1938. Työväentalontien alue rakentui lähes kokonaan vuosien 19481956 välisenä aikana. Pääosa rakentamisesta tehtiin
1950-luvun alkupuoliskolla, jolloin Työväentalontielle
valmistui viisi taloa. Ensimmäisenä valmistui Rinteen
talo (nro 11) vuonna 1948. Samaan aikaan rakennettiin myös Haapaniementielle ja Kuusitielle. Kirkonkylän
rakennusmäärä kasvoi merkittävästi 1950-luvun
aikana. Isoahoon rakennettiin jo olemassa olevan
työväenasuntokannan joukkoon rintamamiestaloja.
Osa tyyppitaloista tehtiin kuitenkin muilla kuin asutustoimintaa varten tehdyillä piirustuksilla.
Merkittävää kunnallis- tai palvelurakentamista ei ollut
1940-luvulla, voimavarat kuluivat pientaloasutukseen
ja siirtoväen asuttamiseen. Kirkonkylässä oli tuolloin
vielä viljelymaisemaa, osa Penttilän pappilan pelloista
oli vielä viljeyksessä. Liikerakentaminen vauhdittui
1950-luvun lopulla. Erityisesti kyläkeskukset kehittyivät palveluiden suhteen. Niihin rakennettiin kansakouluja, perustettiin postipysäkkejä ja erityisesti niihin
panostivat Osuuskaupat, joiden tyyppipiirustuksin
rakennettuja kyläkauppoja tehtiin lähes joka kylälle.
Kirkonkylällä Veljekset Lievonen avasi vuonna 1956
uuden Esso-huoltoaseman, joka myöhemmin tunnettiin Pihkurin Autotalon nimellä. Paloasema rakennettiin
vuonna 1949. Alakerrassa sijaitsi putka. Paloasema
on kivirunkoinen ja vaaleaksi rapattu, vastaavalla mallilla rakennettiin paloasemia myös muualle maakuntaamme. Nykyisin rakennus on yksityisomistuksessa.
Nykyisen torin takana olivat vielä vanhat pappilan
rakennukset sovussa uusien kanssa, jotka valmistuivat vuonna 1955. Uusia pappilan rakennuksia
kutsuttiin leikkisästi Vatikaaniksi. Hotelli Keski-Pirtti
valmistui vuonna 1954. Viimeiset Metsähallituksen
metsäkämpät rakennettiin 1940-1950-luvuilla. Näitä
olivat mm. Seläntauksen (1940) ja Luotosen (1954)
metsäkämpät. Aikaisemmin perustettujä olivat mm.
Mäntyjoen, Väljän Pökön ja Saukkosen kämpät

Tasakattoja ja maisemaikunoita
Jälleenrakennuskauden päätyttyä siirryttiin kohti
uutta aikaa, myös rakentamisessa. Paikallisista rakennusmateriaaleista ja käsityöläismäisestä työskentelytavasta siirryttiin kohti teollistunutta, elementtien
ja valmistuotteiden maailmaa. Rakennustekniikan
kehityksen lisäksi kohdistui uudenlaisia vaatimuksia
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nyt myös asuinmukavuuteen. Uudenlaisen arkkitehtuuriajattelun myötä siirryttiin 1960-luvulta lähtien
tekemään rakennusmassoiltaan matalia, suorakaiteen
muotoisia, tasakattoisia ja yksikerroksisia asuinrakennuksia. Arkkitehtuurille oli tyypillistä tiilen yhdistäminen
tummilla sävyillä käsiteltyihin, vyöhykkeittäin jaettuihin
puuosiin. Ikkunoiden koko suureni, maisemaikkuna
avasi näkymän takapihalle. Huonetilat sijoitettiin keskuskäytävän varteen. Sisätilat verhottiin lastulevyllä,
myös puhtaita tiiliseiniä jätettiin näkyviin. Vanhoja
asuinrakennuksia uudistettiin ja verhottiin levymateriaaleilla, kuten mineriittilevyillä. Tyypillistä oli tehdä
vanhaan päärakennukseen laajennusosa 1960-1970lukujen aikana. Niihin sijoitettiin yleensä pannuhuone
ja pesutilat saunoineen.

Viitakartano, Viitasaaren ensimmäinen kerrostalo valmistui vuonna
1955. Tiilirunkoinen kolmekerroksinen rapattu kerrostalo on harjakattoinen. Siinä on ulkonevat, nurkkamalliset parvekkeet ja erkkerit päädyissä. Viitakartano on paikallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön kohde. (SS)

Ukontielle valmistui tyyppitalomainen pientaloalue
vuosina 1959-1969. Sen rakennuskanta on yhdenmukaista sekä rakennusmassoiltaan että rakennuksien sijoittelun osalta. Alue rakennettiin Keski-Suomen maanviljelysseuran piirustuksilla ja se rahoitettiin uudella
ARAVA-järjestelmällä. Asukkaat olivat pääosin sahan
työntekijöitä. Ulkoasultaan rakennukset muistuttavat
puolitoistakerroksisena vielä jälleenrakennuskauden
taloja. Ukontien rakennukset rapattiin, loppuvaiheessa
rakennukset vuorattiin mineriittilevyillä.
Kerrostalorakentaminen nousi keskeiseen osaan
kirkonkylän asuinrakentamisessa. Ensimmäinen kerrostalo oli valmistunut jo 1950-luvun puolella, mutta
vasta 1960-luvulla niiden rakentamisessa päästiin
vauhtiin. Rantatie 11, 13 ja 16-22 rakennettiin 1960luvulla. Seuraavalla vuosikymmenellä valmistui Rantatie 15. Kerrostalorakentamisen painopiste siirtyi
sen myötä Keskitielle, jonne rakennettiin kolmekerroksiset, vyöhykevuoratut kerrostalot numeroilla Keskitie 13-19. Ukontielle rakennettiin vuodesta 1975
lähtien neljä viisikerroksista kerrostaloa. Myös Hakatielle rakennettiin 1970-luvulla kerrostaloja. Uutena
ajan ilmiönä tulivat rivitalot, joita ryhdyttiin rakentamaan 1970-luvun loppupuolelta lähtien.
1960-1970-lukujen palvelukeskusten suunnittelussa yleisväriksi otettiin valkoinen, jota korostettiin
erilaisin profiilein joko materiaalissa tai rakennuksen
vaaka- ja pystylinjoissa. Keskusta näyttäytyykin valtie
4-kulkevalle valkoisen tai vaalea arkkitehtuurin erilaisina massoina ja harmonisena modernin ajan siluettina. Viitasaaren Osuuskaupan tavaratalo avattiin
torin laidassa 1964. Sen yhteydessä oli myös kioski
terasseineen. Osuusliike Sisämaan Sokos-tavaratalo
valmistui vuonna 1966. Sen yhteyteen avattiin baariravintola Porthanin Krouvi terasseineen. Rakennuksen julkisivussa on käytetty lautaa ja peltiä. Suunnittelijana toimi Paul Autere. Mutkan laituri muuttui
Sisämaan laituriksi. Linja-autot lähtivät torilta, kunnes
linja-autoaseman valmistui vuonna 1974. Ukontielle
valmistui huoltoasema vuonna 1964, rakennusta laajennettiin 1976. Rakentajana toimi Reino Koskinen,
sen piirsi Jorma Liimatainen.
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Osuuskauppa Sisämaan terassi avattiin modernissa kauppakeskuksessa vuonna 1964. (SS)

Maisemaa 1970-luvun taitteessa. Mikko Pakkasen kokoelma.

Kaupungintalon ulkoverhouksessa on käytetty paikallista kiveä,
joka yhdistyy valkoisiin rakennusmassoihin molemmilta sivuiltaan.
Kohde on paikallisesti arvokas modernin rakennusperinnön kohde
(SS)

1.

2.

3.

4.

Viitasaaren keskusta-alueen asutuksen kehittyminen. Kuva 1: rakennukset 1920-luvun loppuun mennessä. Kuva 2: rakennukset 1940-luvun
loppuun mennessä. Kuva 3: rakennukset 1960-luvun loppuun mennessä. Kuva 4: rakennukset vuoteen 2006 mennessä. Tiedot viitteellisiä.
Lähde: RHR 2007.

Vuosituhannen lopun monimuotoisuutta
1980-luvulla aluksi suosiossa olivat vielä tasakatot ja
tummat tiilipinnat, muutos kohti vaaleampia värejä ja
eksoottisempaa ulkoasua syntyi 1980- luvun puolivälin
jälkeen. Tuolloin ryhdyttiin suosimaan vaaleampaa
lohkopintaista tiiltä, jota yhdistettiin tummaan puuhun.
Palattiin harjakattoon, uutena ilmiönä olivat terassirakenteet ja sekä kaariaukot. Rinnemaastoon rakennettiin taloja aikaisempaa enemmän. Rivitalorakentaminen yleistyi 1980-luvun aikana ja sen vaikutukset
laajenivat joissakin määrin myös kyläkeskuksiin, joihin
rakennettiin 1980-1990-lukujen aikana kahden tai kolmen talon kokonaisuuksia kylän ydinalueelle.

Miekkarinteen päiväkoti aloitti toimintansa 1983. Sen keskipisteenä on lapsille suunnattu päiväkotirakennus, jonka väri- ja
muotomaailma on tehty lapsille kiinnostavaksi ja heidän ehdoillaan. Vahvassa postmodernismin hengessä tehty suunnittelu. (SS)

Julkisessa rakentamisessa tuli 1980-luvulla mukaan
vanha ns. Oulun koulun vaikutus. Suunnittelusuuntaus
korosti regionalismia, paikallisuutta arkkitehtuurissa.
Se näkyi suunnittelussa joko paikallisten materiaalien, muoto- ai tyyliaiheiden käytössä. Regionalismia
on myös Viitasaaren kaupungintalossa. Se valmistui
vuonna 1985. Pohjakaavaltaan rakennus muistuttaa
lintua. Rakennuksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Olavi
Noronen, rakennus on verhottu tumman harmailla
kivilaatoilla.
Tuulensuun ateljeerakennus ja taidepuisto ovat maakunnallisesti
merkittävä, modernin ajan rakennettu kulttuuriympäristö. (UK)

Taidetalo Tuulensuu ja sen veistospuisto on 1980luvun loppupuolen kuvataiteisiin ja kulttuurielämään
liittyvä kulttuuriympäristö. Vuonna 1987 valmistui
Pasalaan oululaisen arkkitehti Kimmo Kuismasen
suunnittelema, kaksikerroksinen hirsinen ateljeetalo.
Se edustaa myös Oulun koulun perinnearkkitehtuuria.
Modernin hirsi-rakennuksen ovat tehneet viitasaarelaiset veistäjät. Alueella on arkkitehti Erkki Kantosen
suunnittelema hirsinen kesähuvila.

uusi, modernin puurakentamisen aikakausi. Umpikuistit, pystyvuorattu lautaverhous ja puolitoistakerroksiset asuinrakennukset tekivät paluun. Talotehtaiden
mallistoissa alkoi eräänlainen postmodernistinen
kertaustyylien aika, jossa käytettiin puurakentamisen
eri tyylikausien elementtejä uudenlaisilla yhdistelmillä.
Vyöhykelaudoituksista tuli 2000-luvun trendi, kuusiruutuiset ikkunat ja taitekatot tekivät paluun. Vastakohtana postmodernistiselle menneisyyden kaipuulle, on
myös kokonaan tuoretta näkökulmaa osoitettu myös
puurakenteisten pientalojen suunnittelussa. Siinä
pelkistetyt, suorat ja pystysuuntaiset massat kohtaavat
lasipintoja ja erilaisilla puutekstuureilla tehtyjä aiheita
varsin pelkistetyllä tyylillä.

Maatilarakentamisessa palattiin ennen vuosituhannen
vaihdetta kohti perinteisiä rakennusmuotoja mm.
Maaseutukeskuksien suunnittelupalveluiden piirrustuksissa. Niissä etsittiin muotoja ja malleja pitkästä aikaa talonpoikaisesta rakentamistavasta, suorakaiteen
muotoisista ja harjakattoisista rakennuksista. Alkoi
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Kirkkosaaren hautausmaan portit (JM)

		 Kirkkosaari
Kirkkosaari on yksi Viitasaaren kiinnostavimpia kulttuuriympäristökohteita. Kirkkosaaren vanhimmat
kulttuuriympäristön kerrokset ovat esihistorialliselta
ajalta, mielenkiintoisimmat tarinat liittyvät sen kirkolliseen historiaan. Kirkkosaaresta tuli Viitasaaren
ensimmäisen rukoushuoneen sijoituspaikka 1500luvun loppupuolella, jolloin se oli osa Rautalammin
emäseurakuntaa. 1590-luvulla sinne perustettiin hautausmaa. Paikalle rakennettiin pitäjän perustamisen
aikoihin kirkko, todennäköisesti vuonna 1653. Kirkko oli 1770-luvulla jo huonossa kunnossa ja uuden
kirkon rakentamista suunniteltiin. Kivijärveläiset
kieltäytyivät osallistumasta rakennuskustannuksiin,
sillä olivat perustamassa omaa kappeliseurakuntaa.
Koliman kylän asukkaat vaativat kirkon siirtämistä
Kymönkoskelle, sillä Viitasaaren suurilukuisimpana
kylänä he katsoivat kirkon palvelevan väestöä paremmin siellä. Maaherra Ramsay taas määräsi kirkon rakennettavaksi Ristiharjunmäelle. Uusi kirkko rakennettiin kuitenkin vanhan kirkon viereen.

Viitasaaren vanhojen kirkkojen kivijalan jäännöksiä
on myös yhä nähtävissä paikoitellen hautausmaaalueella. Yllättävin löytö kulkijalle on kuitenkin hautausmaalla sijaitseva kivikellari. Se oli aikanaan
kirkon viinikellari, jossa säilytettiin ehtollisviinit. Tämä
nykyäänkin vielä hyväkuntoinen viinikellari rakennettiin Piispantarkastuksen määräyksestä joulukuussa
1753. Kivikellarin perusteella voidaan myös paikantaa
vanhan kirkon paikka, sillä kellari sijaitsi aivan kirkon
kupeessa. Kylmämuuraustekniikalla luonnonkivistä
tehty kellari on oivallinen osoitus rakennustaidosta,
joka kestää vuosisatojen läpi.

Miekkaniemeen upotettu kirkonkello
Viitasaarella, kuten muillakin Isovihan koettelemilla
paikkakunnilla, kerrotaan legendaa järveen upotetusta kirkonkellosta. Kirkonkello upotettiin tarinan
mukaan Miekkaniemeen, jotta venäläiset eivät sitä
tuhoaisi. Näin ei tapahtunut tosielämässä, vaan uusi
kello hankittiin Tukholmasta huonokuntoisen vanhan
kellon tilalle vuonna 1745. Samalla kirkon viereen
päätettiin rakentaa uusi kellotapuli. Rakennustyön
johtajaksi valittiin viitasaarelainen Petter Kolari, joka
luopui tehtävästä ja tapulin rakentamisesta vastasi
lopulta leppävirtalainen Arvid Junkkarinen. Junkkarinen oli ollut mm. Haminan Elisabetin kirkon johtava
rakennusmestari. Uusi kellotapuli valmistui vuonna
1747. Vanha kirkonkello kunnostettiin ja vuonna 1759
sijoitettiin uuden kellon viereen kellotapuliin.

Kirkon suunnittelijaksi valittiin kirkonrakentaja kokkolalainen Matti Honka (1713-77, myös nimillä Matts
Johansson Lillhonga tai Mats Honga). Hän oli yksi aikansa tunnetuimmista kirkonveistäjistä Antti Hakolan
lisäksi. Honka oli kehittänyt ruotsalaisiin esikuviin perustuvasta ristikirkosta sisäviistetyn ristikirkon tyyppiä. Matti Hongan tiedetään vastanneen ainakin 11
kirkon rakentamisesta vuosina 1752-1776. Hänen
töitään ovat mm. Ilmajoen, Lappajärven, Lohtajan ja
Haukiputaan kirkot. Matti Hongan viimeiseksi kirkoksi jääneen kirkon suunnittelu alkoi vuonna 1775 ja
työhön käytiin ripeästi. Kirkko valmistui vuonna 1776.
Rakentamiseen kului hirsiä 736, katto- ja paanulautoja yli 25 000 kappaletta sekä yli 45 000 käsintaottua naulaa. Paanukattoinen, sisäviistetty ristikirkko
tehtiin ilman piirrustuksia. Kirkkoon teki uuden saarnastuolin Mats Holländer Uudesta Kaarlepyystä. Empire-tyylisen saarnastuolin hän veisti Haapaniemen
Penttilän työpajassa vuonna 1780. Vuonna 1800
kirkko sai lautaverhouksen ja punamultamaalin pintaansa. Kirkkoa korjattiin 1840-luvulla, mutta 1870luvulla rakennettiin uusi kirkko Haapasaareen.

Viimeisellä rannalla
Kirkkosaareen perustettiin hautausmaa jo 1590-luvulla. Saareen haudattiin aina uuden kirkon valmistumiseen saakka, 1870-luvulle, jolloin hautausmaa
siirrettiin Haapasaareen. Alueella voikin tutustua vanhoihin hautamuistomerkkeihin eri aikakausilta. Lisäksi
hautausmaa-alueella sijaitsee vanha hirsirakenteinen
ruumishuone 1800-luvulta, jota on viime vuosina kunnostettu. Viitasaaren ABC-asemalta voi kysyä lainaksi
venettä matkaa varten. Kirkkosaaren rannassa on
hyvä rantautumispaikka laitureineen.
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Viimeinen tuomio

Kirkkosaareen liittyy myös synkempiäkin tarinoita.
Kun ensimmäinen kuolemaantuomio julistettiin Viitasaarella vuonna 1790, Maaherranvirasto käski tuomion toteenpanoa varten pystyttää hirsipuun Kirkkosaareen, sellaisen etäisyyden päähän kirkosta, ettei
se häiritse kirkossa käyvää kansaa olemassaolollaan.
Mestauslavalla toimeenpantiin kaksi tuomiota kahden
vuoden aikana. Ne ovat jääneet osaksi viitasaarelaista tarinaperinnettä. Ensimmäisenä tuomittiin kuolemaan kolimalainen talonpoika veljensä murhasta,
hänet haudattiin Vesisaareen. Puoli vuotta edellisen
tuomion jälkeen, vuonna 1790, herätti huomiota koko
maassa renkinsä murhasta tuomitun viitasaarelaisen
aatelismiehen tapaus. Tuomio luettiin vuonna 1792,
jonka jälkeen tuomittu anoi keisarilta armahdusta
kahteen kertaan, mutta turhaan. Tuomittu haudattiin
Kirkkosaareen, vaikka yleensä näin ei menetelty. Sen
jälkeen ei kuolemaantuomioita enää toimeenpantu ja
mestauspaikkakin lopulta hävisi metsän keskelle.

Muita hautasaaria
Väliaikaisia hautausmaita käytettiin erityisesti kulkutautien sekä sotien aikaan, esimerkiksi Viitasaaren
Kolimajärven Rapilansaareen haudattiin kolerauhreja
vuonna 1831. Myös Mustasaari on toiminut väliaikai		
Karsikot
Karsikkojen teko oli osa ikiaikaista vainajauskoa,
joka säilyi kirkon aseman vahvistumisesta huolimatta. Alkujaan karsikko tehtiin saattomatkan puoliväliin
osoittamaan konkreettista rajapaikkaa, joka muutti
vainajan aseman, esti kotiinpaluun ja auttoi vainajaa siirtymään tuonpuoleiseen. Karsikon tekemiseen
liittyi myös erilaisia uskomuksia ja merkinnät tehtiin
vain tiettyihin paikkoihin. Vanhan kansanuskomuksen mukaan kirveet eivät karsikkoon pystyneet
ja paikkoja saatettiin pitää kummittelupaikkoina.
Myöhemmin, kristillinuskon saatua vahvan aseman,
karsikoiden teosta tuli tapa muistella vainajaa. Karsikot tehtiin sekä vesireittien että maakulkuväylien
varsille, usein lepo- tai rajapaikoille. Vainajan karsikko oli savolaisten ja keskisuomalaisten tapa. Syytä
miksi tapa ei ole levinnyt koko maahan ei tiedetä.
Karsikko oli usein havupuu, johon veistettiin pilkkaan
nimikirjaimia, nimiä sekä vuosilukuja päiväyksineen.
Karsikkopuusta voitiin karsia oksat niin, että vain
latvus jätettiin karsimatta. Karsittua havupuuta saatettiin käyttää myös muidenkin tapahtumien muisteluun, esimerkiksi häiden tai suurten metsästyssaaliiden. Lisäksi tehtiin ns.ristipuita, joihin kaiverrettiin
risti ja myös muita vainajaa koskevia tietoja. Karsikkopuu saatettiin tehdä myös kiinnittämällä puuhun
lauta, johon merkinnät oli tehty. Lauta voitiin kiinnittää myös ruumis vajan oven päälle tai muihin rakennuksiin. Tämä tapa yleistyi ilmeisesti vasta 1800-

Mestauspaikkaa etsittiin maastosta POTKU-hankkeen työryhmän
voimin, oppaana Pauli Salonen. Kuvassa todennäköinen mestauspaikka. (JM)

sena hautasaarena. Lisäksi alueella on kaksi Ruumissaari-nimityksellä kulkevaa saarta, jotka ovat
voineet toimia väliaikaisina hautausmaina ennen
kappeliseurakunnan perustamista. Lisäksi toinen teloitetuista haudattiin Vesisaareen. Väliaikaisia hautauksia käytettiin huonoissa sääolosuhteissa niillä
seuduin, joista hautausmaille oli pitkä matka. Myös
kesäaikaan, jolloin ruumiita ei voitu säilyttää eikä
kuljettaa hautausmaalle riittävän nopeasti, käytettiin
väliaikaista hautausta. Vielä vuoden 1869 kirkkolaki
salli väliaikaisen hautauksen, kunhan vainaja saatettiin kirkkomaahan puolen vuoden sisällä.

luvun aikana. Karsikkomerkinnät saatettiin tehdä
myös kallioon tai kiveen pihapiirin ulkopuolella, jopa
rakennuksen kivijalkaankin. Karsikkokivet ja –kalliot tulivat käyttöön 1800-luvun puolivälin tienoilla.
Viitasaarellakin on ollut useita, laajahkoja karsikkopuualueita kirkkoreittien varsilla, mm. Kolkussa
Leppuukiven ympäristössä ja keskustan alueella.
Alueiden puusto ja sen myötä karsikot on sittemmin
hakattu. Yksittäisiä karsikkopuita on säilynyt mm.
vesireittien varrella tai rannoilla, kuten esimerkiksi
Suovanlahden alueella. Jos karsikkopuita tapaa, tulisi ne säilyttää muistona menneistä sukupolvista.

Vasemmalla vanha karsikkopuu Kemppaalan rannassa. Karsikkopetäjässä on vielä luettavissa muistomerkinnät. Oikella karsikkomerkintä Pyhäkankaalta Saarijärveltä (NA,SS)
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Theodor Granstedtin suunnittelema Viitasaaren kirkko talvipäivän hämärässä (SS)

Haapasaareen uusi kirkko
Kirkkosaaren kirkon ja kellotapulin kehoitti 1860-luvulla läänin kuvernööri kunnostamaan pikaisesti. Tuolloin kuitenkin vaivasivat katovuodet ja toimeen kirkollisten rakennuksien parantamiseksi päästiin vasta
1870-luvulla. Kirkon tilan asiakseen ottanut kanttori
Konstantin Sarlin esitti pitäjänkokouksessa kirkon siirtämistä lähemmäksi asutusta, Haapasaareen, jonne
pääsi mantereelta kivisiltaa pitkin. Hän esitti myös,
että vanhan kirkon hirret käytettäisiin uuden kirkon
rakennusmateriaaleiksi ja kirkkoa laajennettaisiin pidentämällä vanhan risikirkon sisäviisteitä. Sarlin esitti
myös erillisen tapulin korvaamista kellotornilla. Näyttävyyttä ja nykyaikaisuutta saataisiin Sarlinin mukaan
rakentamalla torni ristikeskuksen päälle sekä muuttamalla kirkon ulkopuolen koristelua.

Uuden kirkon suunnittelija
- lääninarkkitehti Granstedt
Kanttori Sarlinin tekemät ehdotukset lähetettiin lääninarkkitehti Theodor Granstedtille (1842 – 1927).
Lääninarkkitehti teki uuden kirkon suunnitelmat viitasaarelaisten esittämien toiveiden mukaisesti, noudatellen Matti Hongan rakentaman kirkon muotokieltä.
Rakennuspiirustukset valmistuivat vuonna 1874. Niissä esitettiin sisäviisteistä ristikirkkoa, jossa oli kellotorni. Ristikeskuksessa sijaitsi toinen torniaihe. Kirkon
ulkovuoraus oli jäsennelty ajan arkkitehtuuriaiheita
yksinkertaistaen. Sisätilat Granstedt jätti hirsipinnalle,
huomioiden seurakunnan toiveen pitäytyä mahdollisimman niukoissa rakennuskustannuksissa. Lääninarkkitehti Granstedt suunnitteli myöhemmin myös
Sumiaisten toisen kirkon ja Keuruun uuden kirkon sekä
lukuisia muita rakennuksia Keski-Suomen alueelle.
Senaatilta saatiin lupa siirtää kirkko ja rakentaa uusi
Haapasaaren korkeimmalle kohdalle. Rakennustyöt
tehtiin haapajärveläisen Mikko Karjalahden johdolla.
Savivuoresta haettiin kivet kirkon perustuksiin. Kirkko
valmistui vuonna 1878. Holländerin saarnastuoli sai
paikan uudesta kirkosta, lisäksi sinne sinne sijoitettiin
R.W. Ekmanin maalaama alttaritaulu, joka esittää
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Kristusta ristillä (1848). R.W.Ekman (1808 -1873)
oli akateemisen taideopetuksen saanut romantiikan
ajan taidemaalari, joka teki ensisijaisesti laatukuvia.
Hänet nimitettiin Tukholmassa hovimaalariksi ja toimi
Turun Piirustuskoulun johtajana 1846-7. Ekman teki
alttaritauluja mm. Heinolan, Vammalan ja Vaasan
kirkkoihin sekä maalasi freskot Turun Tuomiokirkon
Kaikkien pyhien kappeliin (1854). Kirkon 1600-luvun
maalausten “Paulus”, “Jeremias” ja “Maria” tekijä on
tuntematon, ne siirrettiin edellisestä kirkosta.

Alvar Aallon kunnostussuunnitelma
Kirkon kunnostussuunitelmien tekijäksi palkattiin
vuonna 1925 nuori, Jyväskylään vasta muuttanut
arkkitehti Alvar Aalto. Aallon suunnitelma lähetettiin lausunnolle Yleisten Rakennusten Ylihallitukselle.
Lausunto tuli takaisin kielteisenä, korjauskehotuksien
kera. Lausunnon saapuessa, oli kirkon kunnostustyöt
jo tehty. Urakan olivat hoitaneet kurikkalaiset rakennusmestarit Anton Hakala ja Iisakki Ruuska. Aallon
suunnitelma muutti kirkon ulkoasua sekä sisätiloja
klassistiseen suuntaan. Aallon suunnitelmassa oli
esitetty mm. kellotornin uudelleen muotoilua, kirkon
ikkunoiden alapuolelle uusia profiililistoja ja kivijalan
slammausta valkoisella kalkkiseoksella. Kirkon ulkopuolen hallitsevaksi väriksi oli esitetty vaaleaa ja kattoa tummaksi. Myös sisäpuolta Aalto uudisti monin
toimenpitein, merkittävimpänä niistä oli hirsipinnalla
olleiden sisätilojen laudoitus ja maalaus. Sisätilojen
osalta arkkitehti Aalto esitti niiden maalaamista vaaleiksi, mutta seinien alaosa maalattaisiin siniseksi.
Aalto suunnitteli keskuskupoliin kattorosetin ja alttarin yläpuolelle baldakiinin. Seinien ja katon rajaan
hän ehdotti tehtäväksi punasävyistä friisiä sekä saarnastuoliin ja alttariin kivijäljittelyä.
Vuonna 1956 kirkkoa kunnostettiin arkkitehti Paavo
Riihimäen johdolla. Sisä- ja ulkopuolen korjaukset
urakoi Rakennusliike Järvelä ja Välimäki. Maalaukset
suoritti maalari V. Koljonen. Vuonna 1964 ulkomaa-

laus uusittiin taiteilija Yki Nummen ehdottamin värein.
Työn suoritti niinilahtelainen maalari Kalle Janhunen.
Katon maalasi Voitto Pasanen vuonna 1976. Kirkon
sisätilojen maalaus oli edessä 1977, värisuunnitelman teki Tikkurilan väritehtaan suunnittelija Aslak
Sparre. Kirkkoa on kunnostettu tämän jälkeenkin,
mm. ulkomaalaus tehtiin vuonna 2004.

Keiteleelle katsova kirkkomaa
Kirkon vieressä sijaitseva hautausmaa on sijoitettu
kohti Keitelejärveä niin, että rinteestä aukeaa rauhallinen järvimaisema. Sinne heijastuvat auringon
ensimmäiset ja viimeiset säteet. Hautausmaa otettiin käyttöön vuonna 1877, jolloin hautaaminen Kirkkosaaressa pääosin loppui. Kirkkopihassa on kolme
kivistä muistomerkkiä: kuvanveistäjä Rakel Koiviston
viime sodissa kaatuneitten sankarivainajien muistomerkki, viitasaarelaisesta graniitista tehty vuoden
1918 sodassa kaatuneitten muistomerkki sekä taiteilija Kirsti Liimataisen Karjalaan jääneiden vainajien
muistomerkki. Hiekan hautausmaa perustettiin vuonna 1892 ja siunauskappeli hautausmaan yhteyteen
rakennettiin vuonna 1961.

Lummeniemen leirikeskuksen päärakennus oli aikanaan pappilan
väentupa (SS)

Muita seurakunnallisia rakennuksia
Seurakuntakeskus
Seurakuntakeskus rakennettiin vuonna 1968, suunnittelijana toimi arkkitehti Pentti Turunen. Rakennus
on yksikerroksinen, sen massoittelu on rakentamisajankohdalleen tyypillisesti horisontaalinen. Vaaleaa
kivipintaa jäsentävät tummat puuosat, jotka antavat
sekä vaakalinjaa korostavan vaikutelman että myös
jäsentävät julkisivua kahden pystysuuntaisen, tornimaisen sisääntuloaiheen kautta. Seurakuntakeskus
kunnostettiin vuonna 2003 arkkitehtitoimisto Sakari
Anttilan suunnitelmien mukaan. Seurakuntakeskus
on inventoitu Keski-Suomen museon toimesta vuonna
2007 paikallisesti arvokkaaksi, modernin ajan rakennusperinnön edustajana.

Viitasaaren Tsasouna
Haapasaaressa kirkkoon vievän tien varressa, mäntymaastossa sijaitsee ortodoksisen seurakunnan
tsasouna. Suomen ortodoksinen kirkko tunnustettiin Suomen itsenäistyessä maamme toiseksi kansankirkoksi vuonna 1918. Jyväskylän ortodoksisen
seurakunnan perustamisen (1950) jälkeen ryhdyttiin
rakentamaan maakuntaan tsasounia. Viitasaaren tsasouna on pyhitetty Kristuksen kirkastumisen kunniaksi
6.8.1989. Tsasounan suunnitteli kuopiolainen Seppo
Latvala. Se edustaa bysanttilais-karjalaista puurakennusperinnettä. Ikonit on maalannut Jyrki Pouta ja
Raija Kanninen. Tsasouna valmistui viitasaarelaisten
ja pihtiputaalaisten yhteisenä ponnistuksena.

Lummeniemen leirikeskus
Seurakunnan leirikeskus Lummeniemi alkoi hahmottua 1960-luvulla, jolloin sinne siirrettiin pappilan
vanhoja rakennuksia. Päärakennuksena on pappilan
vanha väentupa ja pihapiirin on siirretty myös kaunis
vanha luhtiaitta sekä saunarakennus. Vanhat paikalle
siirretyt hirsirakennukset ovat säilyttäneet hyvin niille
kuuluvat piirteensä. Vanhaa rakennuskantaa täydentämään on alueelle tehty pisteaitaa. Leirikeskus
nykyaikaistettiin 1982 - 1983, jolloin rakennettiin majoitustilat vanhan väentuvan viereen. Majoitusrakennus on yksikerroksinen ja sijoitettu rinnemaastoon
väentuvan yläpuolelle. Yleisilmeeltään majoitustilat
noudattavat 1980-luvulle tyypillistä, rivitalomaista
rakennustapaa.

Kirkkoympäristö ja tsasouna ovat osa Haapasaaren ja
Hakkarilantien valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisema-aluetta (Museovirasto 1993)

Pappilat
Ensimmäinen kirkkoherran pappila perustettiin nykyisen Porthanin puiston kulmaukseen 1600-luvulla.
Se oli ollut Erkki Kokinpojan autiotila Haapaniemen
kylässä, tila luovutettiin pappilaksi kirkkoherra Matthias Bartholdille 1635. 1700-luvun lopulla päätettiin
rakentaa uusi pappila Johan Boxströmin virkakauden
alkajaisiksi. Pappilan rakentajaksi valittiin kruunupyyläinen rakennusmestari Geseln Anders Malander (1772-1809). Hän suunnitteli mm. Sumiaisten

Haapasaaren tsasouna. (SS)
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ensimmäisen kirkon (1802), jonka jälkeen hän tuli
Viitasaarelle rakentamaan seitsenhuoneista pappilaa Ristiharjulle. Palkaksi Malander halusi 20 kappaa ruista sekä yhden taalarin ja 32 killinkiä kaikilta
koko- ja puoliveroa maksavilta taloilta, lisäksi leivän ja
2 naulaa voita jokaiselta savulta sekä päivän puut kaikilta torppareilta ja itsellisiltä. Pappila valmistui vuonna 1804. Uudessa pappilassa oli kustavilaisen ajan
tyylipiirteitä, joiden vaikutus oli erityisen vahva Malanderin kotiseudulla. Pappilan arkkitehtuurin tyylipiirteitä lainattiin myös talonpoikaistilojen rakennuksiin.
Pappila palveli aina 1950-luvulle saakka, se purettiin
1960-luvulla uuden yhteispappilan valmistuttua.
Uusi kirkkoherran asunto sijoitettiin keskeiselle paikalle Viitasaaren keskustaan ja se tunnetaankin yhä
nimellä Yhteispappila, käytettiinpä siitä kai nimeä vatikaanikin kansan parissa. Kaksikerroksinen kivirakennus valmistui vuonna 1954. Sen yhteyteen sijoitettiin
myös tiloja muille seurakunnallisille palveluille. Rakennusta on myöhemmin laajennettu lisäsiivellä ja vuonna 2005 se muutettiin dementiakodiksi, jossa on tilat
seurakunnan toiminnoille. Rakennuksen suunnitteli
Olavi Kivimaa ja yleisilmeeltään se sulautuu Viitasaaren keskustan vaaleisiin, mataliin rakennusmassoihin.
Kohde edustaa modernin ajan paikallisesti merkittäviä
rakennettuja kulttuuriympäristöjä Viitasaarella.
Kappalaisen pappilat Silo ja Penttilä
Silon tila on perustettu ilmeisesti jo 1500-luvun loppupuolella, ensimäisen kerran se mainitaan vuoden
1628 taloluettelossa. Seurakunnan hallintaan Silo tuli
vuonna 1663 ja siitä päätettiin tehdä kappalaisen pappila. Silo oli kaukana kirkosta ja vaarallisen vesimatkan päässä, joten kappalaiset eivät siellä viihtyneet.
1700-luvulla Silo annettiinkin vuokralle ja sitä viljelivät
lampuodit, kappalaiset asuivat Jurvansalossa. Silon
virkatalo vaihdettiin lopulta Penttilän tilaan 1800-luvun alkupuoliskolla. Kappalaisen siirtyessä Penttilään,
asui kirkonkylässä kaikki seurakunnan virkamiehet.
Penttilän päärakennus paloi pian sen jälkeen, kun
seurakunta oli saanut sen hallintaansa ja vuonna
1843 valmistui Penttilän uusi päärakennus. Penttilän
pappilassa majoittui myös taiteilijoita ja muita viraita.
Maisemamaalari Wilho Sjöström asusti Penttilässä
maalatessaan Viitasaarella 1880-luvulla.
Eräiden lähteiden mukaan Silon päärakennus olisi
ollut perinteinen paritupa kun se siirtyi kappalaisen
puustelliksi. Päärakennuksen nykyasu onkin tilan kappalaisjakson jälkeisessä asussaan, uusi omistajasuku
rakensi uuden päärakennuksen, empire-henkeen sovitettuna vuonna 1848. Rakennuksessa oli tupa, neljä
kammaria ja keittiö. Pihapiiri täydentyi vieraspytingillä,
joka valmistui 1868. Vuonna 1864 pihapiirin valmistui
komea 80- lehmän kivinavetta, joka oli ensimmäinen
laatuaan näillä seuduilla. Tilalla olikin edelläkävijän
maine. Pihapiirissä on myös 1800-luvun kaksikerroksinen eloaitta ja muita talousrakennuksia.
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Silo toimi 1900-luvun taitteessa naisten karjanhoitokouluna jonkin aikaa. Tuli tuhosi kivinavetan
1960-luvulla sekä sen vieressä sijainneen, Silosta
lohkaistun tilan päärakennuksen, Päivölän. Silon tilakokonaisuus on maakunnallisesti arvokas rakennettu
kulttuuriympäristö.

Silon tilan päärakennuksessa on empiren henkeä yhä tallella. Rakennus uudistettiin Korhosen suvun tullessa taloon (SS)

Kirkot ja kulttuuriympäristö
Kirkkojen suojelusta on säädetty vuonna 1993 annetussa kirkkolaissa. Sen mukaan kaikki ennen
vuotta 1917 rakennetut kirkot kiinteine sisustuksineen ja taideteoksineen on suojeltu automaattisesti. Myös kirkkotarhassa olevat rakennukset tai
rakennelmat, kuten kellotapuli, hautakappeli, porttirakennus tai kirkkotarhan aita ovat suojelun piirissä. Kirkkolain mukaan myös vuotta 1917 nuorempi
kirkko voidaan suojella. Vanhoja kirkkojen jäännöksiä, kirkkotarhan maaperässä tai kirkkojen lattian
alla olevia varhaisempia rakenteita koskee vuonna
1963 annettu muinaismuistolaki.
Lisäksi useat vanhat, jo käytöstä pääosin poisjääneet hautausmaa-alueet voivat olla arvokkaita
alueita myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Kasvillisuus- ja hyönteislajistojen kartoitus
yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa voi antaa
uutta mielenkiintoista tietoa alueesta sekä niiden
hoidosta.
Museoviraston rakennushistorian osastolla kirkkoasioita valmistelee ns. kirkkoryhmä, johon kuuluu tutkija, arkeologi, rakennuskonservaattoreita
sekä arkkitehteja. Kirkoissa olevien taideteosten ja
esineistön tutkimus- hoito- ja konservointikysymyksistä vastaavat Suomen kansallismuseon historian
yksikkö ja konservointilaitos.
Jyväskylän yliopiston taiteen ja kulttuurien tutkimuksen laitoksessa (TAIKU) on oma kirkkotaiteen
tutkimusinstituutti, joka tuottaa kirkkotaiteeseen
ja -arkkitehtuuriin liittyvää tutkimusta eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Viitasaaren Yhteiskoulu on maakunnallisesti arvokas rakennettu ympäristö (SS)

Koulutiellä
Viitasaarelaisten sivistyksestä huolehti alkujaan
kirkko, kuten muuallakin. 1700-luvun lopulla palkattiin opetuksesta huolehtimaan kiertävä koulumestari, Johan Björkqvist. Hän hoiti tointaan vuodesta
1777 1800-luvun alkuun saakka. Koulumestarin virka
päätettiin perustaa pitäjään 1800-luvun ensimmäisellä
puoliskolla. Koulumestarin palkka maksettiin savujen
mukaan ja hänen tehtävänään oli opettaa lapset lukemaan. Ne, jotka eivät oppineet lukemaan, joutuivat
kirkonkylälle pappilaan opiskelemaan. Pappilan koulu
kutsuttiinkin siten ”laiskankouluksi”. Maassamme
ryhdyttiin pohtimaan opetustyön järjestelyjä laajemminkin 1800-luvun puolivälissä, osin J.V. Snellmanin
kansansivistystä edistävien ajatuksien myötä. Kansakouluasetus annettiin vuonna 1866 ja se loi pohjan
nykyisen koulujärjestelmän syntymiselle. Uuden lain
tavoitteena luoda koko maan kattava kouluverkosto,
painopiste oli erityisesti maalaiskansakoulujen perustamisessa. Viitasaarelle perustettiin kiertokouluja
ja sunnuntaikouluja 1870-luvun taitteessa.
Kansakouluasetuksessa annettiin ensisijaisesti määräykset koulujen perustamisesta ja niiden opetuksen
järjestämisestä. Asetuksessa annettiin myös tarkat
ohjeet kansakoulurakennuksen tekemiseksi. Ohjeistuksen tavoitteena oli toisaalta edistää laadukasta
arkkitehtuuria ja rakentamista, mutta myös luoda hyvä
ja terveellinen oppimisympäristö lapsille. Asetuksessa
määrättiin, että koulutalo tuli sijoittaa kyläkeskukseen, hyväkuntoisen tien varteen. Koulun tontiksi oli
valittava mieluiten kukkula, jonne rakennukset oli
sijoitettava siten, että ne suojasivat pihaa kylmältä.
Pian huomattiin, etteivät asetuksen antamat ohjeet
auttaneet, rakennettiin huonoja,pimeitä ja vetoisia
koulurakennuksia. Niinpä koulurakentamista ryhdyttiin ohjaamaan keskusjohtoisesti ja ryhdyttiin julkaisemaan koulujen tyyppipiirrustuksia rakennusohjeiksi
1880-luvulta lähtien. Keskusjohtoisesti rakennettiin
kouluja 1950-luvulle saakka. Suuri osa koulurakennuksista tehtiin Maaseudun Keskusrakennustoimiston tai Kouluylihallituksen suunnitelmien mukaisesti.
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Ensimmäiset tyyppipiirrustuksin tehdyt koulut edustivat 1800-luvun lopun kertaustyylejä. Koulun yhteyteen rakennettiin myös opettajien asunnot ja piharakennukset navetoineen. Ajan myötä vaatimukset
koulurakennuksille ja niiden toiminnoille muuttuivat,
myös arkkitehtuuriaiheet ja pohjakaavat vaihtelivat. Koulurakennukset tehtiin maaseudulla pääosin
puusta, aina 1950-luvulle saakka. Tuolloin koulurakentamisen ikoniksi muodostui kaksi- tai kolmekerroksinen, vaaleaksi rapattu kivitalo harjakattoineen
ja liuskekivisokkeleineen. Punaista tiilipintaa voitiin
käyttää tehosteina, usein rakennuksen sisällä se
jätettiin näkyviin. Rakennuksen osat sommiteltiin
symmetriselle akselille ja luokkatilat sijoitettiin keskuskäytävän varteen. Koulujen pihat olivat suojaisia tai aidattuja, autoistuva maailma oli vaarallinen.
Maaseutukoulujen yhteyteen sijoitettiin edelleen
opettajien ja vahtimestarin asunnot. Koulurakennukseen tehtiin nyt omat keittolatilat, liikuntasalit ja käsityöluokat. Suurten ikäluokkien käydessä koulutielle
näitä koulurakennuksia tehtiin runsain mitoin, niitä
oli myös helppo tarvittaessa laajentaa. Tämä oli viimeinen koulujen keskusjohtoisen rakentamisen aikakausi. Myöhemmät koulut on pääosin tehty yksilöllisten, arkkitehtien tekemien suunnitelmien pohjalta.

Viitasaaren koulut
Kunnallishallinnon synnyttyä kuntaan, päätti kuntakokous ensimmäisinä asianaan perustaa Haapaniemeen kansakoulun. Se aloitti toimintansa käräjätalossa 1871, viisi vuotta kansakouluasetuksen
antamisesta. Koulutalo valmistui vuonna 1873. Pian
Haapaniemen koulun perustamisen jälkeen saatiin
yksityisin varoin perustetut koulut kahdelle kylälle:
Kiminkiin ja Huopanaan. Vilkkainta koulujen rakentamisaikaa Viitasaarella oli 1890-1910 –lukujen
välinen aika. Seuraavassa on esitelty osa Viitasaaren koulurakennuskannasta vuosien 1871-1986 väliseltä ajalta. Kaikki koulut eivät ole mukana.

Haapaniemen koulu
Haapaniemen vanha koulu rakennettiin 1871,
pihapiiriin kuului kansakoulurakennuksen lisäksi alakoulu ja talousrakennus, jotka on purettu. Rakennus
tehtiin hirsirunkoisena, sen vuorauksen valmistuttua
rakennuksessa nähtävissä olivat kertaustyylien vaikutteet vyöhykelaudoituksessa ja ikkunoiden vuorilaudoissa. Satulakattoiseen, puolitoistakerroksiseen
ja suorakaiteen muotoiseen rakennukseen tehtiin
myöhemmin matalampi, puurakenteinen lisäosa. Rakennus se sai L-kirjaimen muodon. Nykyisin rakennus
on väriltään ruskea. Koulun yhteydessä oli aikanaan
myös Ruoskapetäjäksi kutsuttu suuri puu, joka kaadettiin tien rakentamisen yhteydessä. Rakennus muutettiin päiväkodiksi 1970-luvulla.

Viitasaaren ensimmäinen koulu, Haapaniemen koulu (SS)

Uusi koulu valmistui vanhan koulun viereiselle tontille. Tiilirunkoinen ja vaaleaksi rapattu kolmekerroksinen koulu edustaa 1950-luvun tyyppipiirustuksiin
pohjautuvaa koulutalorakentamista, jossa rakennusmassat polveilevat eri tasoissa ja korkeuksissa, osat
limittyvät toisiinsa muodostaen epäsymmetrisen
kokonaisuuden. Tämä on edesauttanut uusien rakennusosien liittämistä kokonaisuuteen myös jälkeenpäin. Luokkatilat sijoitettiin keskuskäytävien varteen
ja liikunnalle, käsitöille, ruokailulle sekä kouluvälineistölle oli osoitettu omat toiminnalliset tilansa. Ajan
koulurakentamisen mukaan myös tässä rakennuksessa yhdistettiin punatilltä rapattuihin pintoihin sisäänkäyntien yhteydessä.

Haapaniemen koulun uusi koulurakennus, (SS)

Viitasaaren keskuskoulu
Viitasaaren keskuskoulu antaa opetusta 7-9-luokille.
Tämä koulukompleksi on keskusta-alueen kouluista
nuorin ja noudattelee 1900-luvun lopun kahden viimeisen vuosikymmenen yleisiä koulurakentamisen
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suuntauksia. Punatiilinen, neliömäisistä, laatikon
tapaisista osista rakentuva koulukeskus muodostaa
solideja, suuria pintoja. Raskaita seinäpintoja keventävät ikkuna-aukot, jotka ovat kooltaan että sijoittelultaan vaihtelevia.
Yhteiskoulu
Vuonna 1905 maaliskuun 11. perustettiin Viitasaaren
yhteiskoulu ja sille kannatusyhdistys, joka rahoitti koulun toimintaa neljä vuotta. Yhteiskoulu on rakennettu
vuonna 1905 suureksi kaksipäätyiseksi hirsitaloksi,
joka on tehty korkealle lohkokiviperustalle. Rakennuksen keskiosa on hieman muuta rakennusta korkeampi
ja ulkoverhous on toteutettu kolmiosaisella vyöhykelaudoituksella. Ikkunat ovat yläosaltaan pieniruutuiset
ja myös kattoikkunoita on rakennuksessa käytetty.
Alkujaan rakennuksen yläosa oli alaosia vaaleampi,
rakennus oli tuolloin nykyasuaan tummempi. Rakennus sai sittemmin myös puisen lisäsiiven.Maakunnallisesti arvokas rakennetun kulttuuriympäristön kohde
edustaa 1900-luvun alun koulurakentamista. Kuva
edellisellä sivulla.
Yhteiskoulun pihapiiriin valmistui nykyinen lukiorakennus vuonna 1959. Se on tiilirunkoinen ja vaaleaksi
rapattu rakennus, suunnittelijana oli rakennustoimisto
Lasse Heikkilä. Kolmekerroksinen uusi koulurakennus
edustaa tyypillistä 1950-luvun keskuskouluarkkitehtuuria, jossa luokkatilat sijoitettiin käytävien varsille.
Vaaleaksi rapattu koulurakennus sai harjakattonsa
suojaksi saumapeltikaton. Koulun pihakokonaisuutta
täydennettiin vielä 1975 siipi-osan myötä.
Kimingin koulu
Norjalainen metsäkauppaa seudulle tehnyt liikemies
A. Holmsen lahjoitti koulun perustamista varten 1/12
manttaalin tilan vuonna 1874 kiminkiläisille. Holmsen
lupasi myös maksaa opettajan palkan sekä koulun
perustamisesta syntyviä kuluja. Holmsen teetti koulun
piirustukset, joiden mukaan koulussa oli yksi suuri sali
ja kaksi kamaria. Pihapiiriin rakennettiin ulkohuone,
navetta, talli ja riihi sekä asuinrakennus opettajalle ja
kaivo. Koulu aloitti toimintansa vuonna 1878 uudessa
koulutalossa. Rakennus oli kuitenkin huonosti tehty,
vuonna 1907 aloitettiin uuden koulun rakentaminen.
Uusi hirsirunkoinen koulu valmistui vuonna 1909.
Kahdesta luokkahuoneesta ja opettajan asunnosta
koostunut koulurakennus pystyrimavuorattiin. Koulu
toimi vuoteen 1968 saakka.
Huopanan koulu
Kolmas koulu perustettiin Huopanalle vuonna 1880.
Koulu saatiin Huopanalle kyläläisten tarmokkuuden
ansiosta ja myös pääosin heidän kustannuksellaan.
Huopanan hirsirunkoinen ja lautavuorattu koulurakennus paloi vuonna 1986, sen paikalle rakennettiinuusi koulu samana vuonna. Uuden punatiilisen koulun suunnitteli rakennusarkkitehti Martti Vähäniitty.
Pihapiiriin jäi muistoksi vanhasta koulusta puinen pi-

harakennus. Liikuntasali otettiin käyttöön vuonna
1997. Koululla on maisemallista merkitystä Huopanan kylämaisemassa.

mia, jossa koristeaiheet ovat jo varsin pelkistetyt.
Koulujen yhdistyminen tapahtui kansakoulujen ensimmäisen lakkauttamisaallon aikana vuonna 1970
ja 1973. Koulurakennus on peruskorjattu vuosina
1987-1988. Tuolloin otettiin vanha opettajan asunto
koulukäyttöön, rakennettiin sisävessat ja suihkut.

Huopanan puukoulu paloi 1986. Sen paikalle rakennettiin uusi, aikansa matalamassainen ja kerroksittain polveileva tiilirakenteinen
koulu, (UK)

Haaralan koulu
Haaralan koulu sai koulupiirijaossa nimekseen Suovanlahden koulu, vaikki kyläkeskuksessa sijainnutkaan. Nuottasen tilasta lahjoitettiin koulun rakentamista varten maata. Koulurakennus valmistui vuonna
1904 hirsirunkoisena, pohjakaavaltaan suorakaiteen
muotoisena ja harjakattoisena koulurakennuksena.
Vuonna 1913 koulun ulkoasu muuttui huomattavasti,
kun se sai vyöhykelaudoituksen ja nurkkalaudat hirsipintansa päälle. Haaralan koulussa tehtiin mittava
peruskunnostus 1950-luvulla, samaan aikaaan rakennettiin sen pihapiiriin uusi koulurakennus. Uusi koulurakennus valmistui vuonna 1957 ja suunnitelmista
vastasi A.Hedberg. Samaan aikaan koulu muuttui
Suovanlahden koulusta Haaralan kouluksi. Koulu toimi vuoteen 1991 saakka.
Niinilahden koulu
Nykyisen Niinilahden koulu on muodostunut kolmesta koulupiiristä: Ilmolahden kansakoulu, Niinilahden
yläkoulu ja Kautianniemen alakoulu muodostavat
nykyisen Niinilahden koulun. Vanhin näistä kolmesta
koulusta oli Ilmolahden kansakoulu, joka perustettiin vuonna 1890, oman koulurakennuksen se sai
vuonna 1896. Koulun ulkoasussa oli vaikutteita kertaustyyleistä, siinä oli harjakatto ja kaksi kuistia. Sitä
ennen koulu toimi vuokrahuoneissa Tolpan talossa.
Niinilahden yläkoulu, jota on kutsuttu myös Kelkkalan
kouluksi, perustettiin vuonna 1917. Oma koulurakennus sille valmistui vuonna 1920, samaan pihapiiriin
rakennettiin muutamaa vuotta myöhemmin myös
alakoulu. Koulutoiminta oli alkanut vuokrahuoneissa
Parkkilassa. Koulurakennus oli vaakalaudoituksella
vuorattu, seinät saivat pintaansa punamultamaalin ja
ikkunat sekä nurkkalaudat siveltiin valkoisella. Rakennuksessa oli harjakatto ja pieniruutuiset ikkunat sekä
korkea kivijalka. Nykyinen Niinilahden koulu toimii vanhan Kautianniemen alakoulun tiloissa, koulurakennus
valmistui vuonna 1938. Sitä ennen koulu oli toiminut
eri taloilta vuokratuissa tiloissa, mm. Harjulla ja Rantalassa. Koulurakennus oli tyyliltään myöhäisklassis-

Keihärinkosken ensimmäisestä koulusta tuli aikanaan kyläkauppa.
(HR)

Keihärinkosken koulu
Keihärinkosken koulu perustettiin vuonna 1900-luvun
alkupuolella. Koulu rakennettiin kouluylihallituksen
tyyppipiirustuksin, urakasta vastasi Matti Riff. Hirsirunkoinen, puolitoistakerroksinen ja harjakattoinen
koulurakennus vuorattiin peiterimalaudoituksella.
Sen ulkoasussa on klassismin piirteitä, kuten kuusi-ruutuiset ikkunat, nurkkalaudat sekä päätyikkunat. Rakennuksessa on kaksi sisäänkäyntiä, joista toinen on
nykyään umpikuisti, toinen avokuisti. Pihapiirissä on
säilynyt vanhoja piharakennuksia. Kohde on paikallisesti arvokas ja maisemallisesti merkittävällä paikalla
teiden risteyskohdassa. Keihärinkosken urheilutalona
toiminut rakennus otettiin 1970-luvun alkupuolella
koulukäyttöön, koulutoiminta loppui siellä vuonna
2005. Sittemmin se on toiminut kylätalona.

Keihärinkosken urheilutalo toimi pitkään kouluna. (AN)

Kumpumäen koulu
Kumpumäen koulu valmistui 1910-luvulla. Koulurakennus oli todennäköisesti tehty maalaiskansakoulujen tyyppipiirustuksien mukaisena, sen ulkoasua leimaa vyöhylaudoitus ja vuosisadan alun koristeaiheet.
Rakennuksessa on harjakatto ja korkea kivijalka.
Kolkun koulun oppilaat siirtyivät Kumpumäelle Kolkun
lakkauttamisen jälkeen.
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Keitelepohjan koulu
Keitelepohjan keltaiseksi maalattu puukoulu toimii
kaksiopettajaisena Keiteleen rannalla. Alakoulun
lisäksi toiminnassa on myös iltapäiväkerhotoiminta.
Koulua ympäröivät pellot ja metsät, joten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet ovat hyvät. Ympäristö on turvallinen ja oppilaat viihtyvät hyvin koulussa. Koulurakennus on peruskorjattiin vuonna 1974 ja 1996 valmistui
teknisen työn tila piharakennukseen.

Kymönkosken koulu (SS)

Keitelepohjan koulu (SS)

Kolkun koulu
Koulutoiminta Kolkussa aloitettiin Mäkiahon tilalla
vuonna 1924. Vuonna 1928 valmistui Kolkun uusi
koulurakennus. Koulu rakennettiin Peipon talosta lohkaistulle tontille. Klassistishenkinen koulurakennus oli
alkujaan L-kirjaimen muotoinen, sen pääsisäänkäynti
oli sisänurkassa. Pihassa oli talousrakennus, jossa oli
myös sauna ja navetta. Rakennuspuut saatiin Peltokankaan metsästä. Koulua urakoi Vertti Kumpulainen,
sahamies oli kymönkoskelainen Juljus Jussila. Kärnän
Vesteriset tekivät tiilet. Koulu lakkautettiin vuonna
1967. Kiinteistön osti vuonna 1974 kaupungilta
Kolkun Pienviljelijäyhdistys. Koulu kunnostettiin uuteen asuun kolkkulaisten toimesta vuonna 2007.

Löytänän koulu
Löytänän koulun aloitti toimintansa Rinteen talossa
syksyllä 1919, jossa opetusta annettiin vuoteen 1923
saakka. Opetuksessa käytetyt tilat jäivät pieneksi
jo varsin pian. Tämän johdosta koulutoimintaa selvittävä johtokunta päätti kääntyä Tampereen Pellava ja Rautateollisuus Oy:n puoleen pyynnöllä, että
saataisiin yhtiön omistamasta Uudentalon tilasta
kahden hehtaarin suuruinen koulutontti. Yhtiö suostui johtokunnan anomukseen ja lahjoitti 30.8.1923
määräalan kyläläisten käyttöön kansakoulutontiksi.
Koulurakennus valmistui vuonna 1923 Toivo Salervon
tyyppipiirustuksien mukaisesti, rakentamisen toteutti
urakoitsija Otto Hakkarainen

Löytänän koulu (AYO)

Muuruen kansakoulu
Muuruen koulu oli yksi vanhimpia Viitasaaren kouluja, se perustettiin 1800-luvun viimeisinä vuosina.
Hirsirunkoisessa koulussa on vyöhykelaudoitus ja siinä on nähtävissä kertaustyylien vaikutukset. Todennäköisesti rakennuksen pohjana ovat olleet ensimmäiset maalaiskansakoulujen tyyppipiirustukset.
Koulu lakkautettiin 1960-luvulla

Kolkun koulu (SS)

Kymönkosken koulu
Kymönkoskelainen torppari Otto Ikäheimonen valittiin
vuonna 1874 ensimmäiseksi kiertokoulun opettajaksi
viitasaarella. Nykyinen koulurakennus tehtiin 1960luvulla ja se on vast ikään peruskorjattu kokonaan
uuteen asuun. Matalista rakennusmassoista koostuva kokonaisuus on sopeutettu hyvin kylämaisemaan.
Siellä toimii nykyisin ala-aste ja esiopetusryhmä.
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Mäntylän koulu
Mäntylän koulun perustamiskokous pidettiin jo vuonna
1914 ja tilat koulutoimintaa varten vuokrattiin aluksi
Uusitalosta. Tilalta saatiin sittemmin myös tontti koulua varten, Mäntylän koulu valmistui vuonna 1923
klassistiseen tyyliin rakennettuna, kaksikerroksisena
kouluna. Harjakattoinen, vaalea koulurakennus oli
upea näky, sen ikkunoita koristivat leveät klassistiset
ikkuna-aiheet ja päädyissä oli pyöreät ikkunat.

Viitasaaren inventoidut perinnebiotooppikohteet kartalla. Kohteet merkitty vihreällä pallolla.

Kautian laitumet
maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi

Kulhanniemeä on hoidetty myös YTY 2002-projektin voimin. (AYO)

Kulhanniemen haka ja metsälaidun
maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi
Vuosjärven rantaan sijoittuvalla Kulhanniemen
tilalla on vanhatekoista niittyä ja laidunmaata. Perinnemaiseman arvoa lisäävät kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennuskanta, johon kuuluu useita
1800-luvun hirsirakennuksia. Kulhanniemen kenttäpiha on harvinainen kohde,jolla on maakunnallista arvoa. Piste- ja kiviaidattu laidun muodostaa
kenttäpihan ja muun pihapiirin sekä tilan ympäristön
kanssa poikkeuksellisen kokonaisuuden, jolla on
maakunnallista arvoa. Laidun on ollut vasikkalaitumena, niityn laidassa näkyy sammaloituneita ojapainaumia yhä edelleen. Metsäalue on havupuuvaltaista tuoretta kangasta ja osittain märkää kuusikorpea.
Pintakivistä ja sammaleista heinäniittyä vallitsevat
tyypilliset valtalajit. Niityltä on löydetty huomionarvoista kissankäpälää ja ketonoidanlukkoa sekä
ahonoidanlukkoa.

Niinilahdessa sijaitsevat Kautian laitumet ovat erityisen arvokas perinnemaisemakohde pitkään jatkuneen
maankäytön ja runsaslajisuutensa puolesta. Kautian
perinnemaisemaan kuuluu sekä rantaniittyä että
hakamaata. Laitumet ovat edelleen käytössä ja osa
avaraa niemi- ja järvimaisemaa, joka avautuu valtatie
4:n kulkijalle. Lisäksi Kautian tilan rakennuskanta on
kulttuurihistoriallisesti arvokasta. Kautian rannassa
sijaitsee myös nykyään jo harvinaistunut, perinteisiin
elinkeinoihin liittyvä nuottakota. Kautian rantaniittyjä
karja on laiduntanut säännöllisesti vuosikymmeniä.
Rantaniityn kasvillisuus on vaihtelevaa ja monipuolista niittylajistoa. Huomionarvoisina lajeina ovat jäkki
ja nurmitartar. Rantaniityn pohjoisosa on pääosin
suursara- viitakastikka valtaista niittyä. Hakamaan
aluskasvillisuus on niukkalajista ja heinäistä, siellä
joukossa kasvaa huomionarvoinen peurankello ja
aholeinikki.

Kautian laitumilla kasvaa kuvan aholeinikkiä (IY)
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Haukkalan laidunniitty
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi
Jurvansalossa sijaitsee entinen hevoslaidun pienellä
tilalla, metsän siimeksessä. Tila on rakennettu kalliomaalle, joten hevoshaassa ketokasvien välissä on
paljasta kalliota. Ketokasvillisuus on vallitsevana, sieltä
löytää kalliokedoille tyypillisiä kasveja kuten tuoksusimaketta, ahosuolaheinää ja ketotädykettä. Avoin niittyosuus on pieniruohoista heinäniittyä, josta voi löytää
huomionarvoista kissankäpälää ja aholeinikkiä sekä
kirkiruohoa.
Haukkalan laidunniitty on jäänyt pois käytöstä (AYO)

Hakalan laitumet
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi
Hakalan laitumet sijaitsevat Koliman Houhinniemessä.
Tilan hevoshakaa edelleen laidunnetaan. Lammashaka muodostuu niitystä, lehtipuuhaasta sekä lepikkoisesta osasta. Rinnehaan alaosassa solisee pieni puro.
Hevoshaassa on tyypillistä niitty- ja metsälajistoa,
pohjaltaan se on nurmilauhaniittyä. Lammaslaitumella
kasvaa mm. huomionarvoista nurmitatarta ja jäkkiä.
Tankolan laidunniityt
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi

Heinunniemen laitumet
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi
Pihtiputaan ja Viitasaaren rajalla, Heinunniemessä
sijaitsee metsälaitumet, joiden läheisyydestä on
löydetty pronssi- tai rautakautinen lapinraunio.
Metsää on laidunnettu pitkään ja se kuuluu lehmien
laidunalueiksi. Niemen itäpää on kaskettu 1940-luvulla. Metsälaitumien kasvillisuus on monipuolisinta karjan kulkureiteillä ja metsän laitamilla, alueella
kasvaa mm. huomionarvoista nurmitatarta.

Tankolan tilalla sijaitsee kaksi pientä, kivistä laidunniittyä havupuuvaltaisessa sekametsässä. Metsät ovat
kasvaneet entisille kaskipelloille. Kaskesta kertovat
vanhat nauriskuopat sekä kivirauniot. Niittyjen kasvillisuus on matalaa, tuoretta heinäniittyä, jossa on
runsaasti poimulehteä. Kivisillä kohdilla on pienruohoniittyä, jolla kasvavat myös huomionarvoiset jäkki ja
ruusuruoho.
Kuusenmäen haka
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi

Huomionarvoinen nurmitatar (AN)

Kuusenmäen hakamaat, jotka on erotettu kiviaidalla.
Komeapuustoinen vanha hakamaa on ollut laitumena
1990-luvulle saakka. Hakamaalla vaihtelee heinäniitty
mustikkatyypin metsälajiston kanssa. Kasvillisuutta
luonnehtii metsälauha, kastikat ja nurmirölli sekä huomionarvoinen nurmitatar. Kohteessa ovat laiduntaneet
lampaat vuonna 2004. Kuusenmäen haan vieressä
ovat sijainneet Hallakorven entiset laitumet.

Savilahden laidunniitty
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi
Savilahden niitty sijaitsee lähellä Viitasaaren keskustaa, rantaan laskevassa rinteessä. Niitty on ollut ennen karjan laitumena, mutta on nykyisin käyttämättömänä. Tuore rinneniitty kasvaa keskellä
nuorta puustoa. Siellä on monipuolista kasvillisuutta, joka on ensisijaisesti suurruohoista. Niityllä kasvaa huomionarvoista peurankelloa.
Suovanlahden niitty
paikallisesti arvokas perinnebiotooppi
Suovanniemessä, metsän keskellä on säilynyt muisto menneestä karjataloudesta pienen kivisen niityn
muodossa. Niittyä on hoidettu laidunnuksen päätyttyä kulottamalla sekä niittämällä säännöllisesti.
Pohjois- ja itärannoiltaan niitty vaihtuu hakamaiseksi metsiköksi. Niittyä vallitsevat timotei, päivänkakkara, maariankämmekkä sekä huomionarvoinen
nurmitatar.

Kissankäpälää tavataan perinnemaisemakohteista (IY)
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Keihärinkosken koskimaisemaa, vasemmalla olevassa niemessä sijaitsi aikanaan mylly. (NA)

Varrella virran ja rantojen
Viitasaaren vesistöjen rantamille on syntynyt omaleimainen vesillä liikkumiseen, vesistöjen ylittämiseen, kalastamiseen ja vesivoimaan liittyvä kulttuuriympäristökokonaisuus. Sen muodostavat venevajat,
kalamajat ja -aitat, vesimyllyt, sillat, laiturit ja uittotöihin liittyneet rakenteet.

		

Vesireittien varrelta

Laivalaiturit tulivat osaksi Viitasaaren vesistömaisemaa höyrylaivojen aikakaudella, 1800-luvun puolivälin jälkeen. Vesillä oli liikuttu talokohtaisilla veneillä,
joilla olivat omat rantapaikkansa venetalaineen ja
verkkovajoineen. Höyrylaivat vaativat riittävän syvän
laituripaikan sekä tilaa lastaukseen ja purkuun. Matkustajalaivayhtiöillä oli velvollisuus rakentaa tarvittavat laiturit ja niitä olikin suurimmilla kylillä. Laitureita
rakennettiin myös jonkin verran kyläläisten talkoilla
tai huvilanomistajien toimesta. Laivalaitureita kutsuttiin myös sillaksi. Välisilloissa pysähdyttiin, jos kyytiä
odottelevia siellä oli. Sunnuntain kirkkomatkoilla usein
pysähdyttiin kaikilla välisilloilla. Suolahdesta tultaessa laiva pysähtyi Äänekoskella, Konginkankaalla,
Suovanlahdella sekä Ilmolahdella ja Keitelepohjassa.
Kirkonkylällä oli kolme laituripaikkaa: Mutkalan laituri
eli nykyinen Sisämaan laituri, Miekkaniemen puolella
Haapasaaren laituri sekä myöhemmin kirkonkylän laituri nykyisen Osmolan talaksen läheisyydessä. Muita
säännöllisen liikennöinnin piirissä olleita laitureita oli
Keihärinkoskella, Harinkaalla ja Kymönkoskella. Laivalaiturit olivat usein myös kyläläisten kohtauspaikka.
Keiteleen merikortit valmistuivat vuonna 1903. Samalla kun vesistöjä mitattiin, varustettiin ne myös
merimerkeillä. Niiden paikoilleen asettamiseen ja
ylläpitoon tarvittiin luotseja. Keiteleen luotsiasema
aloitti toimintansa 1895. Keiteleen ensimmäinen luotsi oli höyryhinaaja Alun päälikkö Teofil Airola. Vuonna
1901 perustettiin luotsiasemat myös Harinkaalle ja
Viitasaarelle. Luotsiasemat lakkautettiin 1950-luvulla.
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Sahateollisuuden vapautuminen sahausrajoituksista
1860-luvulla laajensi raakapuun hankinta-alueita ja
lisäsi uittotoimintaa. Tosin jo H.G. Porthan oli 1700luvun kirjoituksissaan maininnut vesireittejä käytetyn
uitoissa. Uittotoimia eri väylillä ryhdyttiin säätelemään
ensimmäisellä vahvistetulla uitto- eli lauttaussäännöllä 1800- luvun lopulla. Uittoa helpottamaan rakennettiin erilaisia patoja, ruuhia ja suisteita. Puusta
tai kivestä tehtyjen uittosuisteiden tarkoitus oli ohjata
puita tai vettä uoman syvimpään paikkaan tai kaventaa uomaa niin, että vesi oli riittävän korkealla. Pahimpien koskipaikkojen ja mutkien ohittamiseksi
rakennettiin uittokouru eli -ruuhi. Ruuhi tehtiin puusta
puolisuunnikkaan muotoiseksi. Keiteleen koskiosuudet olivat varustettu valtion rakennuttamilla uittokouruilla. Uittoa varten tehdyt padot jaetaan usein
säästöpatoihin sekä uittokourupatoihin. Säästöpadoilla varastoitiin vettä kuivempina aikoina tapahtuvia uittoja varten, kun taas uittokourupadot ohjasivat
ja säännöstelivät uittoruuheen virtaavaa vesimäärää.
Uittoväylien varsilla edelleen nähtäviä kiinteitä tukkinippujen hallintaan liittyviä laitteita ovat paalukiinnikkeet eli ns. ukot ja puomit. Sotien jälkeen yleistyivät
niputuskoneet, joita oli pudostuspaikoilla. Uittorakenteet on koskipaikoissa purettu suurelta osin uittosäännöksen kumoamisen jälkeen

Viitasaaren uusi laivalaituri Miekkaniemen puolella viime vuosisadan alkuvuosina. Kortin kustantaja Granbergs Konstindustri Tukholmasta (No. 97.)

Kalamajat
- kalastuskauden tukikohta
Kalamaja tai kalasauna oli olennainen osa eränkäyntikulttuuria. Kalasaunoja on todennäköisesti ollut jo
ainakin hämäläisten erämailla, kirjallista tietoa niiden
olemassaolosta sisämaassa on vasta 1600-luvulta.
Kalasaunat ja -majat ovat syntyneet yleensä saariin,
pitkien kalastusmatkojen tukikohdiksi. Näistä vanhempi muoto on kalasauna, joka on perustunut savutuvan perusperiaatteeseen. Ne olivat tilapäisasumuksia, yksihuoneisia ja kaikin puolin vaatimattomia
neliömäisiä hirsirakennuksia, joiden rakentamiseen
myöhäisempinä aikoina osallistuivat kyläkunnat tai
jopa ammattikalastajat. Siellä yövyttiin, kun lähdettiin
syksyisin muikunvetoon viikon eväät mukana. Myös
Viitasaaren seutukunnan alueella tiedetään kalamajoja olleen, mutta tarkemmat tiedot niiden sijaintipaikoista ja määristä ovat kadonneet. Kaikkein yleisimpiä
kalamajat ovat rannikkoalueidemme saaristoissa.

1970-luvun kortin kuvaaja on Dino Sassi, PR - kortti

Kymin lauttausyhtiö
Metsäyhtiöt
C.H.Ahlqvist,
Hackman
&Co.,
W.Gutzeit&Co. ja Paul Wahl&Co. tekivät 1.3.1873
sopimuksen yhteisen puunuiton järjestämisestä Päijänteeltä Kymijokea pitkin Kotkaan. Siihen saakka
jokainen yhtiö oli uittanut puunsa vuorotellen. Väliaikaisen lauttausyhtiön uittopäälliköksi valittiin kapteeni William Ruth, virallisesti Kymin Lauttausyhtiö
perustettiin vuonna 1875. Yhtiötä laajennettiin
vuonna 1878, kun osakkaiksi tulivat Sunilan, von
Frenckellin ja Hallan sahat. Samalla se laajensi toimintansa Päijänteen ja Keiteleen välisille koski- ja
jokiosuuksille. Järvien alueella jokainen hoiti uittonsa itse eli jokiosuuksien jälkeen tukit eroteltiin.
Puut eroteltiin tukeissa olevien yhtiöiden leimojen
mukaan. Kymin Lauttausyhdistyksen toimintaa laajennettiin ja sen tueksi perustettiin Äänekosken ja
Haapakosken Uittoyhtiö vuonna 1876. Osakkaiksi
tulivat Kymin Lauttausyhtiön jäsenien lisäksi Jyväskylä Ångsågs Aktiebolag, The Finland Wood Co.Lim.
(Haapakoski), Lahtis Ångsågsbolag ja Wesijärvi Aktiebolag.

Uuden ajan ilmiönä voidaan nähdä urheilukalastukseen liittyvät “kalamajat”, joita syntyi kaikkiin koskikyliin myötä 1800-luvun lopulta lähtien. Lähes kaikilla
koskikylillä toimi urheilukalastusseura, jonka koostui
eri puolilta Suomea olevista intohimoisista urheilukalastajista. Yhdistykset ostivat usein koskikyliltä tilan,
joka muutettiin jäsenistön majoitustiloiksi. Majapaikoista muodostui eräänlaisia klubitaloja tai kalamajoja. Huopanankoskella oli useita urheilukalastajien
majapaikkoja. Keihärinkoskelle lahjoittivat vuonna
1962 kalastusmajan ja saunan Huopanan urheilukalastajaklubin vaasalaiset jäsenet Christian Bruun
ja Erik Tuomas-Kettunen. Kärnänkoskella oli myös
oma kalamajansa, joka paloi. Sen tilalle rakennettiin
pyöröhirsinen kalamaja 1950-luvulla.

Nuottakoppeli, venetalas, keluuvenevaja
-katoavaa vesistökulttuuria

Höyryvarppaajat tulivat osaksi Keiteleen liikennettä vuodesta 1878 lähtien. Hinaustaksa oli aluksi
2,5 penniä tukilta Keihärinkoskelta Äänekoskelle.
Vuodesta 1886 lähtien laivauksesta huolehti Uittoyhtiöiden perustama Laivausyhtiö (Keitele Rederi
Bolag). Tukkilauttojen kuljetus kesti Keihärinkoskelta Sumiaisten Matilanvirtaan neljä päivää. Keiteleellä ja Päijänteellä tukit uitettiin nipuissa, muissa
sisävesissä ne kuljettiin avolautoilla. Niputuskoneet
Kymönkosken ja Keihärinkosken suulla käsittelivät
puuta noin 30 000 tukin vuosivauhdilla. Niputuslaitokset valmistettiin Heinolan Konepajalla 1907.

Keiteleen vesistöalueilla kalatus oli osalle väestöstä
sen pääelinkeino ja kalasta saatiin merkittävä lisä
myös jokapäiväiseen ruokapöytään. Kalastuksessa
käytettiin eniten nuottausta, vaikka verkkopyyntikin
tunnettiin. Rannoilla sijaitsivat rysät, jotka olivat
eräänlaisia kiinteitä katiskoita. Kalastuksessa tarvittiin välineitä veneistä pyydyksiin, nämä tarpeet synnyttivät omia rakennustyyppejään rantamaille, jotka
saivat myös käyttötarkoituksensa mukaisen nimityksen. Viitasaaren seudulla nimitykset juontavat juurensa savon murteista.

Kymin Lauttausyhdistys muutettiin vuoden 1902 vesilain mukaisesti Kymin Uittoyhdistykseksi. Kaikkien
puuta uittavien oli kuuluttava uittoyhdistykseen ja
vuosina 1908-1930 Kymin Uittoyhdistyksellä oli 127
jäsentä. Apuna toimi 73 höyryalusta. Uittomäärät
säilyivät korkeina vielä 1960-luvulle saakka, jonka
jälkeen parantuneet maantiekuljetukset ja irtouiton
kalleus lopulta päättivät uittojen aikakauden.

Tilan rantamaille rakennettiin vene- ja verkkovajoja
kalastusvälineistön säilyttämistä varten. Venevajoja
nimitettiin nuottakoppeliksi ja venetalaaksi. Ne ovat
olleet osa rantojen kulttuuriympäristöä jo vuosisatojen
ajan. Alkujaan ne rakennettiin hirsistä salvomalla,
mutta 1900-luvun aikana niiden tekemiseen ryhdyttiin käyttämään rankorakennetta ja sahatavaraa.
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Verkkokoppelissa / nuottakodassa säilytettiin ja kuivattiin nuottia tai verkkoja. Nuottakodat rakennettiin
yleensä maalle, tuuliselle rantakalliolle tai rantapellon
laitaan. Koppelit rakennettiin alkujaan harvaseinäiseksi, jotta tuul pääsisi kuivattamaan nuotat. Nuotat oli
ripustettu rakennuksen sisään pituussuunnassa roikkumaan. Näissä rakennuksissa säilytettiin myös muita
kalastusvälineitä, kuten verkkoja ja katiskoja. Nuottakoppeli oli kalastustarvikkeiden säilyttämistä ja kuivaamista varten tehty “talousrakennus”. Savon suunnalla
on näistä rakennuksista käytetty nimeä verkkokota
tai -koppeli. Sittemmin verkkovajat tehtiin tiiviimmiksi,
mutta niissä yhä kiersi ilma tuuletusaukkojen kautta.

Kaikilta sivuiltaan osin avoseinäinen, aina hirsistä salvomalla tehty malli on ollut yleinen malli Viitasaarella
ja myös muualla pohjoisessa Keski-Suomessa. Ne
rakennettiin pitkänurkkaiseksi hirsirakennustekniikalla. Rakennus sijoitettiin rannan suuntaisesti, usein
nurkkakivien päälle. Rakennus on jokaiselta sivultaan
avoin. Usein näkee kahdelle veneelle tehtyjä hirsitalaita. Näissä oli mahdollista myös kuivattaa nuotat,
kun venetalaan tuulen pieksämälle sivulle jätettiin
riittävän leveä tila nuottien kuivattamiseksi.
Umpiseinäinen, suorakaiteen muotoinen venevajan
malli on nykyisin vielä yleisesti käytössä. Lyhyisiin
päätyseiniin on sijoitettu kulku, rannan puolella on
ovi ja järven puolelle aukeaa veneen kulkuaukko. Uudemmissa vajoissa myös veneaukkoon laitettu ovet,
vanhemmat ovat auki järvelle päin. Aikaisemmin umpinainen talas tehtiin hirsistä salvomalla, mutta 1900luvun alusta lähtien yleistyi sahatavaran saatavuuden
parantuessa rankorakenteinen, lautatavarasta tehty
venetalasmalli. Niiden perustus saatettiin silti tehdä
hirsiarkun päälle.
Vanhimmissa venesuojissa katto oli puuta; niissä oli
lauta- tai pärekatto. Nuoremmissa lautarakenteisissa
venevajoissa näkee huopaa ja peltiä katemateriaaleina. Hirsiset venesuojat jätettiin yleensä harmaantumaan omia aikojaan, mutta lautarakenteisissa
suojissa yleistyi lähes säännönmukaiseksi käytännöksi rakennuksen punamultaus tai muu maalaus.
Nurkkalaudat siveltiin valkoisella öljymaalilla.

Laitisen verkkokoppeli (UK)

Venetalas oli venesuoja, joka tehtiin yleensä yhdelle
tai korkeintaan kahdelle veneelle. Kirkkoveneille
kyläkunnat tekivät omat, suurikokoiset talaansa. Sittemmin kirkkoveneiden suojiksi esimerkiksi kotiseutumuseoiden pihapiiriin on rakennettu venekatoksia.
Venetalaat tehtiin Keski-Suomessa osittain tai kokonan
veden päälle. Venetalaiden perustukset tehtiin veteen
joko hirsiarkuista tai pystyyn juntatuista paaluista,
jonka päälle runko rakennettiin. Usein hirsiarkun alla
on suuria kiviä, maakunnassamme tapaa myös nurkkakivien päälle tehtyjä venetalaita. Ne ovat pääasiassa
avoseinäistä mallia.
Venesuojien rakentamisessa käytettiin pääasiassa
kahta tapaa, tehtiin sekä umpiseinäisiä hirsi- tai rankorakenteisia venevajoja että avoseinäisiä hirsirakenteisia
venesuojia. Vanhimmissa vajoissa oli pärekatto, huopaja peltto yleistyivät vasta 1900-luvun puolimaissa.

Lautarakenteiset venetalaat yleistyivät 1900-luvun aikana. Ne
tehtiin rankorakenteisena ja usein vain yhdelle veneelle. Kuva
Niinilahdesta. (SS)

Kylän talot rakensivat usein talaansa yhteisrantaan,
vieri viereen. Siksi ei ole harvinaista Viitasaarellakaan
nähdä kahdesta kolmeen tai joskus useampaakin talasta kauniissa rivissä, vieri vieressä kylän keskeisen
vesistön rannassa. Tälläisiä yhteisiä venerantoja, joilla on pitkä historiallinen tausta, voi nähdä yhä edelleen esimerkiksi Rantalan rannassa tai Pasalassa.
Pasalassa ovat säilyneet mm. Kannaksen, Rintamaan, Järventauksen ja Uusi-Valkaman venetalaat ja
nuottakodat. Keskeinen merkitys venetalailla ja nuottakodilla on myös Niinilahden maisemassa sekä Viitasaaren keskustan vesistömaisemassa.

Niinilahdessa näkee vielä useita venetalaita rannoilla. Kuvassa hirsinen, avoseinäistä mallia oleva venetalas. (SS)
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Räihälän suurikokoisen kahden veneen suoja oli YTY 2002 -projektin kunnostuskohde. (UK)

Useimpien vanhojen tilojen rannassa on usein myös
säilynyt yksittäisiä venetalaita, rakennuskulttuurin inventoinneissa Viitasaarella, niitä on kirjattu ylös kymmenkunta.
Rantalan ranta, Ilmolahti
Kalastukseen ja vesillä liikkumiseen liittyvä pitkäaikainen, mahdollisesti jo eräaikainen luonnonkaunis
veneranta sijaitsee Ilmolahden poukamassa lähellä
Rantalan taloa. Alue on maisemallisesti viehättävä vesistön kulttuurimaisema, johon kuuluvat luonnon monimuotoinen ranta- ja järvialue, rantapuusto, niemen
kärjen vanhat männyt ja kuuset sekä hirrestä ja laudasta rakennetut venetalaat ja nuottakoppelit. Ilmolahdessa on ollut kiinteää asutusta vähintään 13001500-luvulta alkaen. Läheisestä Laukuksen lahdesta
Liisansaarten kupeessa on löytynyt vanhoja liistekatiskoja. Kohde on maakunnallisesti merkittävä rakennetun kulttuuriympäristön kohde.

Rantalan rannan venetalaat ovat ajan mittaan muuttuneet rankorakenteisiksi. (SS)

Uittoyhdistykset ja metsäyhtiöt rakensivat uittoreittien
varsille säilytystiloja kalustolleen. Tukkien lauttauksessa oli mukana erityisiä keluuveneitä. Näiden suojaksi
rakennettiin poikkeuksellisen suuria keluuvenevajoja,
jotka usein olivat hirsirakenteisia. Veneet olivat täällä
talvisäilössä, siellä säilytettiin myös uittoon liittyvää
välineistöä. Myöhemmin uittoyhtiöt tekivät vajansa
rankorakenteisena. Yhtiöiden venevajat olivat yleensä
merkitty sen tunnuksin järven suuntaan. Näitä kohteita
löytää usein uittoreittien varsilta ja pudostuspaikkojen
läheisyydestä, kuten Kymönkosken rannasta.
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Kymönkosken rankorakenteisen venevajan hirsiperustukset ovat
lahonneet ja vaja on notkahtanut koskeen. (SS)

Koppeleiden ja talaiden kunnostuksesta
Vanhojen venesuojien yleisin vauriokohta on runkorakenteessa se kohta, joka joutuu vuoroin veden ja vuoroin ilman vaikutuksen alaisuuteen eli
vesiraja. Myös perustukset joutuvat koetukselle
samoista syistä, joten paalutus tai hirsiarkku kärsivät myös lahovaurioista. Veden alapuolella olevat
rakenteet säilyvät niin kauan, kuin ne ovat vedessä
- kuluttavinta niille on vaihtelu, jossa ne ovat vuoroin tekemisissä ilman ja vuoroin veden kanssa eri
vuodenaikoina. Vesirajan murroskohta rakenteissa lahoaa nopeimmin. Rakennusvaiheessa nämä
osat suojattiin aikaisemmin tervalla, jotta ne kestäisivät pidempään.
Koska venevajat joutuvat myös jäiden liikkeiden kouriin, tulee rakenteen lahovauriot korjata
mahdollisimman nopeasti. Lahovaurio saattaa
aiheuttaa yhdessä jäiden kanssa hyvinkin nopeasti venesuojan luiskahtamisen perustuksiltaan.
Samalla se vioittaa myös perustuksia, seinärakenteita ja kattoa. Eli kun rakennus on nuokahtanut, ei vaurion korjaamiseen enää riitä yhden
hirren tai hirsikerran uusiminen. Joskus ainoa
vaihtoehto on purkaa ja koota venesuoja uudelleen, korjaten samalla kaikki vauriokohdat.
Toinen kriittinen kunnostuskohta on rakennuksen
katto, sillä se säilyttää veden yläpuoliset rakenteet.
Jos venesuojan katto on vaurioitunut tulee se korjata mahdollisimman pikaisesti uusien vahinkojen
estämiseksi. Jos korjaukseen ei heti päästä, tulee
vauriokohta suojata väliaikaisesti.
Venetalaat ja nuottakoppelit harvinaistuneet kalastuksen vähentyessä. Ne ovat kuitenkin näkyvin säilynyt osa vesistöjemme kultuuriympäristöä ja historiaa ja niiden säilymiseen osana maisemamme
kulttuurihistoraa tulisi kiinnittää huomiota. Myös
lautarakentiset venesuojat ovat kunnostamisen
arvoisia ja maisemastamme pikku hiljaa katoavia
elementtejä. Vene- ja verkkosuojien kunnostuksiin
voi hakea rakennusperinnön hoidon avustusta.

Haapasaaressa kelloseppä Kytölän talo rantarakennuksineen, takana siltavahdin asunto Vahtila. Rannan rakennuksissa huvilamaisia koristeaiheita. Valokuvakortti 1920-luvun lopulta.

		

Harvinainen yhteissauna Muikunlahden kartanolta. Sauna rakennettiin vanhainkodin tarpeisiin ja on alkuperäisessä asussaan myös
sisältä. Sementtitiilinen sauna on peräisin n. 1940-luvulta. (SS)

Rantasauna

Huvilat ja kesäasunnot

Saunat ovat olleet keskeinen osa suomalaisen elämää
vuosisatojen ajan. Vaikka nykyään saunarakennus yhdistetään lähes aina vesistömaisemaan, rantasaunat
ovat kuitenkin nuori ilmiö suomalaisessa rakennushistoriassa. Rantasaunat tulivat osaksi vesistömaisemaa vasta 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa,
jolloin osin huvilakulttuuriin littyen ryhdyttiin kesäasunnoille rakentamaan sauna rantaan. Talonpoikaisessa
pihapiirissä sauna oli sijainnut lähellä tilakeskusta,
kuitenkin siitä hieman sivussa palovaaran vuoksi.
Saunat siirtyivät rantaan aikanaan myös tilakeskuksissa, mutta pääosin vasta 1900-luvun edetessä.
Rantasaunoja voidaankin pitää kesäasuntojen liikkeelle laittamana ilmiönä.

Kulhanniemen pieni hirsinen rantasauna 1900-luvun taitteesta.
(SS)

Rantasaunat olivat 1900-luvun alkuvuosikymmeninä
hirsirunkoisia, sittemmin ryhdyttiin saunoja rakentamaan rankorakenteisina. Saunan rakentamiseen
vaikuttikin suurelta osin rannan rakenne, jyrkkärantaisissa ja virtaavissa vesissä suosittiin veden päälle
tehtävää ratkaisua. Suotuisimmilla alueilla tehtiin
sauna kokonaan kovalle maalle. Osittain veden päälle
tehty saunarakennus oli usein läpikuljettava, sinne
pääsi rakennuksen maalla sijaitsevasta takaosasta.
Julkisivu avautui järvelle, josta pääsi pienen kuistin
kautta laskeutumaan järveen tai pienelle laiturille.
Toinen vaihtoehto oli rakentaa laiturin yhteyteen kulku
saunaan. Saunan veden päällä olevat perustukset
tehtiin yleensä paaluttamalla. Pesuvedet ohjattiin saunan lattian läpi suoraan järveen.
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Huvilakulttuuri syntyi 1800-luvulla, jolloin erityisesti
ylemmillä yhteiskuntaluokilla heräsi halu viettää kesää
luonnonläheisesti, rauhllisessa ympäristössä, poissa
teollistuvan kaupunkilaisyhteiskunnan kiireestä. Vanhimmat huvilat olivat usein puusta rakennettuja vapaa-ajanviettopaikkoja, joista ensimmäiseksi mieleen
nousevat rannikkokaupunkien sveitsiläistyyliset pitsihuvilat sekä taiteilijoiden kansallisromanttiseen tyyliin
hirrestä salvotut erämaahuvilat. Viitasaarelle saakka
eivät nämä huvilatyypit nykytiedon pohjalta yltäneet,
vaan alueen saariin rakennettiin vaatimattomampia
kesäasuntoja 1900-luvulla. Osa kesäpaikoista olivat
paikallisessa omistuksessa, jokunen “kaupunkilainenkin” tosin tänne rakensi. Suuri osa Viitasaarelle tulleista kesäasukkaista kuitenkin vuokrasi itselleen
kesäasunnon tai huoneen paikallisilta, kuten Juhani
Aho Huopanankoskella teki.
Huvilaelämä keskiluokkaistui 1900-luvulla ja ajan
myötä kesähuviloista ja nykyisin kesämökeistä on
tullut tärkeä osa suomalaista kesänviettotapaa.
Varsinaisesti kesäasuntoja ryhdyttiin rakentamaan
1930-luvulta lähtien. Yksi paikallishistoriallisesti
merkittävimpiä tämän aikakauden kohteita on Serlachiuksen kesähuvila Keihärinkoskella. Kesämökkien
“kulta-ajaksi” maaseutualueilla nousi sotien jälkeinen aika, jolloin kaupunkeihin työn perässä muuttaneet ihmiset rakensivat kesäasuntonsa vanhoille
kotiseuduilleen.

Serlachiuksen kesäasunto Keihärinkoskella on osa uudempaa rakennusperintöä (SS)

Täyttä höyryä Keiteleellä
1900-luvun ensimmäiset vuosikymmenet aina sotiin
saakka olivat matkustajahöyrylaivojen kulta-aikaa.
Säännöllisen reittiliikenteen lisäksi höyrylaivoja ja
höyrypursia käytettiin paikallisiin kuljetuksiin. Viitasaaren reitin liikenne kehittyi, kun Suolahdelle valmistui rautatie vuonna 1898. Suolahden sataman
kautta kulki voita vientiin suuria määriä, erityisiä
”voijunia”. Myös lukuisat myllyt loivat kuljetustarvetta.
Rautatielle oli päivittäinen laivayhteys kesällä.
Ensimmäinen höyrylaiva saapui Keiteleelle vuonna
1878, jolloin äänekoskelainen liikemies Kalle Piilonen
osti höyryvarppaaja Keiteleen. Aluksi matkustajaliikennettä hoidettiin sivutoimisesti- varppaaja toimi viikot
uittotöissä. Kesäkuun 29.päivä vuonna 1878 aloitti
Keitele säännöllisen liikennöinnin Äänekoski-Viitasaarireitillä. Matkalla poikettiin myös Sumiaisiin, Harinkaisiin ja Suovanlahteen sekä Kymönkosken välisillalle.
Laivamatka kesti kauan, lähtö oli lauantai-iltapäivällä
kello 14.00 Äänekoskelta ja perillä oltiin sunnuntaiaamuna ennen kirkonmenoja. Keitele lisäsi kesällä 1883
viikoittaiset vuoronsa kahteen, liikennöintikausi kesti
marraskuuhun saakka. Keitele liikennöi vuoteen 1908
saakka, varppausta jatkettiin vuoteen 1965.

Haapasaaren laivalaiturissa matkustajalaivat Ylä-Keitele ja Wiitasaari. Postikortin kuva on ilmeisesti 1920-luvulta.

Keitele- varppaajan valmisti Wahlin Varkauden konepaja ja se kuljetettiin osina Keiteleen Kuhjonlahteen,
jossa se koottiin. Se oli konepajan 73.s laiva ja mitoiltaan 20,1 x 3,6 metriä. Keiteleen hinnaksi mainitaan
31 305 markkaa. Nimi vaihtui Äänekoski I:ksi1940luvulla. Keitele on yksi Suomen kolmesta vanhimmista
käyttökuntoisista höyryaluksista.
Matkustajaliikenteen kasvaessa matkustaja-aluksia
tuli lisää. Varppaustoiminnan lopettanut Willhelm
Ruthin omistama Eno (entinen Sunila) kunnostettiin
vuonna 1885 vastaperustetun laivayhtiön PohjoisKeiteleen Höyrylaiwa Osakeyhtiön toimesta. Laivassa
oli hieno matkustajasali ja ravintolahuone, miehistön
asuintilat sekä takakannella kesäkatos. Eno liikennöi
Wiitasaari-nimisenä vuodesta 1896 lähtien vuoteen
1929 saakka säännöllisinä pysäkkeinään kirkonkylä,
Keitelepohja ja Keihärinkoski.
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Kolmas matkustaja-alus aloitti liikennöinnin Keiteleellä vuonna 1899, kun konginkankaalaisen Matti
Pasasen Kömi aloitti liikennöinnin. Uudenaikaisen
Kömin rakensi Lehtoniemen konepaja. Kömi liikennöi
kahtena päivänä viikossa Suolahdesta Viitasaarelle.
Keväällä 1907 koko latvavesien mahtavin matkustajahöyry, kolmikerroksinen Ylä-Keitele -laiva aloitti liikennöinnin Keiteleellä. Laiva oli valmistettu WarkausLehtomäen konepajassa. Laivassa oli salonkeja ja
matkustajahyttejä. Aluksen omisti vuonna 1905 perustettu Viitasaaren Höyrylaiva Osakeyhtiö. Matkustajia mahtui laivaan 260. Myös Ylä-Keitele liikennöi
Suolahti-Viitasaari välillä.
Kilpailun kiristyessä laivayhtiöt alensivat lippujensa
hintaa jopa 50-60% ja matkapäivät jaettiin liikennöivien laivojen kesken. Ylä-Keitele aloitti iltavuorojen
ajon, kaikki laivat ajoivat kirkkovuoron sunnuntaina.
Ylä-Keitele toi väkeä Keitelepohjasta ja välisilloista
sekä Keihärinkoskelta, Wiitasaari ja Kömi toivat
kansaa etelästä Suovanlahdelta, Ilmolahdesta, Harinkaalta ym. silloista. Olipa se näky sunnuntai-aamuna
kirkonkylällä, kun kolme höyrylaivaa saapui rantaan
kannet täynnä mustiin pukeutunutta kirkkokansaa.
Wiitasaaren osti Viitasaaren Höyrylaiva Osakeyhtiö
vuonna 1918 ja se kunnostettiin vuonna 1920, YläKeitele kunnostettiin seuraavana vuonna. 1920-luku
oli Keiteleen matkustajalaivaliikenteessä vilkasta aikaa, mutta kesällä 1930 Wiitasaari –laivaa ei enää
laitettu liikenteeseen. Se vuokrattiin vuonna 1932
Viitasaaren Sähkö Oy:lle, joka asensi siihen höyryturbiinin ja siitä tehtiin uiva sähkölaitos. Vuonna
1936 laivan osti V.Jalkanen, joka kuljetti sillä tavaraa
tiilitehtaansa tarpeisiin. Vuonna 1942 Wiitasaari
myytiin Karttulaan. Ylä-Keitele jatkoi liikennöintiä vuoteen 1948 saakka, matkustajia riitti varsinkin sotien
välisenä aikana siirtoväen ja tavaroiden kuljetuksen
myötä. Vuonna 1945 oli matkustajia yli 50 000. YläKeitele myytiin proomuksi Haapaniemen sahalle
vuonna 1953 , jossa se sai nimekseen Ylli. Matkustajaliikennettä Keiteleellä hoiti vuodesta 1959 lähtien
pieni höyryalus Toimi. Alus kulki Suolahti- Viitasaari
reittiä vuoteen 1968 saakka, jolloin päättyi höyrylaivamatkustajaliikenne Keiteleellä.

Ylä-Keitele on Juhannusristeilyllään rantautunut Mutkalan laituriin
Porthanin Puiston juhannusjuhlille. Valokuvakortti 1930-luvulta.

Suovanlahden Alamylly syysväreissä (JM)

Vesien voiman valjastajat
Viljaa jauhettiin jo esihistoriallisella ajalla jauhinkivillä.
Rautakauden aikana, kun viljely lisääntyi ja vakituista
asutusta alkoi syntymään, kehittyivät pyöritettävät
käsikivet. Käsikivissä oli nähtävissä kahta tyyppiä:
itäsuomalaisessa mallissa oli kattoon kiinnitetty pitkä
kampi kivien pyörittämiseen, kun länsisuomalaisessa
mallissa oli lyhyt puinen vääntötappi.

Kotitarve- ja tullimyllyt
Ensimmäiset kirjalliset tiedot suomalaisista vesimyllyistä löytyvät Paavi Martinus IV kirjeestä vuodelta 1283.
Vesimyllyjä on todennäköisesti ollut jo tätä ennenkin.
Suomen myllyt luetteloitiin ja pantiin verolle vuosina
1586, jolloin ne jaettiin vesi- ja tuulimyllyihin sekä kotitarve- ja tullimyllyihin. Tuolloin luetteloitiin reilut 2 000
myllyä. 1600-luvulta lähtien kruunulle tuli tehdä myllyn
perustamisilmoitus. Suurimmat ja jauhatuskyvyltään
parhaat myllyt olivat ns. tullimyllyjä, joissa jauhatusta
hoiti ammattitaitoinen mylläri maksusta. Nämä myllyt
maksoivat jauhatusveroa eli myllytullia. Kotitarvemyllyjä käyttivät vain myllyn omistajat.
Suuri osa myllyistä oli tilojen yhteisomistuksessa, jolloin syntyi myllylahkoja. Myllylahkoon saattoi kuulua
tiloja hyvinkin kaukaa, jos ei lähempänä myllyjä sijainnut. Uusia osakkaita otettiin näihin vain harvoin. Perustettiin myös yhteismyllyjä (piirimyllyjä), jotka olivat
usein kyläkohtaisia. Vuoden 1634 veroluettelo kertoo
Viitasaarella olleen seuraavat yhteismyllyt: Kolima (5
omistajaa), Kyminkoski (18 osakasta, 5 kylää), Ilmolahti (14 osakasta, 7 kylää). Seuraavalla vuosisadalla
Viitasaaren veroluettelo (1786) kertoo suurpitäjässä
olleen 41 kotitarvemyllyä. Vuoden 1855 maakirjoissa
on Viitasaaren pitäjässä kaksi tullimyllyä ja 52 kotitarvemyllyä. Eräiden arvioiden mukaan maassamme
olisi ollut 1870-luvun lopulla, yli 1 000 tullimyllyä ja
lähes 6 000 kotitarvemyllyä.
Vesimyllyt jaetaan yleensä rakenteensa perusteella kolmeen päätyyppiin: härkin-, ratas- ja turbiinimyllyihin.
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Yksinkertaisin ja yleisin myllytyyppi oli härkinmylly
eli jalkamylly. Niitä rakennettiin pienempiin jokiin ja
puroihin, myllyjen käyttö rajoittui kevään ja syksyn
tulva-aikoihin. Ne toimivat puisen siipirattaan avulla,
jonka lavat olivat vaakatasossa veden pintaan nähden.
Jauhinkivi oli liitetty siipirattaaseen ilman välitysmekanismia. Myllyn kivet pyörivät siia samaa tahtia rattaan
kanssa. Jauhinkiviä oli vain yksi pari. Jalkamyllyt olivat
käytössä aina 1900-luvulle saakka ja ne kuuluivat ns.
kotitarvemyllyihin.Suurempiin jokiin rakennettiin tehokkaampi ratasmylly,
jolla voitiin jauhaa suuri osa vuodesta. Ratasmyllyt
yleistyivät 1700-luvulta lähtien. Niitä voitiin käyttää
jalkamyllystä poiketen vaihtelevissa vesimäärissä.
Ratasmyllyjen ylemmässä kerroksessa sijaitsi jauhatuslaitteet ja alakerrassa oli myllyn koneisto. Voimansiirtoon käytettiin suurta puista, pystysuuntaista
ratasta, josta voima ohjattiin puisen hammasrattaan
ja lyhdyn kautta jauhatuskiville. Kivipareja oli usein
kaksi tai useampia ja niihin oli hakattu uurteet eli rihlat.
Ratasmyllyjä muutettiin turbiinikäyttöisiksi 1800-luvun
lopulta lähtien. Suuri osa myllyistämme oli lopettanut
jauhamisen 1960-luvulle saavuttaessa.
Tavallisesti ratasmyllyssä oli jauhinkivet leipäviljalle ja
rehukauralle, kolmas saattoi olla ruisjauhoille tai ryynikivi kaurojen kuorimiseen. Myös ohranjyvien kuorimiselle saattoi olla kivipari. Kivipareja säädettiin jauhettavan viljan ja halutun karkeuden mukaan. Kivien
oli pyörittävä mahdollisimman tasaisesti, jotta laatu
säilyisi. 200 kilon viljakuorman mylläri jauhoi yleensä
parissa tunnissa, siitä tuli 4-5 säkkiä jauhoja. Luonnonkivet vaihtuivat aikanaan teollisesti valmistetuiksi
myllynkiviksi. Sementtisiä myllynkiviä valmisti mm.
Naantalin myllynkivitehdas. Sittemmin valssimylly ja
vasaramylly syrjäyttivät hiertävän jauhatuslaitteiston.
1900-luvun alussa myllyllä saattoi myös sahauttaa
lautoja tai höylätä päreitä. Päreiden höylääminen
ajoitettiin kevätkylvöjen jälkeiseen aikaan. Pärepuuksi tarkoitetut tukit oli tuotu paikalle jo talvella.

Huopanankosken mylyistä jäljellä on enää Räihälän mylly kosken
partaalla. Mylly perustettiin 1893 (NA).

Kyrönpuron myllystä Kärnässä on jäljellä myllytupa, myllystä jäljellä
on vain jäänteet (AYO)

Viitasaaren vesimyllyt
Vesireittien ja koskipaikkojen varsilla on ollut runsaasti vesimyllyjä. 1800-luvun puolivälissä verollisia tullimyllyjä olivat mm. Huopanan Lamminpuron mylly,
Keihärinkosken Sulkavajoen ja Komujoen myllyt,
Muikunlahden Myllyjoen mylly, Suovanlahden Kemppaalanjoen mylly ja Vuosjoen Kämäräkosken mylly.
Myllyjä on ollut myös Niinilahdessa, jossa oli myös saha
ja pärehöylä. Mylly paloi 1940-luvulla. Sulkavan talolla
oli kaksi puromyllyä; Myllypurossa ja Kalliopurossa.
Suovanlahden rantamilla oli aikanaan kolme myllyä,
joista vain yksi on jäljellä. Kymönkosken kahta myllyä
ei enää ole. Myös Pasalassa oli aikanaan puromyllyjä.
Soliskylän Sulkavanjoessa oli Solisniemen vesimylly
1860 –luvulla. Ilmolahden Myllyjoessa oli myllytoimintaa ja myöhemmin myös sähkölaitostoimintaa.
Muuruen vesimyllyn Valkeisjärvellä omistivat Paanaset ja se toimi ainakin 1920-1930-luvuilla. Lisäksi Niemelän talon kohdalla oli mylly, jonka jäänteitä on yhä
nähtävissä. Keihärinkoskessa oli mylly, joka purettiin.
Sen korvasi Lyytikäisen kaupan sähkömylly. Kärnänkoskella on nähtävissä Kyrönpuron myllyn jäänteet
ja myllytupa. Mylly sijaitsi meijerin kanssa samassa
pihapiirissä. Näistä jäljellä vain kaksi myllyä: Suovanlahden mylly ja Huopanankosken mylly.
Huopanankosken myllyt
Huopanankoskessa oli jo 1600-luvulla Virolaisen tilan
kotitarvemylly, joka muuttui myöhemmin tullimyllyksi.
Isojakokartassa (1800-luvun alku) koskeen on merkitty paikka myllylle. Vuodelta 1772 on tieto Huopanan
koskeen rakennetusta lahkomyllystä. 1850-luvulla
samalle paikalle rakennettiin uusi kahden kiviparin
tullimylly. Se tunnettiin Lohkon myllyn nimellä. Myllyn
antoi käyttövoimaa sittemmin myös paanusirkkelille ja
Sillankorvan meijerille. Sähköntuotanto Lohkon myllyllä alkoi vuonna 1926 ja vuonna 1954 mylly muuttui
kokonaan voimalaitokseksi. Lohkon myllyn jauhatustoiminta siirrettiin sähkömyllyyn. Lohkon mylly purettiin vuonna 1989 uuden voimalaitoksen tieltä, mutta
myllytupa eli Alapiha säilytettiin toimistona. Kosken
länsirannalle perusti Räihälän tilan Matti Pasanen
myllyn vuonna 1893. Mylly tunnettiin sekä Räihälän
että Koskelan myllyn nimillä. Myllyn yhteydessä toimi
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nk. Räihälän meijeri, jonka perusti Jooseppi Ruuska.
Se toimi Sisämaan vanhassa rakennuksessa vuodesta
1902 ainakin vuoteen 1918 saakka. Myllyyn asennettiin vuonna 1918 pieni tasavirtageneraattori, joka oli
Huopanan ensimmäinen. Mylly uusittiin Kauppamyllyn
perustuksilla, Joh. Räihälän toimesta 1920 ja muutettiin turbiinikäyttöiseksi. Koskelan/Räihälän mylly jatkoi
jauhatusta vesivoimalla 1960-luvulle saakka, jolloin
Huopanan Voima Oy osti sen. Huopanankosken mylly
ja sähkölaitos ovat osa valtakunnallisesti arvokasta
Huopanankosken rakennettua kulttuuriympäristöä.
Suovanlahden Alamylly ja myllytupa
Suovanlahti oli aikanaan kolmen myllyn keskus- oikea
myllykylä. 1700-luvulla myllyjä oli ilmeisesti Seppälässä, Niskalassa, Mäntylässä ja Silon kappalaisen pappilassa. Myöhemmät myllyt tunnettiin nimillä
Alamylly (Kemppaalan mylly), Keskimylly ja Ylämylly. Ylämyllyn omistivat alkujaan Kokkosenniemen ja
Etelälahden talot. Se sijaitsi lähellä Suotajärven suuta, meijerin läheisyydessä. Sen perustamisajankohtaa
ei tunneta, mutta se oli toiminnassa jo 1800-luvulla.
Nk. Toimelan mylly, joka tunnettiin myös Keskimyllyn
nimellä, oli toiminnassa jo ennen 1900-luvun alkua.
Nykyisin Alamyllynä tunnetun Kemppalan myllyn historia alkoi Kemppaalan ja Ukonniemen isäntien rakentamana kotitarvemyllynä. Varhaisimpina aikoina
mylly oli jalkamylly, sitten se korvattiin suuremmalla
ratasmyllyllä ja uudella myllyrakennuksella. Mylly oli
tuottoisa, joten se määrättiin vuoden 1878 senaatin
päätöksellä tullimyllyksi. 1800-luvun loppupuolella
myllyn yläpuolelle rakennettiin myllärin asunnoksi
myllytupa. Kaksikamarisen, hirsistä salvomalla rakennetun myllytuvan pihapiiriin kuuluivat myös tarvittavat talousrakennukset. Myllytupa tunnettiin sen pitkäaikaisen mylläripariskunnan Hytösten aikana kylän
tietotoimistona ja “Iitan kahvilana”. Myllyn yhteyteen
asennettiin aikanaan myös pärehöylä ja saha, se sai
1910-luvun lopulla myös tasavirtageneraattorin. Vuonna 1933 myllyyn tilattiin turbiini, jolloin jouduttiin myllyrakennukseen tekemään sen vaatimia muutoksia.
Mylly toimi 1960-luvulle saakka. Suovanlahden myllymiljöö on maakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.

Kymönkosken maisemaa (NA)

Koskikylät
Viitasaaren kulttuuriympäristön pohjana ovat vesistöt
ja metsät. Keskeinen osa vesistömaisemaa ovat Viitasaaren reitin kosket, joiden rannalle on vuosisatojen aikana syntynyt myöskin asutusta. Vanhimmat
koskien rannalle perustetut tilat ovat peräisin 1500luvulta, joten monet näistä paikoista ovat ehtineet
kehittyä historiallisesti monimuotoisiksi ympäristöiksi.
Niissä yhdistyvät niin maatalousmaisemat, metsät
kuin varhaisteollisuudenkin maisemat. Maanviljelyn
lisäksi kylillä jauhettiin myllyissä, tuotettiin sähköä
vesivoimalla, majoitettiin ja ruokittiin kylille saapuneita urheilukalastajia sekä seurattiin tukkijätkien ja
yhtiön miesten arkipäivää uittoreitin varrella.
Koskikylät olivat jo 1800-luvun lopulla matkailukohteita, jonne saapui urheilukalastuksen harrastajia
ulkomailta saakka. Urheilukalastajien joukossa suuri
osa oli herrasväkeä, joten koskipaikoista tuli sesonkiaikoina jopa kosmopoliitteja paikkoja. Nämä kuohuvat kosket kiinnostivat myös taiteilijoita, 1800-luvun
lopulla ja 1900-luvun alussa mm. Keihärinkoskea,
Kymönkoskea ja Kärnää ikuisti maisemamaalari Wilho Sjöström, Juhani Ahon puoliso Venny Soldan-Brofeldt vieraili puolestaan Huopanankoskella miehensä
Juhani Ahon mukana. Koskiympäristöt tarjosivat siis
varsin monenlaista toimeentuloa seudulle.

Nämä monipuoliset kulttuuriympäristöt ovat erityisen
merkityksellisiä maisemallisilta arvoiltaan ja näiden
arvojen säilyttämiseksi POTKU-hankkeessa otettiin
koskikylien osalta painopisteeksi maisemanhoito ja
maisemaselvitykset.
Koskikyliä koskevat maisemaselvitykset ja maisemanhoitosuunnitelmat on tehnyt POTKU-hankkeessa
kesällä 2006 työskennellyt Nina Andersson. Kulttuuriympäristöä koskevat lisäykset ovat Saija Silénin,kuten
myös Huopanankoskea käsittelevä kappale. Maisemaselvityksien teossa mukana olivat aktiivisesti mukana
kohdealueiden kyläyhdistykset ja asukkaat. Työn myötä
järjestettiin kylillä maisemanhoidon kyläiltoja sekä
keväällä 2007 maisemanhoidon kurssi Keihärinkoskella. Koskikyliin tehdyistä maisemaselvityksistä ja
maisemanhoitosuunnitelmien aineistoista on tähän
julkaisuun koottu lyhennetty aineisto. Kokonaisuudessaan kylien maisemaselvityksiin ja ideasuunnitelmiin
voi tutustua Keski-Suomen ympäristökeskuksen sivuilla osoitteessa:
www.ymparisto.fi > Keski-Suomi > Palvelut ja tuotteet
> Julkaisut > Muut julkaisut

Uittorakenteita Huopanankosken maisemassa 1900-luvun alussa.
Mikko Pakkasen kokoelma
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Keihärinkosken maisemaa kesäkuussa (AN)

Keihärinkoski
Keihärinkoski sijoittuu kapealle Muuruejärven ja
Keiteleen väliselle kannakselle, jonka läpi virtaa koski. Pudotuskorkeus järvien välillä on noin 1,2 metriä.
Kylän itäpuolella sijaitsee Luotolansaari, jossa maastonmuodot ovat jyrkempiä kuin kyläkeskuksessa.
Saaren korkein huippu, kallioinen Täivuori, kohoaa
165 metriin. Maaperä Keihärinkosken ympäristössä
on pääasiassa moreenia. Keihärinkosken kylän läpi
kulkee vedenjakaja, jonka toiselta puolelta vedet
virtaavat Keiteleeseen, toiselta puolelta Muuruejärveen. Peltoja alueella on Viitasaarelle tyypilliseen
tapaan siellä täällä ja ne ovat melko pienialaisia.
Keihärinkosken kyläkeskuksesta pohjoiseen sijaitsee Paanalanniemi, jossa on hieman laajempia viljelykokonaisuuksia. Myös suot ovat hyvin pienialaisia.
Vesistöjen runsaus aiheuttaa sen, ettei suurempia
suopainaumia pääse syntymään.
Keihärinkosken maisemassa näkyy kylän elinkeinohistoria ja sen vaiheet. Keihärinkoskella on nähtävissä yhä avoimia peltomaisemia, vaikka peltopinta-alat
ovatkin vähentyneet. Viljelyelinkeinon ja karjatilojen
merkitys kyläkuvassa on yhä merkittävä. Maa- ja
metsätalouden talouden lisäksi kylällä on myös muuta
yritystoimintaa. Kylän toiminnallisena keskuspaikkana on Keihärinkosken kylätalo, jossa on ohjattua harrastustoimintaa kaiken ikäisille kyläläisille.
.

Keihärinkosken maisemaa 1900-luvun alusta. Kuva: Mikko Pakkasen kokoelma.

Keihärinkoskella on hieman alle 300 asukasta,
mutta kesäaikaan asukasmäärä nousee kesäasukkaiden myötä.
Keihärinkosken sijainti hyvien vesiyhteyksien ja
runsaiden metsämaiden keskellä teki siitä jo kivikaudella suotuisan paikan harjoittaa pyyntikulttuuria
vuotuiskierron mukaisella reitillä. Pysyvä asutus syntyi
Keihärinkoskelle historiallisella ajalla, 1550-luvulla.
Vuoden 1638 veroluettelon mukaan kylällä oli jo 4
taloa. Keihärinkosken ja Huopanan kylien välinen raja
hahmottui ensimmäisen kerran jo vuonna 1600. Aluksi kaikki Keihärinkosken talot verotaloja eli kruununluonteisia taloja. Kylän vanhimpia tiloja on Keihärin
tila, isojaon aikaan kosen partaalla sijaitsivat myös
Samula ja Paalala/Palala. Isojakotoimitus suoritettiin Keihärinkoskella vuosina 1822 - 1836. Isojaon
myötä kylälle syntyi monia uudistiloja ns. liikamaalle.
Kaskiviljely antoi toimeentulon 1800-luvun puoleenväliin saakka. Kylän vanhimpien talojen ympäristöt
olivatkin 1870-luvulle tultaessa kaskeamisen myötä
muuttuneet koivu- ja leppävaltaisiksi ahoiksi. Rantaalueilla oli karjaa laiduntamassa, myös luonnonniittyjä
oli runsaasti. Ne alkoivat kadota kyläkuvasta 1900luvun taitteen jälkeen.
Merkittävä tulonlähde oli kalastus, josta osa taloista
sai jopa pääasiallisen tulonsa. Kalastuksella on yhä
edelleen keskeinen merkitys kylällä, siellä toimii kalasatama ja koskipaikka on urheilukalastajien suosiossa.
Kosken vesimyllystä löytyy ensimmäinen maininta vuodelta 1786, jolloin kylän talojen yhteisomistuksessa oleva mylly pantiin verolle. Yksiparinen ratasmylly sijaitsi
kosken pohjoisrannalla. Lyytikäisen veljekset rakensivat vuonna 1932 sähkömyllyn vastaamaan kasvavaan
jauhatuskysyntään. Se rakennettiin osittain tiilestä Lyytikäisten kauppatontin takalaitaan. Vanha vesimylly jäi
käytöstä ja se purettiin. Oman lisänsä kylän ansioihin
toi 1870-luvulta lähtien metsätalous. Keihärinkoskea
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pitkin uitettiin suuria määriä puutavaraa kohti Keitelettä. Uittorakenteet muuttivat luonnontilaista koskea, tukit uitettiin kosken alajuoksulle, missä ne niputettiin. Metsäyhtiöiden työväkeä varten rakennettiin
myös asuintaloja.
Keihärinkosken
elämänmenoon
voi
tutustua
E.Argillanderin kirjassa: Elämänvirrassa- Keihärinkosken tarina

		

Kulttuuriympäristö

Vanhimman perustan Keihärinkosken kulttuuriympäristölle muodostavat esihistoriallisen ajan
muinaisjäännökset, joita on löydetty erityisesti
kyläkeskuksen Muuruejärven puoleisilta rantamailta
sekä kylän edustalla sijaitsevista saarista. Alueelta on
löydetty kivikautisia asuinpaikkoja sekä pronssi- tai
rautakautisia lapinraunioita. Pyyntikulttuurista kertovat Lätinniemen ja Lähteelän pyyntikuopastot.
Keihärinkoski on paikallisesti arvokas kulttuurimaisema-alue (Keski-Suomen Liitto 1995). Keihärinkosken
maisema-arvot liittyvät vesistöjen ranta-alueille syntyneisiin avoimiin peltomaisemiin sekä vanhoihin
tilakeskuksiin niiden keskellä. Maisemassa näkyy
alueen elinkeinohistoria. Maisema-arvojen säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi on tehty kylälle oheinen
maisemanhoitosuunnitelma.
Keihärinkoskella ei ole valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittäviä rakennetun kulttuuriympäristön
kohteita. Keski-Suomen museon inventoinneissa vuonna 1988 nostettiin alueelta esiin yhdeksän paikallisesti arvokasta rakennetun ympäristön kohdetta. Yksi
kohteista on aluekohde, Keihärinkosken kylämiljöö,
joka edustaa koskipaikan rannalle syntynyttä maatalousyhteisöä. Sillä on ollut merkitystä sekä urheilukalastuksen historiassa että uittojen myötä. Aluerajaus
koskee ensisijaisesti kosken rannalla olevia tiloja. Uittorakenteet purettiin 1980-luvun lopulla.
Kosken niskalla on peltojen ympäröimänä seutukunnan vanhin talo, Keihäri eli Hakkarainen. Se on Viitasaaren vanhimpia tiloja, tietoja siitä löytyy 1560luvulta. 1600-luvulla tilaa asui kappalainen, isonjaon
aikaan se oli pastori Hagmanilla. Keihärillä oli 1800luvulla yhdeksän torppaa, joista yksi oli rykmentin kirjurin hallinnassa. Keihärin tilan pihapiirin rakennukset
ovat 1700-, 1800- ja 1900-luvulta. Vanha päärakennus on saanut nykyasunsa 1800-1900- lukujen vaihteessa, jolloin rakennus sai silloisen tyylin mukaisen
ulkoasun. Poikkeuksellisen suurikokoinen, hirsirunkoinen ja suorakaiteen muotoinen päärakennus on
rakennettu tilan korkeimmalle kohdalle. Sen ulkoasussa on nähtävissä klassismin vaikutteita ja sen lasiikkunainen kuisti on näyttävä. Pihapiirissä on myös
navetta, aittarivi, eloaitta ja ruoka-aitta. Pihapiiriä on
täydennetty siirretyllä aitalla 2006.
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Jugendin tyylipiirteitä omaavan entisen Lyytikäisen kaupan
pihapiiri on edustava kokonaisuus kosken rannalla (NA)

Muita koskikylän miljööseen kuuluvia kohteita ovat
entinen Lyytikäisen kauppa pihapiireineen, Uittoyhtiön
rakennuttama Puiston tila ja Serlachiuksen huvila.
Keihärinkosken rannalla sijaitseva, mänttäläisen paperitehdassuvun pieni kesäasunto on rakennettu n.
1930-1940-lukujen aikana. Yksikerroksinen, modernia
arkkitehtuuria edustava lautarakenteinen kesäasunto
on sovitettu maisemaan. Lyytikäisen kauppa edustaa
1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen liikerakentamista, jossa on nähtävissä jugendin tyylipiirteitä.
Hyvin vanhassa asussaan säilynyt rakennus sai laajennusosan 1930-luvulla. Pihapiiriin liittyi vanha silta
sekä vesimylly. Kauppa oli kylän keskuspaikka, vanha
tie kulki suoraan kaupan edestä.
Keihärinkosken paikallisesti arvokkaita rakennuksia
ovat lisäksi Keihärinkosken koulu, Kymi OY:n rakennuttamat Puiston ja Hovilan pihapiirit, Jokilahden päärakennus ja aitat, Samulan eloaitta ja aittarivi, Hiekan
talon eloaitta ja Heikkilän talon aitat sekä Pysylän (Sehvalan) vanha asuinrakennus.
Huomionarvoisena alueena on vanhan koulun
ympäristö risteysalueineen, jossa on säilynyt 1900-luvun alun rakennuskantaa. Se on aikanaan ollut toinen
kylän ydinalueista. Useat Keihärinkosken tiloista on
perustettu jo 1800-luvun lopulla, mutta niiden rakennuskanta on uusiutunut ajan mittaan. Kylätalosta on
tullut alueen toiminnallinen keskus. Kylätalo toimi aikaisemmin Urheiluseuran talona, kunnes se 1970-luvun alkupuolella otettiin koulukäyttöön. Vuonna 2005
Keihärinkosken kyläyhdistys osti kylätalon Viitasaaren
kaupungilta.
Kaavatilanne
Tässä suunnitelmassa on keskitytty niin pienelle alueelle, että sitä ei voi varsinaisesti pitää rakentamista
ohjaavana. Toivottavaa kuitenkin on, että Keihärinkosken historiallinen miljöö rantoineen säilyisi ja vanhoja
rakennuksia kunnostettaisiin uusien rakentamisen sijaan.

1.

2.

3.

Keihärinkosken maisemarakennekartta.

Kyläkuvan maisemalliset erityispiirteet
ja arvokohteet
1. Keihärin vanha asuinrakennus
Ikivanhan tilan entinen ulkoasultaan 1800-1900 luvun vaihteesta
oleva päärakennus. Se sijaitsee maisemallisesti hienolla paikalla
mäen päällä. Rakennuksen nurkalla kasvaa komea kuusi.
2. Keihärin aitat
Vanhat aitat 1700-1800 luvulta muodostavat porttiaiheen
Keihärin tilalle saavuttaessa. Mieleenpainuva yksityiskohta
maisemassa.
3. Pallomainen, yksittäinen pihlaja
Keskellä peltoa oleva pallomainen pihlaja on kaunis luonnonelementti. Pihlaja suomalaisten perinteisenä pyhänä puuna sopii
erittäin hyvin vanhan tilan miljööseen.
4. Kuusirivit
Kosken kaakkoispuolella uimarannan ja kylätalon yhteydessä
on osittain vanhaa tienlinjaa reunustamassa kuusirivejä. Ne tulisi säilyttää nykyisellään. Suurin uhka on kuusirivien ympäristön
metsittyminen etenkin uimarannan yhteydessä.
5. Kioski
Pieni, lautarakenteinen jäätelökioski sillan kupeessa on pala
katoavaa kioskiperinnettä. Rakennus keveydessään sopii hyvin
kylämaisemaan. Sen säilyminen ja sen toiminnan säilyminen tulisi varmistaa, sillä se on yksi harvoja toimivia kesäkioskeja.
6. Mylly
Oulusta tuotu mylly sijaitsee lähellä kioskia. Siihen on suunnitteilla kesäkahvilaa. Myllyn saaminen käyttöön on matkailullisesti
tärkeä tavoite, se muodostaa kioskin, pitkosreitin, laiturin ja laavukatoksen kanssa kylän matkailullisen ja maisemallisen ydinalueen, johon voitaisiin sijoittaa myös opastaulu.
7. Koski
Koski kuohuineen on Keihärinkosken ehdoton vetovoimatekijä
niin kalastajille kuin matkailijoillekin. Kalataloudellisen kunnostuksen ansiosta koski on nykyään luonnontilaisen näköinen. Vanhat uittorakenteet on koskesta purettu.

60

4.

5.

6.

7.

avoimeen kyläkuvaan ja hienoon sijaintiin vetten keskellä.
Viljelyn päätyttyä voidaan harkita alueiden avoimena säilyttämistä esimerkiksi maisema- tai energiakasvien avulla.
B. Maisemavauriot
Voimalinjat
Kaksi voimalinjaa kulkevat kosken yli yläjuoksun kohdalla.
Voimalinjojen pylväät näyttävät vierailta maisemassa ja
tekevät aukot rantapuustoon. Suosituksena olisi säästää
maisemaa, harkita jatkossa linjojen vetämistä maisemallisesti merkittävillä alueilla.
C. Muut maisemanhoidolliset toimenpiteet
Pitkospuut
Pitkospuiden kuntoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja uusia
tarpeen mukaan. Ne tarjoavat kalastajien lisäksi myös muille
vierailijoille mahdollisuuden tutustua koskimaisemaan.

Maisemanhoitotalkoot
Maisemanhoitosuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet
koskevat puuston raivaamista. Yhteisillä maisemanhoitotalkoilla luodaan kylään yhteishenkeä ja saadaan
asukkaat huomaamaan oman lähiympäristönsä arvot. Keihärinkoskella järjestettiin POTKU-hankkeessa
maisemanhoitokurssi keväällä 2007, jonka yhteydessä tehtiin myös pienimuotoista maisemanhoitoa.

Keihärinkosken maisemanhoitosuunnitelma.

Maisemanhoitosuunnitelma
Maisemanhoitosuunnitelmassa osoitetaan, millä
toimenpiteillä yllämainittuja kulttuurimaiseman ominaispiirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa.
Toimenpidesuositukset
A. Näkymät, avoimuus
Raivattavat kohdat
Kyläkuvalle on tyypillistä avoimuus. Pitkien vesistönäkymien
turvaamiseksi rantapuusto tulisi pitää harvana. Kosken
rannalla sijaitsevien puiden tulisi olla habitukseltaan sopusuhtaisia yksittäispuita – vesakoitumista tulisi rajoittaa.
Raivaustoimia voitaisiin suunnata siltaympäristöön ja kioskin, laiturin ja laavun ympäristölle. Myös kylän raittimaisema
tulisi pitää vesakoista ja korkeasta kasvillisuudesta vapaana. Pensaskerrosta säilytetään ja maisemanhoitoraivauksia
tehdään vähemmän kosken ala-ja yläjuoksuilla sekä ydinalueiden ulkopuolisilla alueillla. Raivaamisen olisi tarvetta
maantiesillasta alajuoksulle päin kosken etelärannalla.
Tärkeät näkymät
Suunnitelmakartan näkymänuolilla korostetaan näkymiä,
joiden avoimina pitäminen on erityisen tärkeää. Niitä ovat
näkymät Keihärinkosken sillalta Keiteleelle ja Muuruejärvelle sekä sillalta ja pohjoisrannalta Keihärin tilalle.
Kyläkuvallisesti tärkeät pellot/avoimet alueet
Maisemanhoitosuunnitelmassa lähes kaikki koskimiljöön
läheisyydessä olevat pellot on merkitty avoimena säilytettäviksi. Tämä perustuu Keihärinkosken perinteisesti

Peltojen säilyttäminen avoimina
Kylän peltojen avoimena säilyttämiseen voidaan
hakea maatalouden ympäristötuen erityistukia. Tämä
olisi Keihärinkoskella perusteltua perinteisen kyläkuvan ja hienon kulttuurimaiseman turvaamiseksi.
Kylän matkailullisen ydinalueen luominen kesäkioskille, opastaulun uusiminen
Keihärinkosken opastus voitaisiin keskittää kioskimyllykokonaisuuteen. Paikalla on jo opastaulu, mutta
sinne voitaisiin luoda opastuskokonaisuuden, jossa
kerrottaisiin palveluiden lisäksi kylän värikkäästä historiasta (uitto, urheilukalastuksen historia, esihistoria..). Paikalle voitaisiin ohjata kulkijoita jo hyvissä ajoin
paikkaa lähestyttäessä, mm. maiseman avaamisella,
tienvarsien P-opastein.Yhteistyötä jatkossa voitaisiin
tehdä esimerkiksi kunnan ja matkailupalvelujen kanssa. Myös esteetöntä ongintapaikkaa voitaisiin tuoda
paremmin esiin ja kehittää. Myös Täivuoren näkötornista voisi opastetaululla olla tietoa.

Kylän matkailullisia vahvuusalueita ja kehittämismahdollisuuksia:

- Luonto- ja näköalakohteet, luontomatkailu,laavut,
opastetut palvelut
- Saarikohteet, venematkat, saarien muinaismuistot
- Kalatuotteet, kalasatama, kalafestivaalit, perinteinen kalastuselinkeino ( nuotanveto, muikunpyynti,
apajapaikat)
- Kosken ydinalue, kesäkioski, esteettömyys mm.
laituripaikalla, muiden esteettömien kohteiden kehittäminen
- Talvitoiminta
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Kymönkosken vesistömaisemaa hiljaisena elokuun päivänä (NA)

Kymönkoski
Kymönkosken kylä sijoittuu Kolima-Keitele koskireitin
alapäähän ja sijaitsee maiseman solmukohdassa, jossa maiseman eri osa-alueet yhdistyvät. Maisemassa
voikin täällä nähdä koskiluonnon, kapean Kymönjärvi
jyrkkine kallioseinineen ja aavan Kymönselän sekä aaltoilevat viljelymaisemat, joka seurailee vanhoja teitä.
Maisemaelementit ovat Kymönkoskella harvinaisen
voimakkaita: selänteet ovat jyrkkiä ja toisaalta viljelymaisema laaja. Jyrkimmät maastonmuodot Kymönkosken kylän lähistöllä sijoittuvat sen eteläpuolelle.
Niitä ovat kallioiset Korkeavuori sekä Itävuori. Tunnettu matkailunähtävyys Karoliinan portaat sijaitsevat Itävuorella. Kymönkoski muodostaa yhdessä Laamaskylän sekä Vermatsaaren kanssa maisemallisesti
hienon kokonaisuuden.
Kymönkosken kyläkeskuksen läheisyydessä ei sijaitse
pohjavesialueita. Kymönkosken eteläpuolella on seudun mittakaavassa laajoja kalliopaljastumia. Kymönkosken kyläkeskuksen läpi kulkee valuma-alueen raja,
jonka toiselta puolelta vedet virtaavat Kolima-Keitele
koskireittiin, toiselta puolelta Keiteleeseen. Koskialue
Kärnänkoskesta Kymönkoskeen on suojeltu koskiensuojelulaissa. Se kuuluu osittain myös Natura-alueiden piiriin. Alueella on myös muita pienempiä suojelualueita. Keski-Suomen vesi- ja ympäristöpiiri on tehnyt
koskireittiin kalataloudellisen kunnostuksen, joka toteutettiin vuosina 1994-1995. Koskireitti on määritelty vesiretkeilyreitiksi Kymijoen vesistön yläosan vesien
käytön kokonaissuunnitelman veneilyosassa (Vesihallitus, 1980) ja sittemmin luokiteltu maakunnalliseksi
vesiretkeilijän reitiksi. Kymönkoskella risteävät myös
monet tiet ja vanhat kulkureitit.
		

isäntänä oli hämäläinen Paavo Niilonpoika, jota
myöhemmin kutsuttiin myös Paavo Kymiläiseksi.
Kymön tilan pitoa jatkoi hänen poikansa 1600-luvulla, jolloin tilalla asui viisi ihmistä. 1630-luvulla
Kymön tilan omistamassa koskessa jalkamylly, joka
oli veromylly. Isonjaon aikaan 1700-luvun lopulla oli
Kymönkoskella neljä tilaa: Kyminkosken puustelli, Ilmasvalkama, Jaakkola ja Vermatsaari. Torppia tiloilla
oli tuolloin yhteensä 12.
Kymön talo muuttui myöhemmin kruunun sotilasvirkataloksi, jota asutti ainakin Rautalammin komppanian
katselmuskirjuri. Kymönkoski toimi myös 1600-1700luvulla komppanian harjoituspaikkana. Sotilasvirkatalolla oli useita torppia, jotka näkyvät vanhoissa
pitäjänkartoissa. Torpat olivat sijoittuneet hajalleen
kumpuilevaan viljelysmaisemaan, usein päätilan takatai reunamaille. Kymönkoskella torppien peltoala
vaihteli 1-5 tynnyrinalaan eli 0,5 - 2,5 hehtaariin.
Kymönkosken kautta kuljettiin jo varhaisessa
vaiheessa vesireitin kautta kohti etelää. Polkuuria kuitenkin kulki myös Kymönkoskella ja ensimmäinen maantieksi kutsuttava väylä, joka kulki
Kymönkosken läpi Viitasaarelta Vesannolle valmistui 1836.

Maiseman historiaa

Kymönkosken alueelta on löydetty kivikautisia asuinpaikkalöydöksiä, jotka kertovat jo muinaisten ihmisten
liikkuneen Kymönkosken rantamilla. Kymönkosken
vanhin tila, kantatila, oli Kymön talo. Kymön talo on
mainittu jo vuoden 1589 maantarkastuksessa, jolloin

Kuvassa keskellä mylly, jonka omisti Kymön sotilasvirkatalo. Myllyn yhteydessä toimi myös sähkölaitos. Kuva 1900-luvun alusta,
kustantaja P. F. Jalavan Kirjakauppa, Viitasaari.
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suuntiin. Pellot ovat avoimia ja vanha rakennuskanta
on hallitsevaa. Asutus on teiden varrella tai mäkikumpareilla rannan tuntumassa. Rakennuskanta on monikerroksista, uusista rivitaloista vanhoihin tilarakennuksiin. Kylän elinkeinorakenteen muutos näkyy myös
maisemassa.
Kymönkosken paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö
Kymönkosken kylämiljöön aluerajaus pitää sisällään
kylän vanhan ydinalueen, joka muodostuu kosken
ja Kymönjärven pohjoisrannalle, neljän tien risteyskohtaan. Tärkein tie on vuonna 1836 valmistunut Suovanlahti-Kymönkoski-Taimoniemi-maantie. Kymönkosken kylähistoria liittyy Kymön- tilan vaiheisiin, josta
myöhemmin tuli rykmentin katselmuskirjurin virkatalo
ja Rautalammin rykmentin harjoituspaikka. Sen lukuisista torpista on osin syntynyt nykyinen kyläasutus.

Vesivoimaan liittyvää elinkeinoelämää on ollut
Kymönkoskella läpi sen historian. 1600-luvulla koskessa oli Kymön virkatalon vesimylly sekä toinen
jalkamylly. Vuonna 1853 koskessa oli vesivoimalla toimiva mylly, pärehöylä ja saha. Tuolloin sen
ympäristöön oli jo syntynyt asutuskeskittymä, jotka
muodostivat kosken rantaan kyläkeskuksen. Myös
metsätalouden uittotoiminta lisäsi kosken käyttöä
ja kylän asukasmäärää. Uittokulttuuri elikin vahvana Kymönkoskella aina 1800-luvun alusta vuoteen
1967 saakka. Viimeisiä uittorakenteita purettiin
1990-luvulla.
Lisätietoa Kymönkosken historiasta saa kyläkirjasta Kymönkosken kohinoita Viitasaaren kaupungista:
Mauri Kananen (2002).

Kulttuuriympäristökohteet
Kymönkosken kylän ydinalue on luokiteltu sekä
maakunnallista arvoluokkaa lähenteleväksi maisema-alueeksi sekä rakennetun kulttuuriympäristön
paikalliseksi
aluekohteeksi.Kymönkoskelta on
löydetty myös muinaismuistoja (kohteet nro:48,
50, 52 muinaismuistokartta, s.8.). Keihärinkosken
muinaismuistolöydöt ajoittuvat kaikki kivikauteen.
Kymönkosken maisema-alue MKymönjärven ja Kymönkosken pohjoispuolella levittäytyvät kumpuilevat peltoalueet. Kosken eteläpuoliset
maisemat ovat jylhät. Maiseman ydinalue sijoittuu
Kymönkosken rantaan ja siitä edelleen kyläkeskukseen, joka avautuu neljän tien risteyksestä kaikkiin

Kankaan pihapiiriä rakennettiin vuosina 1907-1919.
Se on keskisuomalainen maalaistalon tyyppipiha. Kennään pihapiirin nykyasu on peräisin 1900-luvun alusta, päärakennusta on uudistettu vuonna 1949. Päärakennus tehtiin aikanaan Kankaan talon pihatuvasta.
Kesäniemen päärakennus valmistui vuonna 1906.
Pihapiirin riihi on 1880-luvulta. Huomionarvoinen on
myös Kesäniemen tilan vieressä sijaitseva pihapiiri,
joka on 1900- luvun alkuvuosilta. Muita alueelle sijoittuvia paikallisesti arvokkaita kohteita ovat Takasen,
kalastuksenvalvojan asunnon, Muuttolan ja Luotolan
tilat, Nuorisoseurantalon sekä kylän kaupparakennukset. Myös kouluympäristö on osa kulttuuriympäristöä.
Muita Kymönkosken paikallisesti arvokkaita kohteita,
jotka eivät sijoitu välittömään kyläkeskukseen on
useita. Leppäsen virkatalon omisti isojaon aikaan kirkkoherra Johan. Boxström, talolla oli kolme torppaa.
Tilaa asutti myös lukkari. Päärakennus on siirretty
nykyiselle paikalleen vuonna 1917. Uuden asuinrakennuksen hirret ovat osin Pasalan Harjun toisesta tuvasta. Pihapiirin aitat ovat 1800-luvulta.
Vermatsaari muodostaa oman kokonaisuutensa hieman kyläkeskuksesta sivummalle. Kun Viitasaarelle
yritettiin saada kaupunkioikeuksia, olisi Vermatsaaresta tullut sen keskus. Herrastilaksi aikanaan sanot-

Kymönkosken avointa kulttuurimaisemaa. (NA)
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Viitasaari-Vesanto maantien ja kyläteiden risteyskohdassa on kauppa, joka on nykyään kylän keskuspaikka. Muita kylän toiminnallisuuden kannalta keskeisiä
rakennuksia ovat koulu ja nuorisoseurantalo, jotka
sijaitsevat kaupan läheisyydessä. Kymönkosken sillan
eteläpuoli on nykyään metsittynyt, vaikka sekin on aikoinaan ollut osa avointa viljelymaisemaa.

Maisemaselvitys maankäytön suunnittelussa
Vermatsaaren Jussila kylmänä talvipäivänä (UK)

tu Vermatsaaren tila on oli isonjaon aikaan 1 000
hehtaaria ja puolet tästä rälssitilasta kuului Viitasaaren
kappalaiselle, Ahlgrenille. Rälssitilana se oli vapautettu
veroista, sillä tilalta osallistuttiin aikanaan sotapalvelukseen ratsain. Vermatsaaren nykyinen päärakennus
on 1800-luvun puolivälistä ja se on tehty liuskekiviperustaisena. Rakennuksessa on koristeellinen lasikuisti.
Vuonna 1926 rakennusta lyhennettiin ja sittemmin
se maalattiin punaiseksi. Vieressä sijaitsevan Jussilan tilan päärakennus on osin peräisin 1700-luvulta.
1800-luvun alussa rakennus salvottiin uudelleen. Rakennuksessa on harvinainen keskeissalipohjakaava.
Vermatsaaren kolmas tila, Luutnantti, liittyy samalle
rantaviivalle kahden muun merkittävän tilan kanssa .
Muita huomionarvoisia kohteita Kymönkoskella ovat
Karoliinan portaat, pudotuspaikan ympäristö ja Eteläniemen torpan pihapiiri, joka kuului Masalinin tilaan.
Kymönkosken maisema on nykypäivän mittakaavassa
huomattavan hyvin säilynyt kokonaisuus. Pellot ovat
viljeltyjä ja maatalous muutenkin elinvoimaista. Rakennuskanta on hyvin eri-ikäistä. Maiseman ydinalueella
vanhin rakennuskanta on sijoittunut eri puolille kylää
vahvistamaan sen historiallista ilmettä. Puusto on
monin paikoin vanhaa myös kylän keskeisillä alueilla.

Kymönkoski on vireä kylä, joka Viitasaaren keskustan
läheisyydestä johtuen houkuttelee yhä uusia asukkaita. Kymönkoski-Kiminki-kylätoimikunnan alueella
on n. 400 asukasta. Kymönkoski kuuluu Kolima-Keitele koskireitin yleiskaavaan, joka on vahvistettu vuonna 1996. Alueelle on tulossa uusi rantayleiskaava,
jonka yhteydessä tarkastellaan myös kyläalue.
Uuden kaavan laadinnassa ja rakentamisen sijoittelussa tulisi ottaa huomioon kylän perinteinen,
hajanainen rakenne. Edellä (4. Kyläkuvan erityispiirteet ja arvokohteet) lueteltujen piirteiden, etenkin
avoimuuden säilyttäminen on erittäin tärkeää.Uudet
rakennukset voidaan sijoittaa muutamissa kohdin
vanhojen rakennusryhmien yhteyteen, mutta tässäkin
on oltava varovainen, jotta kyläkuva ei menisi tukkoon.
Kaavoitustyötä tukee Viitasaaren kaupungin rakennusjärjestys (ehdotus 14.2.2006), jossa määrätään
rakennusten sijoittamisesta maisemaan, rakennusmateriaaleista ym. Avoimuuden ja perinteisen kyläkuvan säilymiseksi uudessa kaavassa tulee käyttää
kyläkuvan ydinalueella enemmän AT- (kyläkeskuksen
alue) ja MY- (maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla
erityisiä ympäristöarvoja) merkintöjä. Myös näiden
merkintöjen selitykset tulee kirjoittaa tarkemmin kuin
aikaisemmassa Kolima-Keitele-koskireitin kaavassa
vastaamaan haluttuja päämääriä.

Maisemalliset ja toiminnalliset keskuspaikat, johon maisemaselvityksessa on esitetty toimenpiteitä.
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Maisemalliset erityispiirteet ja arvokohteet

Kohennusta kaipaavia kohtia kyläkuvassa
Kymönkosken sillan ympäristö
Kymönkosken silta houkuttaa matkailijoita pysähtymään. Se
on usein vierailijoiden ensimmäi-nen kosketus Kymönkoskeen. Siksi on tärkeää parantaa opasteita P-paikalle ja ottaa
nuotiopaikka, joka on nykyään lähinnä kalastajien käytössä,
paremmin esille. Vanhat myllytoimintaan ja uittoon liittyvät
koskirakenteet tulee säilyttää. Niiden yhteyteen voidaan laittaa esille kosken historiasta kertovaa aineistoa.

Kyläkuvassa arvokkaita, säilytettäviä piirteitä:

Nuorisoseuran talon piha-alue
Piha-alue on tällä hetkellä vaatimaton. Pääoven yhteyteen
tullaan tekemään kuisti soveltamalla vanhoja piirustuksia
1930-luvulta. Talossa on viime vuosina järjestetty kesäisin
taidenäyttelyitä, joiden yhteydessä voitaisiin piha-alueelle
sijoittaa ITE-tai ympäristötaidetta. Piha-alueen puustoa
voitaisiin harventaa ja avata seurantalon maisemaa tielle.
Parkkipaikkojen sijoittelussa tulee olla huolellinen.

1. Viitasaari-Vesanto maantien risteyksessä olevat vanhat männyt. (NA)
2.Yksittäispuut/yksittäiset puuryhmät maisemassa
(eivät tuki näkymiä).

Nuorisoseuran talolta lähtee polku, joka päättyy Hämäläntien varteen. Polun päätä reunustaa vanha kiviaita, jonka
vieressä kasvaa pihlajia. Polku tulisi pitää avoimena. Kiviaidan päältä poistetaan kasvillisuutta ja sitä voidaan kunnostaa uusia kiviä lisäämällä.
Pudotuspaikka ja vierasvenesatama
Pudotuspaikan yhteydessä olevat uittorakenteet tulisi säilyttää ja siistiä kasvillisuudesta. Myös vedessä olevat rakenteet tulisi säilyttää. Pudotuspaikan yhteydessä voisi olla
uiton historiasta kertova opastetaulu.

3. Pihapiirien sijainti muutaman talon ryhmissä peltojen ympäröimänä - ei tienvarsiasutusta. Vanha
puusto, etenkin männyt ja kuusiaidat, niiden yhteydessä. (NA)

Pudotuspaikan vieressä olevan vierasvenesataman kohdalla on komeita mäntyjä, joiden tulisi erottua paremmin
niin maalta kuin vesistöltä katsottaessa. Nuorempaa kasvillisuutta tulee raivata mäntyjen ympäriltä. Kymönkosken
venevajan kunto on huono, sen säilyttäminen olisi kylän
historiallisen vesistömaiseman kannalta kuitenkin tärkeää.
Jatkossa siitä voitaisiin tehdä esim. pienimuotoinen “uittomuseo”.

Kylän matkailullisia vahvuusalueita ja kehittämismahdollisuuksia:

4. Avoimet näkymät läpi kylän, etenkin vesistönäkymät
Kymönjärvelle. (NA)
5.Peltojen säilyminen viljeltyinä.
6.Pihapiirien siisteys.

- Nuorisoseurantalon kesänäyttelyt, osallistavan-, ITEtai ympäristötaiteen jatkokehittäminen osaksi tapahtumatuottamista, taiteen ja käsityön kesäkurssit,
performanssit, kesäteatteri-esitykset tai pienemmät
ohjelmalliset opastukset tai ohjelmapalvelut
- Pudotuspaikan kehittäminen kesätoriksi tai tapahtuma-aukioksi, paikalliset yrittäjät mukaan
- Kylähistorialliset vahvuudet palveluiksi: koskihistoria
opastauluin esitettynä “kosken kulttuurireitti” ja pieni
uittohistorian kylämuseo, vaapputehdashistoria ja siihen liittyvät teemat, esimerkiksi käsintehdyt vaaput ja
perhot - kurssit, myyntipiste

6.Ojien ja ranta-alueiden pensoittumattomuus. (SS)

- Kirkkomatka tai laivayhteys -reitin kehittäminen.
Matkalla voisi olla oppaina “historiallisia henkilöitä”,
yhteistyössä esim. teatteriväen kanssa järjestettävä
draamallinen vesimatka.
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Kärnänkoski (NA)

Kärnä
Kärnä sijoittuu Viitasaaren maisemassa maisemallisesti mielenkiintoiseen kohtaan Kolima-Keitele koskireitin varteen. Kärnän kohdalla koskea reunustavat
molemmin puolin jyrkät, metsäiset selänteet. Monin
paikoin etenkin koskireitin länsipuolella on mäkien
lailla kalliopaljastumia. Suurimmat mäet ovat korkeutensa takia saaneet nimekseen vuori, esimerkiksi
Mustikkavuori. Viljelysmaata on hyvin vähän ja maisema on metsäinen. Kärnän koskipaikassa sijaitseva
kyläkeskus on maakunnallisesti arvokas rakennettu
ympäristö.

Kärnänkoskessa ja Kyrönpurossa lienee ollut myllytoimintaa Viitasaaren maatalouden voimistumisen
alkuajoista lähtien. Pitäjänkartassa 1800-luvun alkupuolelta näkyy torppa Kyrönpuron rannalla maantien
varressa, sekä Hinkankosken saha Kyrönpuron alajuoksulla. Kärnänkoskessa kerrotaan olevan mylly ja
Kyrönpurossa 2 myllyä, meijeri ja saha.
Koskea hyödynnettiin myös puutavaran uitossa 1800luvulta alkaen. Muutenkin metsäteollisuus on ollut
merkittävässä osassa Kärnän kylän muotoutumisessa. Kylälle perustettiin metsäteknikon virkatalo
1900-luvun taitteessa. Sen hallinta-alueeseen kuului
varsin laajalti metsää. Virkatalon yhteydessä oli myös
taimistotoimintaa, tosin lähinnä omiin tarpeisiin. Virkatalon sijainti Kärnässä vaikutti siihen, että kylän
metsiä alettiin hoitaa maisemanhoitometsinä jo ennen 1900-luvun puoliväliä, eli suhteellisen varhain.
Myös Kärnän metsäluonto sai siitä oman lisänsä, alueella on runsaasti vierasperäisiä havupuita ja muun
muassa lehtikuusialueita. Monipuolinen metsäluonto
onkin säilynyt hyvin.

Noin 2,5 kilometriä Kärnän kylän pohjoispuolella
sijaitsee Pasala, joka on maakunnallisesti arvokas
maisema-alue. Kylän pohjoispuolella kulkee Viitasaarella harvinainen harjujakso. Luoteis-kaakkosuuntaiset Rakajansaari ja Kokkolanniemi ovat siten
myös pohjavesialueita. Muutoin maaperä on Kärnän
alueella pääasiassa moreenia. Kokkolanniemi on
kiinnittynyt mantereeseen soistuneella kannaksella,
joka on osittain luonnonsuojelualuetta.

		

Historia

Vuonna 1939 Kärnänkoskeen perustettiin sähkövoimala, joka toimi vuoteen 1990-luvulle asti. Voimalaitoksen rakentaminen vaikeutti uittoa ja kalastusta; näitä tarkoituksia varten jouduttiin rakentamaan

Kärnän kylään liittyy paljon niin uitto-, kalastus- kuin
teollisuushistoriaakin. Teollisuudella tarkoitetaan
tässä yhteydessä vesivoiman hyödyntämistä: aiemmin myllytoimintaa ja sittemmin sähkölaitostoimintaa.
Kärnänkoski on mahdollisesti vuonna 1323 solmitun
Pähkinänsaaren rauhan rajapaikka. Sopimuskirjassa puhutaan Kolumakoskesta, josta tutkijat ovat
päätyneet sen tarkoittavan nykyistä Kärnänkoskea.
kulkenut Suomen ensimmäinen määritelty itäraja.
Kärnäää ei mainita vanhoissa tietolähteissä erillisenä
kylänä. Tähän lienevät vaikuttaneet Kärnän jyrkät ja
rikkonaiset maastonmuodot, jotka eivät tarjonneet
kovin hyviä mahdollisuuksia viljelyyn – niinpä suuria
kantatiloja, joista kylät muodostuivat, ei alueella ollut.
Kärnän vanhimpina tiloina ovat yhä olemassa 1600luvulla perustetut Kokkolan ja Variksen tilat.

Kärnänkoski uittorakenteineen, kuva ilmeisesti vuodelta 1916. Vanhat Viitasaari-kortit. Mikko Pakkasen kokoelma.

66

uittoränni ja kalaportaat. 1990-luvulla koko Kärnän
koskireittiin- tehtiin kalataloudellinen kunnostus, jonka tarkoituksena oli parantaa vesistön kalataloutta.
Kunnostuksen myötä kosken ulkonäkö muuttui luonnonmukaisempaan suuntaan.
1900-luvun alusta Kärnässä merkittävä toiminta on
ollut myös urheilukalastus, joka houkutteli kylälle arvovaltaisia vieraita Mannerheimista lähtien. Kosken
kalastusoikeudet ovat noista ajoista tähän päivään
saakka olleet Keitele-Kolima urheilukalastajain klubilla. Kalastus ei ole vaikuttanut kyläkuvaan niin paljon
kuin esimerkiksi myllytoiminta ja uitto, mutta Klubin
toiminta vaikutti kylän elinvoimaisuuteen. Kylällä oli
1900-luvun parhaimpina aikoina ainakin kaksi kauppaa ja posti. Nykyään kylällä ei ole palveluita.

Nk. Metsäteknikon virkatalon pihapiiri on Kärnän historiallisesti merkittävää rakennuskantaa. (AN)

Kulttuuriympäristökohteet
Kärnän kyläkeskus on maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö Kolima-Keitele -koskireitin yläosassa.
Kärnänkosken rannalla sijaitsee viitasaarelaisesta
Särkän punatiilestä valmistettu, harjakattoinen vuonna 1939 valmistunut voimalaitos. Voimalaitos tuotti
sähköä kirkonkylälle, Kymönkoskelle ja Pasalaan 1994
saakka. Toiminnan loputtua rakennukseen perustettiin
sähkölaitosmuseo, joka esittelee voimalaitoksen toimintaa sekä sähkön ja sähkötekniikan historiaa alkuperäisessä voimalaitosinteriöörissä. Miljööseen liittyy
myös voimalanhoitajan asunto. Osana maakunnallisesti arvokasta kokonaisuutta ovat myös vanhan meijerin ja myllytuvan muodostama kokonaisuus, jonka
vanhimmat osat sekä myllyn raunio ovat 1800-luvulta.
Kolima-Keitele Urheilukalastajien Klubi toimii kalastajien tukikohtana kosken alaosassa. Se on 1950-luvulla
rakennettu pyöröhirsinen mökki, joka sijaitsee maisemallisesti hienolla paikalla. Aluekokonaisuuteen liittyvät myös läntisen koskihaaran metsätyöntekijöiden
asuintalot ja uittoyhdistyksen rakennukset.

Kärnän rakennettua ympäristöä leimaavat sekä 1900-luvun
alun uitto- ja metsäyhtiöiden työntekijöiden puiset asuinrakennukset että jälleenrakennuskauden tyyppitalot.(NA)

Kosken itärannalla merkittäviä kohteita ovat mm. Koskenharju ja uittopäälikkö Löfnerin huvila. Paikallishistoriallisen merkityksen saavat myös Kyrönpurosta
puretut myllyt ja sekä Lepola. Aluekokonaisuudessa
tulee huomioida myös muut, tässä mainitsemattomat
hirsirunkoiset, lautavuoratut asuinrakennukset, joista
vanhimmat ovat 1800-luvun lopulta ja nuorimmat
jälleenrakennuskaudelta. Kärnän paikallisesti arvokkaita rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ovat
Kellaan talon pihapiiri rakennuksineen, Kivikkolan
tilan aitat, Kokkolan tilan aitat sekä Variksen talon
aitat ja venetalas. Osa kohteista sijaitsee Kärnän
kyläkeskuksen ulkopuolella. Kellaan pihapiiri, jonka
rakennuskanta on pääosin 1800-1900-lukujen vaihteesta ja säilynyt hyvin vanhassa asussaan.
Kärnä on myös muinaismuistojen keskittymä, alueella
sijaitsee viisi muinaisjäännöskohdetta.
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Arvokkaat maisemapiirteet kyläkuvassa

Toimenpiteitä kaipaavia kohtia kyläkuvassa
1. Voimalaitoksen ympäristö
Voimalaitos on rakennuksena merkittävä ja se sijaitsee
maisemallisesti hienolla paikalla, mutta tällä hetkellä
se ei juuri näy maantielle. Voimalaitoksen ympäristöön
lasketaan tässä suunnitelmassa kuuluvaksi myös pysähdyspaikka. Rantapuusto on alueella rehevää ja peittää
kulttuuriympäristön piirteet alleen. Vanhoissa valokuvissa
Kärnänkosken sillan ilme on avoimempi ja rannoilla kasvavat puut ovat lähinnä yksittäispuita.

1. Maantien varteen tiivisti toisiinsa kiinni ryhmittyneet
pihapiirit eri ikäisine rakennuksineen (NA)

2. Kärnänkosken voimalaitos (SS)

3. Metsäteknikon virkatalon lehtikuusirivit (NA)

4. Monipuolinen metsäluonto (NA)

2. Kyläraitin yleisilme
Metsäinen tienvarsikylä kulkee vilkkaasti liikennöidyn tien
vartta myöten. Pihapiireillä on keskeinen merkitys Kärnän
kyläkuvassa. Metsäisille alueille ei hoitotoimia tarvita,
huomiota tulisi kiinnittää pysähtymispaikan siisteyteen ja
jäsentelyyn, mylly-meijerialueen raivaukseen yhtenä kylän
arvokohteista sekä tieltä tulevien haittojen ehkäisyyn
pihapiireissä. Piha-alueiden rajautumiseen tiealueeseen
tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Se myös vaimentaa liikenteen melua ja pölyä. Kärnän kyläkuvaan sopivat myös
tien varteen istutetut puurivit, jotka voivat olla esimerkiksi
lehtikuusta.
3. Myllyosuuskunnan rakennuksen kunnostaminen ja
ympäristön raivaus
Myllyosuuskunnan rakennukset ovat liittyneet maisemallisesti ja toiminnallisesti koskimiljööseen sekä voimalaitoksen ympäristön maisemaan. Ensisijaisena toimenpiteenä
olisi rakennuksien ympäristön raivaus, jolla säilytetään
sekä maisemallisia arvoja että rakennuksia jatkovaurioilta. Pihapiirille voitaisiin etsiä uusia käyttötarkoituksia,
vaikkapa kalastusmatkailun tai kulttuurimatkailun kautta.
Kunnostuksen kautta voidaan nostaa myös kohteen rakennushistoriallista arvoa ja kiinnostavuutta, esimerkiksi
myllytupia on Viitasaarella säilynyt vain kolme. Vanhojen
rakennusten kunnostamiseen on saatavissa monenlaisia tukia, esimerkiksi rakennusperinnön hoitoavustusta
Ympäristökeskukselta. Lisätietoa www.rakennusperinto.fi.
4. Ideasuunnitelma
Suunnitelman yhteydessä laadittiin Kärnään ideasuunnitelma voimalaitosympäristön ja levähdyspaikan alueella,
jonka tarkoituksena on kehittää aluetta virkistyksen ja
matkailun näkökulmasta sekä jäsentää aluetta toiminnallisesti. Ideasuunnitelman yhteenveto on kappaleen lopussa, kokonaisuudessaan siihen voi tutustua osoitteessa
www.ymparisto.fi> Keski-Suomi > Palvelut ja tuotteet >
Julkaisut> Muut julkaisut > Kärnän maisemanhoitosuunnitelma

Kylän matkailullisia vahvuusalueita

- Voimalaitosmuseo ja kosken teollisuushistoria ovat
erittäin mielenkiintoinen kokonaisuus, joka kiinnostaa myös matkailijoita- alueen kehittäminen, museon aukiolon järjestäminen ja myllyosuuskunnan
pihapiirin jatkokäytön ideointi
- Lähistöllä sijaitsevan Kellaan pihapiirin sekä muinaismuistokohteiden huomioiminen

5. Myllyosuuskunnan tupa ja myllyn perustukset (NA)

- Kärnänkosken vesiluonto ja laavupaikat myös luonnossa liikkujien kohteeksi.
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Suovanlahden maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa syysväreissä (SS)

Suovanlahti
Suovanlahden maisema edustaa Viitasaarelle tyypillistä Itäisen Järvi-Suomen maisemamaakunnan pienipiirteistä, kumpuilevaa maisemaa, jossa metsät,
pienialaiset pellot ja vesistöt vuorottelevat. Kallioperä
on pääasiassa graniittia. Yleisin maalaji on moreeni;
moreenin lisäksi esiintyy kallioita ja turvetta siellä
täällä. Laajempia kallioesiintymiä on Suovanlahden
Kiminginkylän ympäristössä ja pohjoispuolella.

vierellä. Suovanlahti oli myös 1800-luvun lopulta
lähtien uittoreitin varrella, joka lisäsi tohinaa kylällä
keväisin. Uittoreitti kulki Mäntylästä Myllykylän kautta
Keiteleeseen, reittiä Kalliojärvi – Joutjärvi – Mäntyjärvi – Suotajärvi – Keitele. Uittoa varten rakennettiin
patoja eli tammia, jotka nostivat veden pintaa ja tukit
kulkivat paremmin uittoränneissä. Uittorännit olivat
ainakin ylämyllyn ja meijerin sekä alamyllyn kohdilla.
Uittorännien jäänteitä voi maastossa vielä nähdä.

Suovanlahden kyläkeskus, Myllykylä, on sijoittunut
Suotajärven ja Keiteleen Suovanlahden väliselle noin
1,25 km levyiselle alueelle, jonka läpi kapea ja rauhallisesti virtaava Myllyjoki virtaa. Viitasaari-Vesanto
maantie kulkee kyläkeskuksen läpi.

Suovanlahden läpi kulkeva maantie on vanhaa perua: se oli 1800-luvun alussa ainoa Viitasaarelle
johtava maantie, joka valmistui jo vuonna 1836 ja
sitä paranneltiin 1858. Viimeksi maantietä muutettiin 1990-luvulla, jolloin tie päällystettiin ja suurimpia
mutkia oikaistiin ja mäkiä alennettiin. Suuri muutos
oli myös Kemppaalansalmen sillan valmistuminen
vuonna 1980. Sitä ennen salmen yli liikennöi lossi,
joka aloitti toimintansa 1930-luvulla.

Myllykylän kulttuurimaiseman historiaa
Suovanlahden Myllykylällä on värikäs historia. Kylä
on muodostunut jo 1600-luvulla, mutta vanhoja maatiloja, lukuun ottamatta Kemppaalaa, ei ole enää
jäljellä. Kylän vanhin pysyvä asutus syntyi Kemppaalaan, josta tuli alueen kantatila. Kemppaalan talo on
kyläkeskuksen tuntumassa sijaitseva kantatila, joka
on vaikuttanut suuresti kylän kehitykseen ja hankkeiden käynnistämiseen. Muut lähiseudun isot tilat,
kuten Kokkosenniemi, Ukonniemi ja Etelälahti, on erotettu isojaon yhteydessä Kemppaalasta. Kylä kehittyi
vilkkaaksi kyläkeskukseksi 1900-luvun alussa, jolloin
kylässä toimi kaksi talojen yhteismyllyä, kyläkunnan
osuusmeijeri, osuuskassa ja –kauppa, omat nuorisoja maamiesseurat toimitaloineen sekä koulu.

Viitasaarella osuustoiminta sai alkunsa Suovanlahden asukkaiden keskuudessa ja sinne perustettiin
Suovanlahden Osuuskauppa vuonna 1915. Kauppa
avattiin myllyn vieressä sijaitsevassa kiinteistössä,
jossa oli kauppatoimintaa vuoteen 2006 saakka. Suovanlahden Osuuskauppa sulautui osaksi Viitasaaren
Uutta Osuusliikettä.
Suovanlahden historiaan ja kylän elämään voi syventyä Suovanlahden kyläkirjan kautta- Sini ja Eero
Paananen: Suovanlahti- Valtakunta valtakunnassa.
2005.

Suovanlahti sai ansaitusti Myllykylän nimityksen, sillä
kyläkeskuksessa toimi aikanaan kolme myllyä. Nykyisin niistä on jäljellä vain Alamylly, jota kutsuttiin myös
Kemppaalan myllyksi. Sen yhteyteen liittyi myllärin
asuintona toiminut Myllytuvan pihapiiri. Myllykylän
toista myllyä, Kokkosenniemen talon myllyä kutsuttiin Ylämyllyksi. Myllyjoella oli 1900-luvun alussa toiminnassa myös kolmas mylly, jota kutsuttiin Toimelan
myllyksi tai Keskusmyllyksi. Se sijaitsi Osuusmeijerin

Kulttuuriympäristökohteet
Suovanlahden kyläkeskus on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi ympäristöksi.
Kyläkeskuksen rakennukset muodostavat maisemallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokkaan
kokonaisuuden. Suovanlahden kylän vanhinta rakennuskantaa edustaa Alamylly myllytupineen.
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Kylän tiiviissä keskuksessa, osana rakennetun kulttuuriympäristön maakunnallisesti arvokasta aluekohdetta, sijaitsee kaksikerroksinen, puurakenteinen
osuuskauppa 1920-luvulta, 1800- ja 1900-luvun
vaihteessa valmistunut entinen kyläkoulu, kaksikerroksinen, kookas meijerirakennus 1920-1930-luvulta
sekä vuonna 1924 valmistunut klassismin piirteitä
omaava maamiesseuran talo.
Suovanlahden paikallisesti arvokkaat kohteet ovat
pääosin 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolen
maatalouskulttuuriin liittyviä rakennuksia. Paikallisesti arvokkaita kohteita Suovanlahden kylän alueella
ovat: Kemppaalan miljöö, Kokkosenniemen eloaitta,
pariaitta ja luhti. Suovanlahden alueen paikallisesti
arvokkaita kohteita ovat myös Etelälahden talon
pihapiiri ja venekoppeli, Lehmiahon talon päärakennus ja aitat, Näppälän aittarivi, Piilin asuinrakennus
ja pariaitta, Seppälän talon miljöö, Suovanniemen
eloaitta, Tarvaalan eloaitta ja Ukonniemen eloaitat.
Uittokulttuuri on hävinnyt maisemasta tyystin. Kemppaalan rannan karsikkopuu on historiallisen ajan
muinaismuisto. Kylällä on yksi paikallisesti arvokas
perinnemaisemakohde, Suovanlahden niityt.

		

Suovanlahden Myllykylän maisemallinen ydinalue
(ks. maisemarakennekartta) muodostuu sarjasta peltoja ja niittyjä, jotka sijaitsevat Myllyjoen rantamilla.
Kyläkuvan kannalta keskeiset rakennukset, kuten
kauppa, mylly, meijeri ja Maamiesseuran talo ovat
sijoittuneet näiden avoimien alueiden liitoskohtiin
Myllysuvannon ympäristöön, lähelle Viitasaari-Vesanto maantietä. Kylä sijaitsee Suotajärven ja Suovanlahden välillä, mutta kyläkeskuksesta ei silti ole juuri
näkymiä näihin vesistöihin. Maisemanhoitosuunnitelmassa kaukomaisema on jätetty vähemmälle huomiolle, ja keskitytty erityisesti rakenteeltaan mielenkiintoisen kylän ominaispiirteiden säilyttämiseen ja
korostamiseen.

Maisemanhoito

Suovanlahden Myllykylä sisältyy osittain Keski-Keiteleen osayleiskaavaan. Kyläkeskukseen ei siinä ole
annettu rakennusoikeutta. Jos kaavaa kuitenkin muutetaan ja alueelle kohdistuu rakentamispaineita, on
edellä mainitut asiat otettava huomioon rakennuspaikkojen sijoittamisessa.

Suovanlahden maisemanhoitosuunnitelma. Suunnitelma saatavissa kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.ymparisto.fi> Keski-Suomi>Palvelut ja tuotteet>Julkaisut>Muut julkaisut
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Maisemanhoito Myllykylässä
Suovanlahden maisemanhoitosuunnitelmassa esitellään
kylän maiseman erityispiirteet ja arvokohteet. Siinä osoitetaan maisemahoidon tarpeet ja kehittämiskohteet. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet kohdistuvat tiettyihin avainkohtiin, joita kohentamalla voidaan parhaiten vaikuttaa
koko kyläkuvaan. Suovanlahden voimavarana ovat aktiiviset
yhdistykset ja asukkaat, jotka ovat tehneet runsaasti talkootyötä sekä kulttuuriympäristön hoidon että erilaisten kesätapahtumien järjestämisen myötä. Näiden ohjeiden lisäksi
on tärkeää soveltaa maisemanhoidon ohjeita esimerkiksi
tiemaiseman osalta.

Maatalouselinkeino näkyy maisemassa.
Pelto-alaa meijerin pohjoispuolella

Kyläkuvan kannalta arvokkaat pellot ja niityt
Nämä avoimet alueet antavat kylämaisemalle avoimuutta ja
perinteistä ilmettä ja avaavat näkymiä vesistöihin ja/tai arvorakennuksiin. Näiden alueiden säilyttäminen avoimina on
ensiarvoisen tärkeää.
Tilakohtaisesti arvokkaat pellot ja niityt
Nämä avoimet alueet ovat hieman syrjemmällä, ja muodostavat oman, suljetun maisematilansa. Näiden alueiden
säilyttäminen viljeltyinä/avoimina on tärkeää seudun tilojen
pitkän historian jatkumiseksi.
Tärkeät näkymät
Näkymänuolien osoittamien näkymien avaaminen ja avoimina pitäminen on tärkeää kyläkuvan hahmottumiseksi.
Vesistöltä katsottaessa tärkeät kohteet
Entisaikaan vesiä on käytetty kulkureittinä paljon, ja siksi vesistöltä katsottava maisema on tärkeää huomioida nykyäänkin. On huolehdittava, että vesistöstä katsottaessa metsänreuna pysyisi eheänä; esimerkiksi rantaan asti ulotettuja
avohakkuita on vältettävä. Poikkeuksen tähän muodostavat tilat, jotka viljelyksineen kuuluvat osaksi maisemaa.
Suovanlahden Myllykylässä tällainen tila on Kokkosenniemi; lähistöllä sijaitsevat myös esimerkiksi Tarvaala, Joki ja
Etelälahti.

Kemppaalan rantapelto on merkittävä
avoin alue kyläkuvasssa (NA)

Kokkosenniemen vanhaa rantalaidunta
(NA)

Kylänraitin ja kylätien alue
Alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota tienpiennarten ja
kyläkeskuksen ydinalueiden siisteyteen. Erityisesti maisemallisena ja toiminnallisena solmukohtana oleva Suovanlahden
“pääsuora” vaatisi vuosittaisia hoitotoimia. Pihoja voidaan
aidata esimerkiksi perinteisellä riukuaidalla, särentäaidalla,
pensasaidalla tai kuusiaidalla. “Huoltovapaita” aitamateriaaleja ja räikeitä värejä tulisi välttää.
Kyläraitin ja kylätien alueeksi merkityn tiealueen varrelle
voidaan ohjata hillitysti lisärakentamista. Uusien rakennuksien suunnittelussa on otettava huomioon paikallinen rakennusperinne. Erityisesti värien ja materiaalien valinnassa on
oltava huolellinen ja suositellaan, että alueella noudatettaisiin sille tyypillisiä, perinteisiä värisävyjä. (lisätietoja, ks.
www.rakennusperinto.fi). Myllysuvannon ympäristössä uudisrakentamista on sen sijaan vältettävä, jotta historiallinen
maisemakokonaisuus säilyy eheänä.

Maamiesseurantalo ei näy kesäaikaan
kyläkuvassa lainkaan. (NA)

Vanhoja patorakenteita Myllyjoessa. (NA)
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Jatkotoimenpiteet

Erityistoimenpiteitä vaativat kohdat ja jatkotoimet
- Numerointi viittaa suunnitelmakartan numeroihin.
1 Pysähdyspaikan ympäristö
Pysähdyspaikan hoitoa on myös mietittävä autoilijan kannalta -kesäaikaan se hukkuu maisemaan ja tulee liian nopeasti eteen autoilijalle. Pysähdyspaikan ympäristö tulisi
pitää siistinä, kasvillisuus on nykyään niittymäistä, mutta
rehevöitymässä. Vuosittaisesta niitosta tulisi huolehtia rehevöitymisen estämiseksi ja kasvillisuus penkkiryhmän
yhteydessä pitää matalana.
2 Maamiesseuran talon ympäristö
Maanmiesseuran kyläkuvallisesti ja rakennushistoriallisesti arvokas rakennus, jonka näkymisestä kyläraitille tulee
huolehtia. Puustoa tulee raivata kartan osoittamalta alueelta
voimakkaasti. Komeimmat männyt ja koivut voidaan jättää
maisemaa kaunistamaan. Nuorta puustoa jätetään korvaavien puiden verran.
3 Myllytuvan ympäristö
Rannasta voidaan poistaa puut lähes kokonaan, jotta vanha
pihamiljöö näkyisi paremmin kyläraitille. Muutamia koivuja
voidaan jättää kaunistukseksi. Pihamiljöössä voidaan tukea
vanhaa pihapiiriä myös sopivilla kalusteilla rakenteiden
lisäksi. Esiintymislavaa voitaisiin kehittää miljööseen sopivaksi ja rakenteellisesti monipuolisiin käyttötarkoituksiin
sopivaksi. Rakennusten väliin jäävällä piha-alueella on perinnemaisemiin liittyviä, kulutusta ja kuivuutta kestäviä kasveja ja niittymäistä aluetta, jota tulisi hoitaa säännöllisesti
niittämällä ja korjaamalla jätteet pois.
4 Meijerin ympäristö
Meijeri on vanha, komea rakennus, jonka soisi näkyvän
kyläraitille. Kyläraitilta päin katsottuna meijerin edessä olevalla niemellä kasvavaa nuorta kuusimetsää tulisikin harventaa tuntuvasti. Meijerirakennukselle luonnetta antaa sen
vieressä kasvava komea kuusi. Nuoresta kuusimetsiköstä
tulisi runsaalla, jatkuvalla harventamisella saada aikaan
muutaman alhaalta asti tuuhean kuusen ryhmä. Samalla niemellä kasvava harmaalepikko tulisi poistaa kaulaamalla.
5 Urheilukentän ympäristö
Jos kylällä on tarvetta kentälle, tulisi sen ympäristön vesakko poistaa ja verkkoaidat uusia. Jos kentälle ei ole tarvetta,
voidaan sen tasoitettua pohjaa käyttää muihin tarkoituksiin,
esim. kierrätyspiste voitaisiin sijoittaa alueelle. Avohakkuiden
maisemallista vaikutusta voidaan pienentää maisemallisella
metsänhoidolla tai istuttamalla nopeakasvuisia puita, esimerkiksi koivuja.
6 Jokivarsi kyläraitilta etelään
Jokivarren itäpuolelta voitaisiin harkiten raivata, vesakko
toimii nykyisellään suojavyöhykkeenä. Suojavyöhyke voidaan
perustaa myös matalammalla, niittymäisellä kasvillisuudella.
Tämä olisi perusteltua näkymien avaamiseksi kyläraitilta joelle ja aina Suovanlahdelle asti. Joen länsirannassa olisi suositeltavaa, että metsän reuna joelle päin olisi asteittainen.
Tyypillisiä jokivarren puita ovat esim. paju ja tuomi.
7 Uimarannan kehittäminen
Uimarannan hiekkaosuutta tulisi hieman laajentaa käyttöasteen parantamiseksi. Uimaranta voitaisiin kytkeä osaksi
luontopolkuverkostoa. Sinne tulisi saada myös opasteet, jolloin saataisiin myös matkailijoita poikkeamaan siellä.

72

Luontopolku
kulkee
nykyisellään
kylänraitin
pohjoispuolella, seuraten joen rantaa. Polku on paikoin huonossa kunnossa ja kulku katkeilee maastossa. Sen kunnostus toteutetaan kasvillisuutta
raivaamalla sekä pitkospuita uusimalla ja lisäämällä.
Luontopolun varrella on luonnon monimuotoisuuteen liittyviä opasteita, jotka ovat hyvässä kunnossa.
Näiden opasteiden lisäksi polun varrelle voitaisiin
laittaa kylän kulttuuri- ja rakennushistoriaan liittyviä
opasteita. Luontopolkua voitaisiin jatkaa kyläraitilta
etelään. Länsipuolelle tarvitaan useisin kohtiin pitkospuita sekä kevyttä raivausta. Lähelle alajuoksua
voitaisiin rakentaa uusi laavu ja polun varrelle laittaa viitat uimarannalle. Luontopolusta tulisi tehdä
tarkempi suunnitelmakartta. Maanomistajien kanssa
tulee neuvottella reitin toteutuksesta. On myös suunniteltava reitin kustannusarvio ja toteutusaikataulu.

Kylän matkailullisia vahvuuksia ja kehittämismahdollisuuksia:
- Aito myllykylä: muualla ei ole säilynyt yhtä hienoa
myllymiljöötä kuin täällä. Alueella on myllyrakennuksen lisäksi säilynyt myllytupa. Maakunnallisesti
arvokkaaseen myllymiljööhön kannattaa panostaa
ja nostaa se kylän teemaksi. Vanha mylly voitaisiin
kunnostaa käyttökuntoiseksi ja hankkia sinne vaikkapa ulvova mylläri matkailusesonkien tai tilauksien
ajaksi. Myllyn yhteyteen voitaisiin koota myllyesineistöä, myös muiden myllyjen maastooon jääneitä
osia voitaisiin kerätä tänne. Myllytuotteiden myynti
(jauhoista myllärin pikkuleipiin ja myllypaitoihin.
- Kylällä vahvat kesätapahtumat, voitaisiin laajentaa
myös myllyteemaan. Onko mahdollisuutta kehittää
myös talvikäyttöä tai -tapahtumia?
- Käytöstä poistuneiden rakennuksien tai vajaakäyttöisten rakennuksien kehittäminen: paikka on vilkas
kesäkylä, jossa rakennusten käyttöä voitaisiin kehittää erityisesti loma-asukkaiden tai matkailjoiden
käyttöön majoituksen, palvelujen tai nähtävyyksien
kautta. Kohderyhmänä voisivat olla esimerkiksi ryhmät (koululaiset, eläkeläiset, yhdistykset, taiteilijat).
Kylän arvokkaan rakennuskannan hoitoa edistetään,
mm. avustukset ja neuvonta, erilaisien projektien
kohdentaminen alueelle. Kylällä voidaan miettiä
myös erilaisten kurssien ja koulutuksien järjestämistä
yhteistyössä asiantuntijoiden, oppilaitosten tai yhdistysten kautta.
- Kunnostuksissa hyvä apu on Museoviraston korjauskortit. Myös erilaisia avustuksia kannattaa
jakea. Neuvontaa ja apua kunnostusprojekteissa saa
mm. Keski-Suomen ympäristökeskuksesta ja KeskiSuomen museosta.

Huopanankosken maisemaa, kuvassa Koskelan mylly (SS)

Huopanankoski ja Huopanan kylä
Huopanankoski on viides Viitasaaren koskikylistä
ja ehkäpä niistä myös se tunnetuin. Varissalmen ja
Pouninsalmen välisessä koskessa virtaava Huopanankoski laskee Saunasuvannon ja Alakarin kautta Muuruejärveen. Huopanankoski kuuluu Viitasaaren reitin
läntiseen haaraan. Koskella on kokonaispituutta 1,2
kilometriä ja se on suojeltu koskiensuojelulailla.
Huopanankoskesta puhuttaessa käytetään usein
termiä kansallismaisema. Kohisevan kosken rannat
ovat vaikuttava ja elämyksellinen näky, jossa luonnon
voimat yhdistyvät ihmisen kädenjälkiin. Huopanankoskea ympäröivä luonnonmaisema on monimuotoinen, siellä tapaa havupuuvaltaista metsämaisemaa,
mutta kosken rantamailla on lähes lehtomaista, rehevää kasvillisuutta. Alueen metsäluonto on monin
paikoin talousmetsää. Huopanan ympäristön kallioperä on tummaa granodioriittia. Maaperä on suurimmaksi osaksi pohjamoreenia, mutta Pouninsalmen
länsipuolella on hedelmällistä siltti- ja savipitoista
maata. Rantakasvillisuus on alueella vyöhykkeittäistä.
Kosken ranta-alueet ovat paikoin luonnontilaisia,
mutta kosken pitkäaikainen uitto- ja teollisuuskäyttö
on muovannut maisemaa. Huopanakoskeen tehtiin
kalataloudellinen kunnostus vuonna 1994.

Huopanan maiseman historia
Asiakirjoihin Huopana merkittiin ensimmäisen kerran v. 1554, jolloin Huopana kirjoitettiin muotoon
“Håpanemi”. Huopanankoskellekin asuttajat tulivat
savosta, vaikka hämäläisten eräsijoja nämäkin alueet olivat. Savolainen Olavi Tarvainen oli Huopanan
kylän ensimmäinen asukas. 1580-luvulla Huopanan,
yleisemmin Muuruen, aluetta asutti kolme isäntää
omissa taloissaan. Vanhimmat talot ovat Ruuska, Harju ja Räihälä. Lähellä sijaitsevalla Vuorilahdella olivat
tuolloin Tarvaalan ja Kauppilan tilat. Huopankosken
rantamaille oli isojakokartassa 1804 merkitty vain
Valkaman talo sekä viisi torppaa. Myös myllyn paikka
oli merkitty karttaan. Myöhemmin kosken rannalla
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toimi kaikkiaan kolme vesimyllyä. Huopanalaiset
perustivat oman koulunsa yksityisin, tilanomistajien varoin 1880-luvulla. Huopanasta muodostuikin
eläväinen kyläkeskus maakauppoineen ja postipalveluineen.
Huopanan talonpoikaistilojen joukkoon syntyi 1800luvun lopulla uudenlaista toimintaa, kun koski huomattiin urheilukalastajien keskuudessa. Kylälle syntyi
vilkasta kesätoimintaa, kun kalastuksen houkuttamat
vieraat tulivat ympäri Suomea ja ulkomaitakin myöten
Huopanalle. Paikalliset tilat saivat lisätoimeentuloa
vieraiden kestitsemisestä ja samalla huomattiin ensimmäistä kertaa kalastusmatkailun mahdollisuudet.
Huopanakoskelle syntyi oma urheilukalastajin klubi,
joka hankki omistukseensa alueelta majoitus- ja
muita tiloja. Samoihin aikoihin ryhdyttiin käyttämään
koskea uitoissa. Uittojen sanottiin heikentäneen kosken kalakantaa, joten taisteluja urheilukalastajien ja
metsäyhtiöiden kanssa käytiin kosken käytöstä.
1900-luvun alkukymmenillä Huopanan seudulle
saapuivat venäläiset linnoitustöihin määrätyt sotilaat,
joiden johdolla paikalliset ryhtyivät rakentamaan vallituksia liikenteellisesti keskeiselle väylälle Pietarin
puolustusta vahvistamaan. Venäläiset majoittuivat
vanhan Sisämaan kaupan tienoille ja perimätiedon
mukaan viettivät leppoisaa elämää Huopanalla.
1900-luvun alussa kosken vesivoiman mahdollisuudet hyödynnettiin sähkön tuotannossa. Aluksi sähkövoimaa tuotettiin Lohkon myllyssä. Koskivoima oli
niin tehokasta, että vanhan myllyn tuottama energia päätettiin hyödyntää nykyaikaisemmilla keinoilla
ja rakennettiin sähkövoimalaitos kosken partaalle.
Huopanan kylän maisema muuttui samoihin aikoihin,
kun ensimmäiset kivilouhinnat käynnistyivät siellä
1930-luvula.Huopanan seutu oli näin muotoutunut
toiminnoiltaan monipuoliseksi kyläkeskukseksi, jossa
edustettuna on koski- ja vesistömaisemat, peltomaisemat ja teollisuustoiminnan jäljet. Huopanan kyläkes-

kuksessa on yhä toimiva koulu ja vilkasta elämää,
kun taas Huopanankosken raitti on hiljentynyt. Kesäaikaan kos-kipaikka kuitenkin herää eloon ja siellä
onkin kehitetty erityisesti kalastusmatkailua viimeisen kymmenen vuoden aikana. Koskioikeuksia hallinnoi käytännön toimijana Keski-Suomen Kalatalouskeskus (ry).

tumaan 1800-luvulla. Kylänraitin vanha ilme viimevuosisadan alkupuoliskolta on osin säilynyt. Kyläraitin
varrella on säilynyt vanhoja, historiallisesti arvokkaita
rakennuksia ja rakennelmia, mm. Keski-Suomen vanhin kalahautomo 1900-luvun alusta, mylly, kosken
ylittävä kivisilta, hirsirunkoisia kauppa- ja asuinrakennuksia sekä urheilukalastukseen ja sähkövoimalaan
liittyviä rakennuksia. Aluekokonaisuuteen kuuluu em.
kohteiden lisäksi Suvantola, Ylätupa, Koskelan talo
(myöh. Harjun huvila), Ahon muistomerkki, vanha
SOK:n kauppakiinteistö ym. kyläkuvan kannalta keskeiset rakennukset. Huopanankosken tuntumassa on
myös edustavia viljelymaisemia tilakeskuksineen.
Huopanan peltokylämiljöö
Muuruejärven rannassa sijaitsee neljän talon muodostama peltokyläalue. Rannan suuntaisesti kulkevalla harjanteella sijaitsevat pellot, asutusta alueella
on ollut ainakin jo 1600-luvulta lähtien. Tätä aluetta
leimaavat järvimaisemat ja erityisesti rantapellot.

Huopanankoski 1900-luvun alussa. Mikko Pakkasen kokoelma.

Kulttuuriympäristö
Huopanankosken kulttuuriympäristö muodostuu
nykyisin perinteisestä talonpoikaiskulttuurin synnyttämästä rakennuskannasta, kalastuskulttuurin
rakennuksista ja rakenteista sekä kosken ympärille
syntyneestä teollisuustoiminnasta, johon liittyvät niin
myllyt kuin sähkövoimalaitoskin.
Huopanankosken kulttuurimaisema
Museovirasto on arvottanut (1993) Huopanankosken
koskikylän valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Huopanankosken koskimaisemaan on
1600-luvun lopulta lähtien kuuluneet olennaisena
osana vesimyllyt. Lohkon mylly oli Huopanankosken
ensimmäinen mylly, se perustettiin jo 1600-luvulla.
1850-luvulla rakennettiin uusi kahden kiviparin tullimylly, sen yhteyteen tehtiin myöhemmin sahalaitos ja
meijeri. Sähköntuotanto Lohkon myllyllä alkoi vuonna
1918 ja vuonna 1954 mylly muuttui kokonaan voimalaitokseksi. Mylly purettiin 1989. Huopanankosken
toinen, vuonna 1893 myllyoikeudet saanut Koskelan/
Räihälän mylly on yhä keskeinen osa koskimaisemaa.
Huopanankosken kylämäinen rakenne alkoi muotou-

Perinteistä rakennuskantaa on säilynyt useimmilla
peltokylän tiloilla, ainakin talousrakennuksien myötä.
Ruuskan ja Räihälän (Virolan) talot ovat Huopanan
kyläkunnan vanhimmasta päästä, kokonaisuuteen
liittyvät myös Harjun, Nurmiahon, Peltolan ja Salmentauksen talot. Tilojen rakennuskanta synnyttää peltomaisemien kanssa perinteisen maatalousmaiseman.
Räihälä ja Ruuska ovat alueen kantatiloja, niiden
rakennuskanta on osin 1800-luvulta. Huopanan peltokylämiljöö on maakunnallisesti arvokas rakennetun
kulttuuriympäristön aluekohde.

Kalanviljelylaitos valmistui vuonna 1914. (SS)

Huopanankosken vallikaivannot
Huopanankosken itäpuolelle venäläisjoukot kaivattivat vallihautoja Ensimmäisen Maailmansodan aikaan
vuosina 1914-1915. Vallihaudat olivat osa suurempaa linnoitusketjua, jonka venäläiset loivat Pohjanmaalta Pietariin. Vallituksien tarkoitus oli pysäyttää
mahdollinen saksalaisten hyökkäys. Linnoitustyöt
tehtiin yleensä paikkakunnalta palkatun miesväen
voimin, venäläisiä oli työmaalla vain johtotehtävissä.
Linnoitustöistä maksettiin melko hyvin ja miehiä sekä
hevosia tarvittiin töihin paljon. Linnoitustyöt toivat
alueelle merkittävää lisätuloa. Vallituksia tehtiin useaan paikaan pohjoisessa Keski-Suomessa.
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Huopanan seudun maaseutumaisemaa. (NA)

Huopanankosken vallitukset kulkevat noin kilometrin
pituisena linnoitusvyönä Yläpihan talolta Koiviston
talolle, seuraten Myllymäen harjannetta. Osa kaivannoista jäi Sinisen tien alle, osa kaivannoista täytettiin myöhemmin. Parhaiten vallituksiin voi tutustua
metsäalueilla. Vaikka kaivantojen puuosat ovat jo aikoja sitten kadonneet, voi vallitukset yhä helposti tunnistaa, sillä niiden syvyys voi paikoin olla n. 3 metriä
ja leveys 3-5- metriä. Koiviston talon läheisyydessä on
jäljellä vielä jäänteet tykkitiestä, joka rakennettiin samaan aikaan vallituksien kanssa. Huopanankosken
itäistä rantaa seurailivat myös piikkilankasulutteet.
Huopanankosken vallitukset on opastettu Siniseltä tieltä ja paikalla on myös opastaulut. Kohteen
läheisyydessä sijaitsee Niskan paikallisesti arvokas
pihapiiri, joka rakennettiin Kymin Uittoyhdistyksen
työnjohtajan asunnoksi vuonna 1903.
Valkama ja Rantala
Valkaman ja Rantalan tilat sijaitsevat vierekkäin Pouninsalmeen laskevassa rinteessä. Maakunnallisesti
arvokkaat kohteet on esitelty Viitasaaren talonpoikaista rakentamistapaa käsittelevässä luvussa.
Huopanan kivilouhokset
Huopanan kylällä, Muuruejärven itärannalla on sijainnut kymmeniä kivilouhoksia, joista on louhittu dioriittia rakennuskiveksi. Louhinta jatkuu täällä edelleen.
Hallitsevina kivilajeina ovat graniitti ja granodioriitti,
lisäksi Muuruejärven kaakkoisosassa on laaja gabroja periodotiittiesiintymä. Louhiminen aloitettiin 1930luvulla, jolloin hautakivenvalmistaja Kalle Liimatainen
Ilmolahdelta vuokrasi kivenlouhintapaikan Hietalan
talon läheltä. Louhinta tehtiin käsipelillä, kiiloja avuksi käyttäen. Samalla louhoksella Liimataisen jälkeen
työtä jatkoi Hietanen Tampereelta. Hietanen rakensi
puisen kojun tien viereen ja alkoi hioa kiviä koneellisesti. Tämän jälkeen tulivat yrittäjiksi koneellista
louhintaa yhteisyrityksessään harjoittaneet Räsänen
ja Sinisalo. Yhteistyö kuitenkin päättyi sodan jälkeen
ja kumpikin perusti oman yrityksensä Huopanalle.
Räsäsen perustama Mustakivi Oy on edelleen merkittävä kivialan yritys. Tämän lisäksi Huopanassa louhivat myös Suomen Kiviteollisuus Oy Vehmaalta, jolla
oli ainakin kaksi eri louhosta sekä kivihiomo alueella.

Viitasaaren mustaa kiviainesta on käytetty myös kaupungintalon
julkisivussa. (SS)

Juhani Aho oli Huopanankosken tunnetuimpia kävijöitä, hän majoittui useana vuonna Kokon taloon. Rakennus purettiin 1970-luvulla,
sen paikalla on nykyään muistokivi. (NA)

Palin-niminen mies louhi alueella 1950-1960-lukujen
aikana ja Allan Lipponen Keihärinkoskelta louhi Nurmi-ahon luona 1970-luvulla. Kennään veljekset Taito
ja Toivo Ruuska sekä Nurmiahon veljekset Eero ja
Kalevi Kumpulainen louhivat alueella myös jonkin aikaa. Vanhat louhokset täyttyivät ajan mittaan vedellä.
Kivilouhokset ovat olleet merkittävä osa viitasaarelaista teollisuutta ja paikallinen kiviaines on tunnettua
kansainvälisestikin. Pitkä louhintahistoria ja sen synnyttämät ympäristöt ovat keskisuomalaisittain merkittävää teollisuuden kulttuuriympäristöä. Kohde on paikallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö.
Huopanan kylältä ydinalueen vanhin rakennuskanta
kuuluu pääosin maakunnallisen rakennetun kulttuurimaisema-alueen rajauksen sisälle. Näistä tiloista
Hietalan päärakennus on valmistunut 1800-1900lukujen vaihteessa. Päärakennus on hirsirunkoinen,
siinä on T-malliset ikkunat ja pystyrimavuoraus. Nurmiahon vanha päärakennus on 1800-luvun lopulta.
Rakennuksessa toimi Huopanan koulu ennen kuin
koululle saatiin oma rakennus. Nurmiahossa on säilynyt perinteinen paritupamallin päärakennus kaksine
tupineen. Paikallisesti merkittävistä kohteista Peltola
ja Harju erotettiin aikanaan Ruuskan tilasta. Ruuskan
tila oli perustettu 1638, ja siellä toimi aikanaan mm.
Huopanan puhelinkeskus. Ruuskan pihapiirissä oli
kolme asuinrakennusta. Yksi niistä oli vieraspytinki,
sillä tila toimi Huopanan kestikievarina. Siinä oli mutterimainen umpikuisti, joita alueella tehtiin runsaasti
1800-luvun lopulla. Ruuskan pihan rakennukset oli
järjestetty länsisuomalaiseen tapaan umpipihaksi.
Räihälä perustettiin 1600-luvulla. 1800-luvun loppupuolella tilan omisti Pasanen, joka rakensi Huopanankoskeen Räihälän myllyn 1892. Kivinavetan kivet
käytettiin Vuorilahden siltaan 1967. Räihälän päärakennus on rakennettu 1800-1900-lukujen taitteessa,
Pasasen aikana.
Paikallisesti arvokkaita kohteita Huopanankoskella
on Pouni, jonka päärakennus on 1800-luvun lopulta.
Pounin vanha kesätupa siirrettiin Uudentalon päärakennukseksi 1800-luvun lopulla.
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Vajaakäyttöisille rakennuksille uusi elämä
Kylällä on rakennuksia, joilla ei ole ympärivuotista
käyttöä tai ne ovat kokonaan tyhjillään. Kohteita ei
ole montaa, mutta niiden säilymisen vuoksi tulisi niille löytää uutta toimintaa. Rakennuksien säilymisen
kannalta olisi olennaisen tärkeää miettiä niiden jatkokäyttöä. Samalla ne saataisiin käytön myötä hoidon piiriin.
Huopanankosken alueen kulttuuriperinnön hyödyntäminen matkailussa ja alueen markkinoinnissa
Viidestä koskikylästä Huopanankoskella on selkeästi vahvin matkailullinen ilme. Vaikka internetin
hakukoneella saa 180 osumaa Huopanankoskesta, niistä 90% käsittelee vain ja ainoastaan kalastusta. Huopanankoski näyttäytyykin varsin yksipuolisena kohteena matkailun näkökulmasta,
vaikka tässäkin yhteydessä nähdään mitä kaikkea
muutakin Huopanankoski voisi tarjota matkailijoille.
Jo pelkästään kävely Huopanankosken raitilla on
elämyksellinen kokemus, mutta se tarvitsee palveluita kulttuurikohteiden lisäksi houkuttamaan lapsiperheita ja kesämatkailijoita.Yritystoiminnan osalta ei
kuitenkaan asiakaskuntaa tällä hetkellä riitä, koska
matkailu segmentoituu niin kapealle sektorille.

Maisemanhoidon tarpeessa. (AYO)

Kauppilan tilan vanha pihapiiri on todennäköisesti
muotoutunut jo 1700-1800-lukujen taitteessa. Sen
päärakennus on valmistunut 1800-luvun lopulla. Niskalan kruununtila on alueen kantatiloja. Sen päärakennus on matalamallinen, perinteinen. Alkujaan
siinä oli 2 tupaa ja läpikäytävä porstua. Navetta rakennettu vuonns 1928 Lahden maatalousnäyttelystä
saaduilla tyyppipiirustuksilla. Huopanan maamiesseurantalolla sekä työväentalolla on huomattavaa
paikallista merkitystä.

		

Toimenpiteet

Huopanan alueella on aikaisemmin ollut runsaasti
toimintaa mm. laajamittainen kulttuuriympäristöön
ja maisemanhoitoon keskittynyt hanke, kalastusmatkailua on kehitetty useilla hankkeilla ja KeskiSuomen ympäristökeskus toteutti kalataloudellisen
kunnostuksen. POTKU-hanke suuntasi tarkastelunsa
Huopanankosken kultuuriympäristön kehittämistarpeisiin.

Yhtenä mahdollisuutena olisi luoda Huopanankoskesta vaikkapa käsityöläisten ja paikallistuotteiden kylä,
jonne työpajansa ja myymälänsä laittaisivat keramiikot ja taiteilijat, sepät, puusepät. Myllyltä saisi ostaa
vastajauhettuja luomujauhoja. Aluetta voitaisiin kehittää hieman samalla ajatuksella kuin Fiskarsissa.
Siihen voitaisiin yhdistää ohjelma- ja opaspalveluita,
kulttuurikierros opastauluineen ja kohdeteksteineen
(sellainen on jo esimerkiksi Huopanan vallituksilla).
Leirikouluina voitaisiin järjestää matkoja eiliseen,
jossa tutustuttaisiin vaikkapa entisajan elämään tai
Juhani Ahoon. Alueen kehittämistä ja siihen liittyvää
sisällöntuotantoa voitaisiin tehdä myös korkeakouluyhteistyönä, jonka kautta saataisiin uusia näkökulmia. (yliopistot, ammattikorkeakoulut) Kalastusmatkailuun kohdentuvien oheistuotteiden kehittämistä
alan museoineen on mietitty jo laajasti esimerkiksi
Huopanankoski- Juhani Ahon koski-kirjassa.

Maisemanhoidon säännöllistäminen
kylän keskeisillä alueilla
Valtakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön keskusaluetta tulisi hoitaa vuosittain maisemanhoidon
keinoin. Toimenpiteet tulisi kohdistaa ensisijaisesti
kylän raittimaisemaan, tien reuna-alueisiin sekä vajaakäyttöisten rakennuksien pihapiireihin. Erityisesti
kalanviljelylaitoksen pihamaata tulisi avata ja ottaa
esiin maisemassa. Myös myllyn ympäristöstä tulisi
poistaa joka kesä korkeaa kasvillisuutta sekä rakennuksen lähellä kasvavaa nuorta puustoa.

Huopanankosken kesäpäivän idylliä, joista nauttii jokainen kävijä. (LB)
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Tuulensuun taidepuisto on kulttuurimatkailijan ehdoton käyntikohde Viitasaarella. (AYO)

Kulttuurimatkailu
Kulttuurimatkailun ideana on tuottaa matkailutuotteita ja palveluita liiketoiminnallisin perustein paikallisia ja alueellisia kulttuurin voimavaroja hyödyntäen.
Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen
aikaansaama ja muokkaama, kuten historia, kulttuurimaisemat, rakennettu ympäristö, arkeologiset
kohteet, museot, esittävä- ja visuaalinen taide, tapahtumat, perinteet ja uskomukset jne.
Luonto- ja kulttuurimatkailua on hyödynnetty maassamme varsin vähän, vaikka juuri nämä kaksi osaaluetta ovat niitä, joihin meillä on olemassa jo ”syntymälahjana” parhaat edellytykset. Suomea on
nimitetty ”primitiivisen modernismin maaksi”, jossa
mahdollisuudet maaseudun matkailuelinkeinon ja
kulttuurimatkailun kehittämisessä ovat parhaimmat
maailmassa, koska niitä ei ole hyödynnetty samalla
tehokkuudella kuin muualla. Kulttuurimatkailussa on
tähän saakka keskitytyy ensisijaisesti musiikki- ja kuvataidetapahtumiin ja museoihin. Tilastokeskus kertoo suosituimpien kulttuurimatkailukohteiden olevan
tällä hetkellä kirkkoja ja Unesco-kohteita.
Maailman matkailujärjestön World Tourism Organizationin ennusteen mukaan luonto- ja kulttuurimatkailu
lisääntyvät seuraavan kymmenen vuoden aikana.
Muita ilmiöitä ovat mm. lyhyiden lomien yleistyminen, kiertomatkailun kasvu sekä matkailukeskusten
suosion lisääntyminen. Lomamatkalta odotetaan jännittäviä kokemuksia ja uusien asioiden oppimista.
Matkalle lähdetään pienissä ryhmissä ja matkan
järjestäjältä vaaditaan yksilöllistä palvelua. Erilaiset
teemamatkat ja matkailun oheispalvelut kasvattavat
suosiotaan.
Tavoitteena kultuurimatkailussa on tehdä tuotteesta
käsite. POTKU- hankkeen yhtenä painopistealueena
Viitasaarella oli kulttuurimatkailu. Sen myötä tutkittiin mahdollisia teemoja Viitasaarelle sekä sopivia
kohteita. Tämä julkaisu toimii osaltaan myös sen
välineenä- kulttuurimatkailussa on tärkeää tunnistaa
paikalliset ominaispiirteet sekä tuottaa sisältöjä ja
palveluja kohteen tarjoaman tietopohjan avulla.

Viitasaaren kulttuurimatkailu
1800-luvun lopulla syntyi kotimaan matkailua edistävä yhdistys, Suomen Matkailijayhdistys. Yhdistyksellä oli paikallisosastoja, joiden tehtävänä oli tuottaa mm. matkaoppaita ja edistää oman alueensa
saavutettavuutta. Vuoden 1893 Keski-Suomen matkailijaoppaassa esiteltiin Viitasaarta monin ylistävin
sanoin. Tuolloin matkailijalle tarjottiin nähtäväksi ja
koettavaksi Viitasaaren luonto, joka maisemaltaan
muistutti alppeja sekä matkaa laivalla vesireittejä
pitkin. Viitasaaren nähtävyyskohteita olivat tuolloin
Viitasaaren kirkko, Porthanin puisto ja muistomerkki
sekä Viitasaaren kirkonkylä. Matkailijaopas mainitsi
”kaunisasemaisina rakennuksina” apteekin, pappilan ja kappalaisen talon, Hakkarilan, Vermatsaaren,
Salonpään ja Suovanniemen. Näköalapaikkoja olivat
tuolloin Savivuori, Permosmäki, Luuvuori, Halkovuori
ja Kärnävuori, josta näki yhdellä silmäyksellä koko
seudun. Kolimajärven ja Keiteleen välinen koskireitti
on oppaan mukaan ”…mitä hauskin laskureitti, joka
sisältää omituista, kaunista luontoa.” Erityisesti matkailijalle suositeltiin Kivijärven-Keiteleen vesireittiä,
jossa alaslaskeminen Hilmonkoskesta on ”…todellinen
huvimatka. Hevonen ei pysy rinnalla kun se juoksee vieressä olevaa maantietä”. Huopanankoskea kuvattiin
valtavan kauniiksi ja lohirikkaaksi, se oli ”..paraimpia
lohenonkimapaikkoja Keski-Suomessa.” Laivamatka
kirkolta Keihärinkoskelle kesti pari tuntia, matkan
varrella näki Pihkurin selän, Solisniemen lapinrauniot
sekä omituisen kiven, joka näytti kelluvan veden pinnalla. Oppaan kirjoittajalle kerrottu tarina kivestä, jolla
eräs lappalainen purjehti Pihkurinselän yli
Reilut sata vuotta myöhemmin Viitasaaren matkailunähtävyydet ovat muuttuneet joiltain osin, mutta muutama kestosuosikki on säilynyt läpi vuosisadan. 2000luvulla Viitasaaren matkailunähtävyyksiksi on listattu
Keihärinkosken näkötorni, Kärnän Sähkölaitosmuseo,
Savivuoren näkötorni, Metsätyömuseo, Porthanin
puisto, Suovanlahden Myllytupa, Taidetalo Tuulensuu,
Tsasouna, Viitasaaren kirkko ja Vuorelan Kartano .-
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Kulttuurimatkailun mahdollisuuksia
Viitasaaren vahvuutena on aktiivinen tapahtumatuottaminen, joka leikkaa läpi toimijakentän; kaupunki,
kylät ja yhdistykset tuottavat erilaisia kulttuuri- ja kesätapahtumia. Painopiste on ollut musiikki- ja kuvataiteessa, jonka myötä kaupunki tunnetaan jo pitkän
ajan takaa. Kestävän kulttuurillisen, sosiaalisen ja
ekologisen näkökulman huomioiminen sekä matkailukohteissaettä markkinoinnissa vaikuttavat erityisesti ympäristö tietoisten matkailijoiden - erityisesti
keskieurooppalaisten- kohdevalintoihin. Viitasaaren
kulttuuriympäristöjen kautta voidaan esiin nostaa
muutamia teemoja, jotka luovat fyysisen pohjan mahdolliselle kulttuurimatkailun kehittämiselle. Teemat
sopivat mahdollisimman monelle kohderyhmälle ja niiden kautta voidaan löytää kaiken ikäisille mielenkiintoisia ideoita.
Vesistöjen Viitasaari
Viitasaaren kauniit vesistöt ja vesireittien hyödyntäminen
kulttuurimatkailussa antaa monenlaisia mahdollisuuksia.
Vesistöt olivat keskeinen liikkumisväylä aina 1900-luvulle
saakka. Kalastuksesta on saatu elanto - Keiteleen muikut
tarjosivat “kaviaaria”, koskipaikat lohia. Uskomuksia ja
tapoja liittyi Ahdin antimiin, se vaikutti myös paikalliseen
ruokakulttuuriin. Nuotanveto, liistekatiskat, verkot ja monet
muut välineet vaativat taitavaa käyttäjää- ne taidot täällä
yhä osataan.Urheilukalastus toi paikkakunnalle arvovaltaisia vieraita, jopa Englannissa tunnettiin Viitasaaren koskien
myyttinen maine ja tänne tultiin kokeilemaan uusia perhoja.
Rannoille syntyi omanlaisensa rakennuskanta. Koskikylistä
on helppo aloittaa- myllyperinnettä, vesivoimaa, kalastajia
kaukaa ja läheltä, lentojätkiä uitoissa ja yhtiön miehiä valvomassa. Yhtä lailla kääntösillalla, kirkkosaarella, Keiteleen
rannan venetalailla, Kultainsaaren uimamatkoilla, vanhoilla
laituripaikoilla, Hanelinin viehetehtaalla, ja urheilukalastajien klubeilla on vetovoimaa kulttuurimatkailukohteina.
Laivamatkalla voidaan tutustua vesistöalueisiin ja siihen
liittyviin maisemiin helposti- yhdistämällä tähän myös paikallishistorian tarinoita, saadaan mielenkiintoisia kokonaisuuksia aikaiseksi. Teemaan liittyvät myös erilaiset saari- ja niemikohteet, joissa on merkittäviä ja tavallisenkin ihmisen
havaittavissa olevia muinaisjäännöksiä sekä kulttuurihistoriaa, kuten kirkkosaaressa tai ruumissaarissa. Vesistöt ovat
niin laaja teema, että sen yhteyteen voidaan varsin väljästi
rakentaa tapahtuma-, ohjelmapalvelu- ja kohdetuotantoa.
Se sopii niin performanssitaiteeseen kuin vuotuisten muikkufestivaalien järjestämiseenkin. Koskireitteihin voi tutustua
extreme-urheilun kautta laskemalla koskea ja kiipeilemällä
kalliolla tai kävellä Suovanlahden kulttuurikierros ja ostaa
sonniyhdistyksen kalsareita tuliaisiksi.
Metsien Viitasaari
Metsät ovat olleet keskeinen osa Viitasaaren historiaa- niistä
on saatu elanto nykypäiviin saakka. Teemana se onkin oivallinen ja tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia niin luonnonkuin kulttuurimatkailunkin osalta. Metsään voi tutustua sen
antimien kautta (riistasta katajalla maustettuun juomaan ja
pettuleipään), sen luontoelämyksien kautta, joita tarjoavat
luontopolut ja näköalapaikat, sen tapa- ja uskomusperinteeseen, jossa vilahtelevat metsänhenget ja Tapio, tontut ja
Kalevalan sankarit. Puun voi kohdata matkailija myös sellaisenaan: pyhät puut ja karsikot, puutuotteet, puurakenta-

minen, puusta tehty taide jne. Metsätaloushistorian Viitasaari
muodostuu konkreettisista kohteista, joista mielenkiintoisin ja kehittämisen arvoinen on metsätyömuseo. Lisäksi
metsäkämpät, yhtiöiden virkatalot, uittohistoria ja uittoreitit,
sahalaitokset ja metsätalouteen liittyvät savotta- ja tukkilaistaidot, käsityöt ja metsätöihin liittynyt tapakulttuuri
tervanpolttoa unohtamatta luovat vahvan pohjan metsien
tuotteistamiselle kulttuurimatkailun vetovoimatekijäksi.
Kymönkoskelle voitaisiin tehdä uittohistoriasta kertovat
opasteet, Metsätyömuseossa voitaisiin järjestää savottaperinteen muistoksi teematapahtumia, työnäytöksiä tai lasten satumetsä-päiviä. Tontut, metsänhenget, kalevala, kansansadut ja paikallistarinat antavat väriä metsäkulttuuriin ja
taas metsät antavat mahdollisuuksia määrättömästi.
Kulttuurikylät
Kylämatkailuun painottamisella olisi maaseutualueiden
kannalta suuri merkitys. Tarvittaan kuitenkin enemmän kuin
“pelkkä” kylä eli matkailijoille täytyisi tarjota monipuolinen
ja kiinnostava kokonaisuus “kyläpaketti”. Jokaiselle kylälle
tulisi luoda oma teema/imago, jotta kaikki eivät tarjoa samaa ja toisaalta yhdessä ne tukisivat toisiaan- tarjotaan
enemmän yhdessä. Kulttuurikylien matkailullisen teeman
synnyttämiseksi on ensin etsittävä kylän vahvuudet ja tunnistettava sen ominaispiirteet. ”Kulttuurikylien” lähtötilanteena ja toimintamallina voisi olla kulttuurikartoitus, jossa
etsitään kylälle sekä teemaa että käytettään sitä tuotteiden,
palvelukokonaisuuksien, ohjelmapalvelujen ja erilaisten pakettimatkojen ideapohjana. Sen tarkoituksena on helpottaa
tuoteideoiden löytämistä.

Kulttuurin tuotteistaminen,sisältöjen luominen
Sisältöjen tuottamisen merkitys korostuu yhä enemmän nykypäivän matkailussa, jossa haetaan elämyksiä ja toimintaa. Kokonaisuudet kiinnostavat yleisöä
enemmän kuin vain yksittäiset, irralliset kohteet.
Vain harva kohde on itsessään niin vetovoimainen,
että se kiinnostaa itseisarvona. Sisältöjen luomiseen saadaan apuvälineitä kohteen historiasta, joiden
kautta saadaan puhallettua kohde henkiin ja samalla
voidaan synnyttää tätä ”legendaa” vahvistavia tuotteita ja palveluja, jotka kävijälle tuottavat lisäelämyksiä. Kulttuurituotteita tehdään yleensä hyvin kauan,
niiden tunnettavaksi tekeminen sekä toimivan konseptin löytäminen voi viedä aikaa. Toisaalta näin
niistä tulee yleensä pitkään käytettäviä tuotteita.
Suurimpana ongelmana erityisesti pienyrityksissä
on koettu olevan sekä tiedollinen ja ajanpuute että
myöskin ideoiden vähyys, kun normaali yritystoiminta
vie usein kaikki resurssit. Kehittämisyhtiö ja kaupunki
voisivat toimia kulttuuri-luontomatkailun sateenvarjona, jonka kokoaisi sekä toimijat että yhteiset tavoitteet kulttuuriin ja luontoon perustuvaan matkailun
kehittämistyöhön. Kehittämisosioiden varsinainen
toteuttaminen tapahtuu sateenvarjon koordinoimana, paikallistoimijoiden (yrittäjät, yhdistykset) toteuttaessa kohteisiin liittyviä konkreettisia toimenpiteitä.
Sateenvarjo antaa asiantuntija-apua kohteille, pitää
kokonaisuuden kehittämistä ja markkinointia -myös
kansainväliselle areenalle- hallussaan sekä pyrkii
tukemaan myös erilaisten rahoitusmahdollisuuksien
löytämistä paikallistoimijoiden tueksi.
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KOSKIKYLÄN KULTTUURIKARTOITUS -malli

Mallin tavoitteena on löytää kylien matkailun kehittämiselle yhteinen nimittäjä tai teema sen historian ja kohteiden
perusteella. Tämän kautta voitaisiin rakentaa kylistä Viitasaaren kattava verkosto, jossa jokainen kylä olisi yhden
“teeman” edustaja. Kyläteeman ympärille voidaan rakentaa ohjelmapalveluita, tapahtumia, mahdollisesti synnyttää uusia yrityksiä ja luoda esimerkiksi reitistöjä. Kartoituksen kautta voidaan myös etsiä kohderyhmää kiinnostavat teemat. Maaseutumatkailuyritykset voivat tutustua teokseen: Merja Isotalo: Suomalainen kulttuuri maaseutuyritysten vahvuudeksi.
SIJAINTI JA LIIKENNEYHTEYDET: - Nykyinen opastus, opastuksien tarve,- Saavutettavuus, miten päästä paikalle, Liikenteelliset ongelmakohdat
MATKAILULLISET KESKITTYMÄT - Nykyiset vetovoimatekijät (paikat, tapahtumat), asiakaskunnan rakenne nykyisin, käviKYLÄLLÄ (alueet):
jämäärät, vierailun kesto, yöpymisvuorokaudet / päivämatkalaiset, yöpymispaikat, palvelut,
erilaiset (matkailu) rakenteet ( esim. laavut )
POTENTIAALINEN KYLÄTEEMA

- Mikä kylän vahvuus? Kylähistoria apuna
Esimerkiksi: uittohistoria ja tukkilaiselämä, kalastushistoria ja perhokalastajat, maataloushistoria, I Maailmansodan vallitukset ja venäläisjoukot, taiteilijaelämä...

KULTTUURIYMPÄRISTÖKOHTEET

- Kohteiden listaus, onko opastusta kohteelle,onko kohteissa palveluja
- Mitä voidaan esitellä yleisölle

- Alueen muinaisjäännöskohteet kartoitetaan ja selvitetään mitkä kohteet ovat sellaisia,
joihin voi ohjata matkailjoita tutustumaan. Onko sellaisia kohteita, josta saa “idean” esimerkiksi karhunpeijaisiin, rautakauden pitoihin.
Historialliset rakennukset tai - Rakennuksista kartoitetaan mielenkiintoiset kohteet (historia, erikoisuudet, nähtävyydet
muut mielenkiintoiset käynti- esim. kotimuseo tai seurantalo, arkkitehtuuri, teemaan liittyvät kohteet). Kartoitetaan kylän
historiaan liittyvät kohteet, joista ehkä jäljellä vain kivijalka ja mielenkiintoinen tarina.
kohteet:
- Perinnemaisemakohteiden kartoitus, selvitetään onko maaseutumatkailua tilalla. Mahdollisuus luoda Polku Mansikkapaikalle-perinnemaisemien esittelytilojen tapaisia kohteita.
Perinnemaisemat
Lapsille hyviä kohteita, yleensä eläimiä tiloilla..
- Kulttuurimaiseman maiseman nykytila ja hoidon tarpeet kartoitetaan, tarvittaessa myös
Kulttuurimaisemat:
ryhdytään hoidon toimenpiteisiin. Kulttuurimaisema on arvo itsessään
Muinaismuistot

PAIKALLISHISTORIAN ERIKOISUUDET, TARINAPERINNE

Esimerkiksi: kummitustalot, historialliset tapahtumat, vanhat tiet, ratsupolut, sodat, palvontapaikat, rajat, seurantalot, orpokodit ..

TUNNETTUJA HENKILÖITÄ / PAI- Esimerkiksi: Valtiopäämiehet ja vaikuttajat, kansanparantajat, erakot, taiteilijat, haavimieKALLISIA KYLÄHAHMOJA
het, sotilaat, pienyrittäjät, myllärit, kalamiehet, “suuret persoonat”, siirtolaiset.. VESISTÖ- JA KALASTUSPE- Kalastushistoria, kalastustavat, urheilukalastus, apajapaikat, kalamajat, verkkojen ja
RINNE, ELINKEINOHISTORIA, uistinten ym. välineiden valmistajat, satamat, laiturit, uhrikivet, kalatarinat, muinaisusko,
KÄSITYÖLÄISET
taitavat kalastajat, kalaruoat, kalamatkat, uittoreitti, uittoperinne, kirkkomatkat, terva,
veneet ja veneiden tekijät, venereitit . Myllyt, ruukit, sepät, kankurit, räätälit, suutarit,
kievarit,kaupat, klubit, sahat, maatalous, kalastusvälineet, veneentekijät, voimalaitokset...
RUOKA- JA TAPAPERINNE

Paikallinen perinneruoka ja tapakulttuuri (juhannusjuhlat, pääsiäiskokot, joulu)

KÄYTÖSTÄ POISTUNEET TAI VA- - Kylissä vajaakäyttöisten tai käytöstä jääneiden rakennuksien kartoitus
JAAKÄYTTÖISET RAKENNUKSET - Kylien kehittämisen yhteydessä mietitään, saisiko ko.rakennukset esimerkiksi kunnostuksella majoitus- tai tapahtumakäyttöön
KOHTEIDEN HOIDON TARPEET

- Kohteiden kunto ja myös kylämaiseman nykytila tulee huomioida kartoituksen yhteydessä.
- Mietitään tarvittavat toimenpiteet vetovoiman parantamiseksi ja viihtyisän ympäristön luomiseksi ( maisemanhoito, rakennuksien kunnostustarve...)

LUONTOKOHTEET JA NIIDEN
OPASTUKSET

- Kartoitus matkailijoille sovelutuvista luontokohteista, retkeilyvarustukset, opastukset,
maisemallisesti hienot paikat

ALUEEN LÄPI KULKEVAT
VALMIIT REITISTÖT

- Luontoreitit, kulttuurireitit, melontareitit, Sininen tie....

MATKAILULLISTA TEEMAA
TUKEVAT YRITYKSET, RUOKAJA MAJOITUSPALVELUT

- Ohjelmapalvelut, opaspalvelut, venekuljetukset, koskenlasku, kalliokiipeily, hevosvaellukset, pyörä- ja kanoottivuokraus, suoramyyntipisteet ja käsityöläiset, maaseutumatkailuyritykset, perinnepihat ja kotimuseot, eläinpihat
- Maatilamajoitus, mökit, kaupat, kioskit, ruokapalvelut, ryhmille palvelut, lähiruoka
- kohteiden esteettömyys, voidaanko ottaa kaikkia asiakasryhmiä

VUOSITTAISET TAPAHTUMAT

- Nykyiset tapahtumat, mahdolliset uudet tapahtumat
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Viitasaaren kulttuuriympäristöohjelma
Keskeinen osa POTKU-hankkeen työtä sekä tätä Viitasaaren kulttuuriympäristöstä kertovaa julkaisua on ollut tiedon lisääminen, kulttuuriympäristön säilymisen tukeminen sekä hoidon edistäminen. Sen tueksi luotiin POTKU-hankkeen Vitasaaren työryhmässä kulttuuriympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on innostaa ja
rohkaista viitasaarelaisia osallistumaan kulttuuriympäristöään koskevaan toimintaan ja kehittämiseen. Kulttuuriympäristöohjelma kokoaa yhteen ajatuksia siitä, kuinka kulttuuriympäristön hyväksi voidaan Viitasaarella
lähivuosina toimia. Jotta kehittämistoimet toteutuisivat, edellytyksenä on erityisesti kunnan ja sen asukkaiden
sitoutuminen ohjelman toteuttamiseen. Pääpaino tässä ohjelmassa on viitasaarelaisilla toimijoilla. Viitasaaren
kulttuuriympäristöohjelmaa tukee Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelman tavoitteiden toteutumista (KeskiSuomen ympäristökeskus, 2005).
Kulttuuriympäristöohjelman toimenpide-ehdotukset on jaettu kolmen pääteeman alle:
1. Tiedon saavutettavuus, kulttuuriympäristökasvatus
2. Kulttuuriympäristön hoidon edistäminen.
3. Kulttuuriympäristö elinkeinoelämän vahvuutena

TIEDON SAAVUTETTAVUUS, KULTTUURIYMPÄRISTÖKASVATUS
Tietoa voi olla joskus vaikea löytää - usein sen löytää vain jos tietää mistä sitä etsii. Koululaitoksella on keskeinen merkitys varsinkin lasten ja nuorten kulttuuriympäristökasvatuksessa. Oppiminen elämyksien ja kokemuksien kautta sekä niitä
jakamalla ovat merkittävässä roolissa. Myös aikuisille suunnattua koulutusta tarvitaan lisää. Keskeistä on myös päättäjien,
viranomaisten ja aikuisten tiedon lisääminen päätöksenteon pohjaksi, joka vaikuttaa niin kunnallisessa toiminnassa kuin
yksilötason ratkaisuissakin.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

kunta
yhdistykset
koulut
asukkaat
paikallistiedotus

- Kulttuuriympäristöohjelma tulisi ottaa mukaan osaksi kuntatyötä, teh-dä
se tutuksi myös päätöksenteosta vastaaville luottamusmiehille kunnan
virkamiesten lisäksi.
- Kulttuuriympäristö pidetään esillä keskusteluissa, mm. paikallislehdissä
voidaan nostaa juttusarjana esiin erilaiset kulttuuriympäristökohteet

Kulttuuriympäistöön liittyvän viranomaisosaamisen kehittäminen

kunta
kehittämisyhtiö
toimintaryhmä
verkostot
hankkeet

- Erilaiset maakunnalliset koulutustilaisuudet ja seminaarit antavat lisäarvoa ammattitaidolle sekä luotaavat ajantasaisia aiheita.
- Kulttuuriympäristöön liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan kunnan sisällä, myös omia koulutuskokonaisuuksia tai asiantuntijaluentoja
voitaisiin järjestää kunnan henkilöstölle
- Kulttuuriympäristön kehittämistoimintaan kiinnitetään huomiota, mm. EUhankkeiden ja kunnan kehittämishankkeiden kautta.
- Kulttuuriympäristökohteita koskevassa päätöksenteossa huomioidaan
kohteen erityisominaisuudet ja niitä pyritään tukemaan.

Koulujen kulttuuriympäristökasvatukseen mukaan monipuolisesti paikallista aineistoa ja oppilaita osallistavia
työskentelymenetelmiä

koulut
koululaiset
opettajat
yhdistykset

- Viitasaaren rakennusperinnön esittely kylien alueella, ns. kotiseutukierrokset, erityisesti osana lasten ja nuorten kasvatuksellista työtä: yhteistyössä
koulujen ja kerhojen kanssa. Kohdevierailut vanhoihin rakennuksiin, niiden
historiaan tutustuminen, yhteistyössä yhdistyksien ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa.
- Osallistuminen vuosittain kouluille suunnattuun Keski-Suomen kulttuuriympäristö-kilpailuun tai Euroopan rakennusperintöpäiviin. Opettajien osallistuminen kulttuuriympäristökasvatuksen verkostoihin, esim. Suomen
Tammi.
Kulttuuriympäristökasvatukseen
uusien
aineistojen
luominen,
ympäristökasvatus-hankkeisiin osallistuminen tai niiden kehittäminen paikallisista lähtökohdista

Tiedotus ja tiedon saavutettavuus, informaation kokoaminen yhteen

kunta
viranomaiset
asiantuntijat

- Tiedotetaan erilaisista avustuksista ja myös kunnan virkamiehiä opastetaan
niiden käyttöön ja ohjeistukseen.
-- Ajantasaisesta tiedonsaannista huolehditaan, tiedon hankkiminen on
kuntalaisille tehty helpoksi. Sähköistä mediaa hyödynnetään kulttuuriympäristötiedon jakamiseen. Kulttuuriympäristön hoitoon liittyvä tietopiste,
josta saisi tietoa avustuksista ja tuista, niiden hakemisesta, korjauksesta
ja hoitotoimista sekä yhteystiedot myös maakunnallisiin ja valtakunnallisiin
toimijoihin ja asiantuntijoihin

Kulttuuriympäristöohjelman
man tiedon hyödyntäminen

tarjoa-

Lisätään tietoa perinne- ja kulttuuri- kunta
maisemista sekä niiden tuista
maaseutuelinkeino
järjstöt, yhdistykset

- Edistetään ja lisätään yhteistyötä sekä tiedottamista kunnan kautta maanomistajien ja asiantuntija-/viranomaistahojen välille.
- Ohjataan hakemaan tukia sekä maaseutukulttuuriin liittyvien kohteiden
hoidossa: maisema-alueet, perinnemaisemat, vanhat rakennukset ja rakennelmat. Perinnemaisemien omistajien neuvonta ja hoitosuunnitelmat

Viitasaaren
vesistökulttuurin
ja kunta
saarien kulttuuriympäristökohteiden K-S museo
inventoinnit
K-S ympärisökeskus
hankkeet
Tutkimus
korkeakoulut

- Viitasaaren vesistöjen kulttuuriympäristöä koskevan tiedon lisääminen
- Saari-inventoinnit vesistöalueilla: muinaismuistot, rakennetut ympäristöt,
perinnemaisemat, luonnonsuojelulain mukaiset luontotyypit
- Opinnäytteitä ym. mahdollista hyödyntää sekä kulttuuriympäristön hoidossa että kulttuurimatkailun kehittämisessä.
- Vesistökulttuuriin ja kulttuuriympäristöön liittyvän tiedon julkaiseminen,
sen saavutettavuus kaikille asukkaille, esimerkiksi yleisöluentosarjat
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KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOIDON EDISTÄMINEN
Kulttuuriympäristön hoito on suurin haasteistamme. Se ratkaisee, mitä säilyy seuraaville sukupolville. Kulttuuriympäristön hoito on pääosin omistajiensa vastuulla, joten voimavaroja tulisi suunnata heidän toimintansa tukemiseen, neuvontaa, hoidon edistämiseen sekä erilaisten asiantuntijoiden ja avustusjärjestelmien
hyödyntämiseen.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

Tuetaan perinnebiotooppialueille tehtävien hoitosuunnitelmien tekoa.

kunta
virkamiehet
alan järjestöt

- Ohjataan niittyjen, metsälaidunten, ketojen jne. omistajat Keski-Suomen
ympäristökeskukseen, TE-keskuksen maaseutuosastolle tai ProAgria KeskiSuomeen, jotka toimivat yhteistyötahoina ja asiantuntijoina hoitosuunnitelmien
teossa

Kunnostusta kestävää kehitystä
tukien.

kunta
asukkaat
kyläyhdistykset
yrittäjät

- Uuden luomisen rinnalle vaihtoehdoksi vanhan säilyttäminen, vaaliminen,
ylläpito ja kunnostaminen. Se kuuluu kulttuurisesti kestävään kehitykseen jatkaen tietojen ja taitojen siirtymistä sukupolvelta toiselle. On siis sekä kulttuurillisesti että taloudellisesti kestävää kunnostaa rakennus muuttuneeseenkin
käyttötarkoitukseen yhtä laadukkaasti kuin se on alkujaan rakennettukin. Tätä
toimintamallia tulee tukea ja viedä eteenpäin, jotta luodaan hyvä, viihtyisä ja
terveellinen elinympäristö. Vain pitkäikäisistä rakennuksista muodostuu rakennuskulttuuria
- Ekologisuuden kannalta vanhan kunnostamisessa voitaisiin tukea myös esim.
vanhojen rakennusosien kierrätystä ja innovoida niiden hyödyntämistä. Suositaan
paikallisia valmistajia, tekijöitä ja kotimaisia (lähi-) materiaaleja, joilla on pitkä
elinkaari ja pienemmät kuljetuskustannukset.

Maisemanhoidolla viihtyisä
maisema

kunta
metsänomistajat
maatalousyrittäjät
metsänhoitoyhdistykset

- Maisemahoidon suunnittelmat ja laajemmat maisemanhoidolliset tavoittet
erityisesti kehityksessä oleville alueille. Hoitosuunnitelmien toteutuksessa
voidaan kohdentaa entistäviä, kunnostavia hoitotoimia aluekokonaisuuksille laajapohjaisena asukasyhteistyönä.
- Metsänhoidossa maiseman huomioiminen, erityisesti tiealueiden, kaukomaisemien ja kultturimaisemien ollessa kyseessä. Maisemapainotteiset metsäsuunnitelmat.

Rakennetun kulttuuriympäristön kunta
tilan ajantasainen seuranta
muut viranomaiset ja asiantuntijat

- Ohjataan rakentajia mm. täydennysrakentamisen osalta ja kulttuurimaisemaalueilla.
- Kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa kiinnitetään huomiota rakennusten sijoittumiseen maaston sekä paikallisen kulttuuriympäristön ominaispiirteistä
vahvistavaan suuntaan.
- Kulttuuriympäristön liittäminen osaksi kunnan toimintasuunnitelmia, tavoiteohjelmia ja kehittämisstrategioita.
- Vahvistetaan kunnan kiinteistöjen hoidosta vastaavan henkilökunnan tietoisuutta rakennusperinnön arvoista ja hoidosta sekä kulttuurimaisemista.
- Huomiota myös erilaisiin maatalouselinkeinoon liittyneisiin, mutta nykyisin
käytöstä poistuneisiin rakennuksiin, joilla myös maisemallinen merkitys. (ladot,
riihet, aitat, viljankuivurit , maitolaiturit jne). Kunnossapito on osa kulttuurimaiseman hoitoa, uusien käyttötarkoituksien löytäminen.

Kunnostajia ja rakentajia
ohjataan hyvän ympäristön synnyttämiseksi

kunta
muut viranomaiset ja asiantuntijat

- Rappeutuva rakennuskanta toimii ympäristöänsä vastaan. Kulttuuriympäristön
arvokohteiden hoito otetaan huomion kohteeksi. Kunnostus- ja hoitotoimia osoitetaan kohteisiin jo hyvissä ajoin, erityisesti kunnan omistamat kohteet voisivat
toimia hyvän hoidon esimerkkinä.
- Opastetaan kunnostajia vanhojen rakennuksien arvoja säilyttäviin kunnostuksiin ja uudisrakentamisessa huomioidaan jo olemassa oleva ympäristö ja rakentamisen perinteet. Museoviraston korjauskorteista saa hyvän avun!
- Kunnostuskohteille suunnataan suoraa avustusneuvontaa, ohjataan tarvittaessa asiantuntijoiden puoleen (ympäristökeskus, K-S Museo, muut) ja autetaan
myös avustuslomakkeiden täyttämisessä

Kyläkohtaisten kulttuuriympäristön hoitosuunnitelmien
laatiminen jokaisella aktiivikylällä.

kyläyhdistykset
asukkaat
yrittäjät
kunta

- Kyläläiset miettisivät ja listaisivat hoitoa vaativat kulttuuriympäristökohteet
kylältä (maisemanhoidon tarpeet, rakennuksien kunnostus).
- Kyläläiset toteuttaisivat suunnitelmaansa, vaikkapa yksi kohde per vuosi. Listan
perusteella voidaan arvioida niiden toteuttamiseksi tarvittavat taloudelliset ja
työvoimaresurssit.
- Maisemanhoitoa voidaan tehdä myös kylän yhteisin voimin keskeisillä kylämaisema-alueilla. Tiemaisemien hoidossa yhteyttä tulee ottaa ensin Tiepiiriin ja sopia
asiasta heidän kanssaan, lisäksi kahvi- ja muihin pieniin kustannuksiin voi hakea
ns. sponsoreita. Laajempia maisemanhoidollisia tavoitteita toteuttavia hankkeita
voi myös toteuttaa, esim. toimintaryhmän tuella
- Kunnan johdolla esim.kerran vuodessa kokoontuvat työryhmä. Yhteiskokoontumisen tarkoituksena olisi keskustella kylien kulttuuriympäristön hyödyntämiseen,
matkailuun, hoitoon ja kehittämiseen liittyvistä suuremmista linjoista

Yhdistykset
asukkaat
yrittäjät
koulut
kunta

- Viitasaari-Seuralla, kylä- ja muilla yhdistyksillä voisi olla rooli rakennusperinnön
hoidon edistämisessä erilaisten perinnetöihin liittyvien taitojen siirtäjänä - Talkootapahtumia, koulutuksia tai kesätapahtumia voitaisiin synnyttää ”hoitotarpeen
ympärille. Parantaa yhteishenkeä ja lisää yhteisöllisyyttä.
- Perinnetaitojen tallentaminen ennen niiden katoamista: kyläkirjoihin tai museokokoelmiin, julkaisuina, sähköisinä arkistoina jne.

Vuosittainen kylien kulttuuriympäristö- kokous / yhteistyöelin

Kulttuuriympäristöön ja omaan
paikallisperinteeseen liittyvät
tapahtumat, koulutukset ja
tiedon kokoaminen
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KULTTUURIYMPÄRISTÖ ELINKEINOELÄMÄN VAHVUUTENA
Parhaimmillaan kulttuuriympäristö tukee kunnan kehittymistä, hyödyttää elinkeinoelämää ja matkailua sekä
tuo niille lisäarvoa. Kulttuuri- ja luontomatkailu voivat olla tulevaisuussa matkailun painopisteitä, niiden kehittämisessä on hyvä olla etulinjassa. Kulttuurimatkailun kehittämisessä tärkeää on kohdentaa voimavarat
yhteiseen teemaan, jolloin saadaan luotua alueen tunnettavuustekijät ja riittävä vetovoima.
TAVOITE

TOIMIJAT

TOTEUTUS

Kulttuurimatkailun vetovoimatekijöiden kehittäminen

kunta
viranomaiset
asiantuntijat
toimintaryhmä
kehittämisyhtiö
EU-rahoitustahot
(TE-Keskus,
Ympäristökeskus,
K-S Liitto)

- Tuetaan kulttuuriympäristöä säilyttäviä elinkeinoja ja selvitetään kulttuurimatkailun vahvistamisen mahdollisuuksia, esimerkiksi omana hankkena.
- Kulttuuriympäristöohjelman tarjoamaa tietoa jatkojalostetaan kunnan
sekä elinkeinoelämän käyttöön.
- EU-hankerahoitusta ja erilaisia avustuksia hyödynnetetään ja niistä tiedotetaan aktiivisesti eri toimijoiden keskuudessa; kulttuurimatkailua kehitetään EU-rahoituksen avulla
- Keskusta-alueen kulttuurimatkailun edistäminen, opastetut retket tai
valmiiden ohjelmapalveluiden välittäminen, tiedon saavutettavuuden
parantaminen> mitä kannattaa käydä katsomassa. Huomioon erityisesti
ns. ohikulkijat, jotka eivät ole varautuneet etukäteissuunnitelmilla tai tiedoilla Viitasaaren nähtävyyksistä.

Kulttuuri- ja luontomatkailun kehittämistä tukevan verkoston synnyttäminen Viitasaarelle- Vesistöt
ja metsät

Kunta käynnistäjänä
kylä- ja muut yhdistykset
hankkeet
yrittäjät
kehittämisyhtiö
toimintaryhmä

- Yhteistyötä kunnan, kohteiden omistajien, kulttuuritoimijoiden, yhdistysten
ja matkailuyrityksien välillä lisätään. Kuntaan kulttuurimatkailuverkosto,
joka voisi toimia yhteistyössä mm. uusien tapahtumien, ohjelmapalveluiden
ja erilaisten osaamisalueiden kehittäjänä ja tiedon levittäjänä.
- Työn pohjaksi teema, jolloin luodaan imago kulttuuri-ja luontomatkailulle
- Matkailua hyödyttävien lisäselvitysten tuottaminen teema-alueesta, kartoitetaan kohteet sekä potentiaaliset kohteet
- Kulttuurimatkailun kehittäminen kyläkohteissa ja kylillä, jokainen mukana
oleva kylä saa myös oman “teemansa”, esimerkiksi Kymönkoski uittohistorian, Keihärinkoski elinkeinokalastushistorian, Suovanlahti myllyperinteen
jne. Kylän palvelut ja tuotteet nivotaan teeman ympärille sekä luodaan uusia palveluja niiden pohjalta (esim. opastukset)

Kulttuuri-ja luontomatkailua edistävien palvelujen kehittäminen

Kunta käynnistäjänä
kylä- ja muut yhdistykset
hankkeet
yrittäjät
kehittämisyhtiö
toimintaryhmä

- Luodaan uusia tuotteita palveluja, jotka pohjautuvat kylien olemassaoleviin mahdollisuuksiin (kohteet, historia, kylien “teemat”)
- Uudet teknikat ja kohderyhmät, mukaan esim. GeoCache-tuottamiseen
(GPS-aarteenetsintä) tai multimediatuottamiseen, internetin hyödyntäminen erityisesti kansainvälisessä markkinoinnissa.
- Erikoisryhmille suunnattuja matkailupaketteja (kohteet, palvelut ja majoitus, ohjelma); esteettömyys (llikuntarajoitteiset), leirikoulut, ulkolaiset
kohderyhmät, TYKY-paketit.

Tyhjilleen jääneiden tai vajaakäyttöisten rakennusten käytön kehittäminen

kunta
omistajat
asukkaat
yhdistykset
matkailusektori

- ko. rakennusten käytön edistäminen, esimerkiksi kartoittaa kohteiden
soveltuvuus jonkin asteiseen matkailukäyttöön tai majoitus-/ yrityksien
toimitiloiksi kesäaikaan. Kohteiden kartoituksessa apuna voisivat olla
kyläyhdistykset ja asukkaat rakennusvalvonnan ohella.
- Nykyisin kiinnostavat myös “perinteiset”majoitukset, joissa kesälomalainen huolehtii itse veden kannosta, puiden pilkkomisesta jne. Ei tarvitse olla
“viiden tähden honkahuvila”.

Kylien kulttuurimatkailukohteet

kunta
asukkaat
Kylä- ja kulttuurimaisemien kehit- yhdistykset
täminen alueittain, vetovoimainen
ja viihtyisä kulttuurimaisema

- Kylien kulttuuriympäristön hyödyntäminen osana matkailua
- Tarvitaan kokoava hanke- tai työryhmä, matkailu- ja markkinointialan ihmiset mukaan, kokonaisvaltainen suunnittelu
- Tarvitaan enemmän henkisiä resursseja kuin taloudellisia
- Maisemahoidon suunnittelmat ja laajemmat maisemanhoidolliset tavoittet
erityisesti kehityksessä oleville alueille. Hoitosuunnitelmien toteutuksessa
voidaan kohdentaa entistäviä, kunnostavia hoitotoimia aluekokonaisuuksille laajapohjaisena asukasyhteistyönä.

Perinne- ja kulttuurimaisemien kunta
mahdollisuudet matkailussa
maatilamatkailuyritykset
ohjelmapalvelut
osuuskunnat

- Tutkitaan perinnemaisemakohteiden mahdollisuudet matkailun kehittämisessä. Elämyksellinen luonto- ja kulttuurimatkailu; kohteissa monipuolinen kasvi- eliöstö- ja lintulajisto, joita voidaan esitellä perinteisen
karjatalouden lisäksi. “Luomu”-ajattelu – perinteinen maatalous ja kestävä
kehitys.
- Hyvänä esimerkkinä on Polku Mansikkapaikalle- perinnebiotooppien esittelytilaverkosto-hankkeen toimintamalli

Matkailullisesti mielenkiintoisia
kohteita ja alueita hoidetaan
säännöllisesti

- Matkailijoiden vierailukohteita hoidetaan vuosittain, jotta niiden kiinnostavuus säilyy ja kuntakuva pysyy viihtyisänä.
- Kohteiden hoito ja ylläpito on vastuutettu.

kunta
yrittäjät
yhdistykset
muut omistajat
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Tukea kulttuuriympäristön hoitoon
Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Rakennusperinnön hoidon avustus on tarkoitettu kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten kunnostuksiin ja
kohteiden säilyttämiseen edellyttämiin selvityksiin. Avustusta ei ole tarkoitettu normaaliksi ylläpidoksi katsottaviin
toimenpiteisiin, käyttömukavuuden parantamiseen tai rakennuksen siirtämiseen. Avustusta myönnetään ensisijaisesti
rakennnuksen ulkopuolisiin korjauksiin, joissa tulee säilyä
rakennuksen ja alueen ominaisluonne ja historiallinen aitous. Avustusta voi hakea päärakennuksen lisäksi pihapiirin muihin rakennuksiin. Korjauksissa on mahdollisuuksien
mukaan noudatettava perinteisiä työtapoja ja käytettävä rakennukseen sopivia materiaaleja. Avustusta myöntää KeskiSuomen ympäristökeskus vuosittain, hakuaika päättyy vuosittain 31.10. Avustusta voivat hakea kohteiden omistajat;
yksityiset, yhdistykset sekä kunnat ja seurakunnat. Lisäksi
avustusta voidaan hakea myös erilaisiin selvityksiin, esimerkiksi kunnat kulttuuriympäristö-selvityksiin, kunnostussuunnitelmiin tai rakennussuojelukohteiden hankkimiseen.
Lisätietoa:
Keski-Suomen ympäristökeskus
www.ymparisto.fi > Maankäyttö ja rakent... >
Rakennusperintö ja k... > Rahoitus ja avustukset
Museoviraston entistämisavustus
Museovirasto jakaa vuosittain entistämisavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entistäviin
korjaustöihin. Avustussumma vaihtelee rakennuksen kulttuurihistoriallisen arvon ja korjaustöiden laajuuden mukaan.
Vuosittainen hakuaika päättyy 31.10. Museovirasto haluaa
tarkistaa korjaussuunnitelmat ja valvoa töitä. Hakemuksessa on esitettävä kohteen historia, hankesuunnitelma,
kustannusarvio, valokuvat ja mahdolliset piirustukset. Avustuksen piiriin kuuluva entistäminen voi olla rakenteen korjaamista tai vahvistamista. Vain erityisen perustelluista syistä
ja poikkeustapauksissa tuetaan uusimista (esim. vesikaton
uusiminen). Avustusta ei myönnetä perusparannukseen.
Lisätietoa:
Museovirasto, www.nba.fi/fi/entavustus
Keski-Suomen museo, www.jkl3.fi/ksmuseo/
Seurantalojen korjausavustus
Seurantalojen korjausavustukset on tarkoitettu työväenyhdistysten, nuorisoseurojen sekä maamiesseurojen, pienviljelijäin yhdistysten ja osastojen, raittiusyhdistysten,
marttayhdistysten, VPK-yhdistysten, kotiseutuyhdistysten,
maataloustuottajain yhdistysten, manttaalisäätiöiden, kyläyhdistysten, puolueosastojen ja urheiluseurojen omistamien
vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitettujen seurantalojen
korjauksia varten. Hakuaika päättyy vuosittain 30. syyskuuta.
Hakemuslomakkeita ja ohjeita saa Suomen Kotiseutuliiton
verkkosivulta sekä tilaamalla Suomen Kotiseutuliitosta.
Lisätietoa:
www. suomenkotiseutuliitto.fi
Tukea maisemanhoitoon ja perinnemaisemien hoitoon
Maatalousluonnon ja maiseman hoidon pääasiallinen rahoituskanava on maatalouden ympäristötuen erityistuki.
Tuet uudistuivat vuosina 2007 ja 2008. Tukimuodot ovat
luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen sekä
perinnebiotooppien hoito. Luonnon ja maiseman hoidon edistämisen erityistukea voivat hakea ainoastaan maanviljelijät.
Tukea voi hakea esimerkiksi pellon ja metsän tai pellon ja
tien välisen reunavyöhykkeen tai metsäsaarekkeen hoitoon.
Perinnebiotooppien hoidon erityistuki on tarkoitettu perinnebiotooppien hoitoon. Sitä voivat hakea viljelijöiden lisäksi
rekisteröidyt yhdistykset. Perinnebiotooppien hoidon aloit-

tamiseen ja kohteiden kunnostamiseen voidaan hakea eituotannollisten investointien tukea. Kaikkia tukimuotoja voi
hakea myös vuokratulle alueelle. Näitä molempia haetaan
alueelliselta TE- keskukselta erillisellä hakemuksella. Sen liitteeksi laaditaan alueen hoitosuunnitelma. Hakuaika on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.
Lisätietoa:
Viitasaaren kaupunki
www.mavi.fi/fi/index/viljelijatuet/oppaatjaohjeet/ymparistotuenerityistukienoppaat.html
Keski-Suomen T&E-keskus, maaseutuosasto
www.te-keskus.fi/keski-suomi
Keski-Suomen ympäristökeskus, Luonto ja kulttuuriympäristöt -yksikkö
www.ymparisto.fi > Keski-Suomi > Luonnonsuojelu >
Maatalousalueiden lu... > Maatalouden ympäristötuki
Verohelpotukset ja -vähennykset kotitalouksille
Kotitalousvähennyksenä voi vähentää yrittäjältä ostetun korjaus- ja remonttityön määrästä osan verotuksessa. Vähennys
on henkilökohtainen, vuonna 2006 vähennys oli 1 150 €. Kotitalousvähennyksien enimmäismäärä kannattaa tarkastaa
vuosittain. Jos työhön on saatu muuta yhteiskunnallista
tukea, ei vähennystä voi tehdä.
Lisätietoa:
Verohallinnon palvelupuhelin 020 466 011 tai www.vero.fi
Työllistämistuki
Työvoimatoimisto myöntää tukea yksityisille työnantajille
työvoiman palkkaamiseen.
Lisätietoa:
Alueen työvoimatoimisto
Työsuhdepalvelupuhelin: 0200 66122 tai www.mol.fi
TE-keskus : www.te-keskus.fi
Korjausavustukset
Korjausavustusta voi hakea mm. vanhusten ja vammaisten
asuntojen korjaamiseen, liikkumisesteiden tai asuntojen terveyshaittojen poistamiseen, kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sekä suunnitelmallisen
korjaamisen edistämiseen, kuten kuntotutkimuksiin. Korjausavustuksia haetaan pääsääntöisesti siltä kunnalta, jonka
alueella korjattava rakennus sijaitsee.
Lisätietoa :
Viitasaaren kaupunki
www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet >
Korjausavustukset
Energia-avustukset
Energia-avustuksilla parannetaan asuinrakennusten energiataloutta ja vähennetään energian käytöstä aiheutuvia
kasvihuonekaasupäästöjä. Avustusta myönnetään mm.
laiteinvestointeja varten, kun asunnon lämmitysjärjestelmä
uusitaan päästöttömällä tai vähäpäästöisellä järjestelmällä.
Lisätietoa:
Viitasaaren kaupunki
www.ara.fi > Avustukset > Korjaus- ja energia-... > Energiaavustus
Korkotuki perusparantamiseen
Valtio tukee perusparannustöitä korkotuella, joita myönnetään
vuokratalojen, asumisoikeustalojen, asunto-osakeyhtiötalojen sekä omakotitalojen perusparantamiseen. Korkotuen
myöntää Valtion asuntorahasto, joka myös päättää vuotuiset
hakuajat. Tuki on haettava ennen töiden aloittamista.
Lisätietoa:
www.ymparisto.fi > Asuminen > Perusparantamisen tuet
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Euroopan Unionin rakennerahastojen tuet
EU-rahoitusta voi saada tavoiteohjelmien mukaisille hankkeille.
Ohjelmakaudella 2007-2013 toteutetaan Keski-Suomessa
neljää EU-ohjelmaa, ne ovat Länsi-Suomen Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) -ohjelma, Manner-Suomen Euroopan
Sosiaalirahaston (ESR)-ohjelma, Manner-Suomen maaseudun
kehittämisohjelma sekä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelma. EU-hankkeisiin liittyvästä rahoituksesta ja hankkeisiin
liittyvästä neuvonnasta vastaavat maakunnallisella tasolla Keski-Suomen Liitto, Keski-Suomen TE-keskus sekä Keski-Suomen
ympäristökeskus.
Tietoa EU-rahoituksesta Keski-Suomessa:
yleiset tietosivut: www.eurahoituskeskisuomi.fi
Keski-Suomen liitto: www.keskisuomi.fi
Keski-Suomen TE-keskus: www.te-keskus.fi/keski-suomi
Keski-Suomen ympäristökeskus: www.ymparisto.fi > keskisuomi > EU-rahoitus
Toimintaryhmien EU- rahoitus paikallishankkeisiin
Paikallislähtöisessä kehittämistyössä keskeisenä toimijoita
ohjaavana tahona on Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari
ry, joka toteuttaa LEADER- ohjelmaa pohjoisen Keski-Suomen
kuntien alueella. Toimintaryhmällä on oma seudullinen ohjelmansa, jonka painopisteisiin hanketoiminnan tulee suuntautua.
Hakuaika on jatkuvaa, mutta määräytyy EU-ohjelmakausien mukaisesti. Viisarista saa apua ja neuvontaa hankeasioissa.
Lisätietoa:
Maaseudun kehittämisyhdistys Viisari ry
www.viisaankivi.fi/fi/kotisivut/viisari_ry
Avustukset ympäristökasvatushankkeille
Ympäristöministeriö myöntää harkinnanvaraisia valtionavustuksia järjestöille, kouluille, kunnille ja yksityisille mm. kulttuuriympäristön vaalimista edistäviin valtakunnallisiin ympäristökasvatushankkeisiin.
Ympäristökasvatushankkeissa
voidaan
tuottaa mm. uudenlaisia opetussisältöjä tai –toimin-tatapoja.
Hakuaika on vuosittain 31.10. mennessä.
Lisätietoa:
www.ymparisto.fi > Palvelut ja tuotteet > Rahoitus ja avustukset > Harkinnanvaraiset valtionavustukset
Säätiöt ja rahastot
Maassamme on useita kulttuuria ja taidetta tukevia säätiöitä
ja rahastoja, joilta voi hakea tukea apurahojen myötä erilaisille
tutkimus-, tallennus- ja muille hankkeille. Yleensä apurahat
myönnetään yksityiselle henkilölle, työryhmälle tai yhdistykselle
säätiön määrittelemien perusteiden pohjalta. Hakuajoista kuulutetaan erikseen. Esimerkiksi Keski-Suomen rahasto tukee
maakunnan alueella tehtävää tutkimusta ja kulttuurityötä.
Lisätietoa : Säätiöpalvelu, www.skr.fi
Museoiden harkinnanvaraiset avustukset- Museovirasto
Museovirasto myöntää harkinnanvaraisia avustuksia museoille,
jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin. Avustusta
voi hakea mm. museorakennusten kunnostukseen, jonka tavoitteena museokokoelmien säilytysolosuhteiden parantaminen
tai toiminnan edistäminen. Hakuaika päättyy 31.10. vuosittain.
Lisätietoa:
Museovirasto / Museotoimen kehittäminen
Puh. (09) 40 501 tai www.nba.fi

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet –Opetusministeriö
Opetusministeriö myöntää kuntien kulttuuritoimintalain
mukaisien kulttuuritoimintaa varten tarvittavien tilojen,
valtionosuutta saavien museoiden sekä valtakunnallisesti
merkittävien kulttuuritilojen perustamis- ja peruskorjaushankkeisiin. Hakuaika 31. 12. mennessä.
Lisätietoa:
Opetusministeriö, Helsinki.
Puh: (09) 160 04 tai www.minedu.fi/OPM/Avustukset/
Rakennusperintö, rakennusperinnön hoito
Rakennusperinnön inventoinnit ja tutkimus, rakennusperinnön hoito, lausunnot, entistämisavustukset
Keski-Suomen museo / rakennustutkija
Kilpisenkatu1, PL 634, 40101 Jyväskylä
puh: 014- 624 928
www3.jkl.fi/ksmuseo/
Rakennusperinnön hoito, rakennusperinnön hoidon
avustukset, Euroopan rakennusperintöpäivät, korjausneuvonta.
Keski-Suomen ympäristökeskus /
Luonto- ja kulttuuriympäristöt yksikkö
Ailakinkatu 17, PL 110, 40101 Jyväskylä
puh. 020 490 110
www.ymparisto.fi>keski-suomi
Valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, entistämisavustukset, hoito-ohjeet ( korjauskortit):
Museovirasto /rakennushistorian osasto
Sturenkatu 4, Kulttuuritalo, PL 169, 00511 Helsinki
puh. 09-40501
www.nba.fi/korjkortit
Muinaisjäännökset, inventoinnit, muinaisjäännösten
hoito:
Keski-Suomen museo /maakunta- arkeologi
Kilpisenkatu1, PL 634, 40101 Jyväskylä
puh: 014- 624 928
www3.jkl.fi/ksmuseo/
Museovirasto / arkeologian osasto
Nervanderinkatu 13, PL 913, 00101 Helsinki
puh: 09-40501
http://www.nba.fi/fi/arkeologia
Perinne- ja kulttuurimaisemat, erityistuet:
Erityistukilausunnot, perinnemaisemien hoitosuunnitelmat, maisema-asioiden lausunnot
Keski-Suomen ympäristökeskus /
Luonto ja kulttuuriympäristöt-yksikkö
(ks.yllä)
Maisemanhoito, erityistukineuvonta, suunnitelmat
ProAgria Keski-Suomi
Kauppakatu 19, PL112, 40101 Jyväskylä
puh. 020 747 3300
www.proagria.fi
Erityistuet, maatalouselinkeino
Keski-Suomen TE-keskus /maaseutuosasto
Cygnaeuksenkatu 1, PL 44, 40101 Jyväskylä
puh. 010 60 24500
www.tekeskus.fi
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ÄÄNEKOSKI

JÄMSÄ

Sisusavusauna

Sisusavusauna on nykyaikainen ja paloturvallinen tapa nauttia savusaunan lempeistä löylyistä. Käsityönä valmistettu,
kotimaista laatua oleva hirsirakenteinen Sisusavusauna toimitetaan avaimet käteen pakettina- paikoilleen asennettuna ja
täysin kylpyvalmiina. Jokainen sauna valmistetaan yksilöllisesti mittatilauksena asiakkaan toiveiden mukaisesti -kaikissa
kokoluokissa. Katemateriaaliksi voi valita esim. turve-, päre-, lauta- tai huopakaton. Sisusavusaunan palosuojausrakenne on
testattu Kuopion palo- ja pelastusopistolla. Sisusavusaunan sydän on joutsalaisen Matti Ahosen suunnittelema kiuas. Se on
lämmönjakautumiseltaan tasainen, nokeamaton sekä rakenteeltaan paloturvallinen.

Meiltä myös:

- saunasisustuksien suunnittelu- ja toteutus
- kiukaiden asennus- ja palosuojauspalvelut
- savu- ja muiden saunojen kunnostukset
- perinteisten hirsirakennuksien kunnostus
- ammattitaitoiset tekijät myös asuin- ja
piharakennuksien kunnostusurakoihin sekä
sisätilojen remontit

SISUSAVUSAUNA
Varastotie, 42100 Jämsä
Kari Vainionmäki
Janne Vainionmäki
Puh. 040 7310 993
Puh. 050 5167841
www.sisusauna.fi

Kiviurakointi M. Nurmi
Valmistamme Kurun harmaasta
graniitista ympäristö- ja
viherrakentamisen lohkopintaisia
kivituotteita sekä teemme kivityöt
erilaisiin käyttökohteisiin.
Tuotteisiimme kuuluvat tukimuurit, kivestä
valmistut sisääntulo- ym. tolpat, perustuskivet,
rappukivet, pihalaatat, pollarit, reunakivet sekä
kiviaidat luonnonkivestä - myös
kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin.
Meiltä saat myös suunnittelu- ja asennuspalvelun
kohteeseen. Kuulumme Pirkanmaan
rakennusperintötaitajarekisteriin. �
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiviurakointi M. Nurmi

Katinnotkontie 5,
35100 Orivesi
Puh./Fax. 03 334 0958
Gsm. 040 587 6144
nurmi.markku@kiviurakointi.inet.fi
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DETONAR
Ammattitaitoset louhinnat

DETONAR OY on Jämsäläinen louhintatöitä tarjoava yritys. Toimimme Keski-

ja Etelä-Suomessa. Olemme erikoistuneet louhintoihin rakennusten välittömässä läheisyydessä sekä tarkkuus- ja kellarilouhintoihin. Tarvittaessa
louhimme myös hydraulikiilausmenetelmällä.
Saatuamme tiedot kohteesta teemme porauksesta ja panostuksesta suunnitelman, jossa kartoitetaan riskit ja parhaat työskentelymenetelmät sekä
tarpeen tärinämittauksille. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää.

DETONAR OY

Alaniityntie 357
35820 Mänttä

puh. 0500-245589
www.detonar.fi
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Ailakinkatu 17, PL 110 40101
Jyväskylä
Puhelin 020 690 170
Faksi: 020 490 5811
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