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Täydennysinventointi 

Kohdenumero 

38 

Nimi 

Aho-Vastingin leirikeskus (ent. koulu) 

pihapiireineen 

Osoite 

Leiritie 18 

Kiinteistönumero 

226-410-2-234 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi koulu 

alkup. käyttö koulu- ja asuinrakennus 

nyk. käyttö 139 

ajoitus 1903 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus vaaka 

ulkoväri keltainen, ruskeat listat 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate saumapelti 

ikkunat isot T-ikkunat, eivät ole alkuperäiset 

  

Valokuvat 1604, 1603, 1612,  1613, (9618-9619), (1603-1617) 

  

Kuvaus 

Rakennus on alun perin Vastingin koulu. Pihapiirin punainen hirsipintainen talousrakennus ja 

rantasauna sekä maakellari ovat myös alkuperäisiä rakennuksia. Pihapiiriin on myöhemmin 

rakennettu toinenkin sauna, joka on tumman ruskeaa pyöröhirttä. 

Koulutoiminta lakkasi 1960-luvun puolivälissä. Sittemmin rakennuksessa on toiminut 

kansalaisopisto ja kunnan leirikeskus. Nykyisin kiinteistön omistaa Aho-Isokylä kyläyhdistys ry 

ja rakennusta käytetään juhla- ja kokoontumistilana sekä leireihin. 

Entisen koulurakennuksen vuoraus on vailla koristelistoja ja ehkä myöhemmin toteutettu. 

Pohjoispäädyssä on keittiön yhteydessä kuisti, jonka alaosa on pystypaneloitu. 

Koulurakennuksen pääsisäänkäynnin kuistia on uusittu 1960-luvun alussa ja se erottuu 

muusta rakennuksesta mm. loivemman kattokulman ansiosta selkeästi. Pääovi on 

sisäänvedetyssä syvennyksessä. Kuistin ikkunat ovat malliltaan nelikulmaiset ja jaettu 

pystypuulla puoliksi. Päärakennus on remontoitu vuonna 2006. Tällöin mm. tiilikatto on 

uusittu saumapelliksi. Myös muut rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Entinen koulu sijaitsee Löytänä-järven rannalla rantaan viettävällä rinteellä. Pihapiirissä on 

urheilukenttä. Pihapiirin itäpuolella on muutamia 1960-1970-luvun rakennuksia. Leiritien 

alussa on melko alkuperäisessä asussa säilynyt 1940-luvun lopun päärakennus 

piharakennuksineen. 

Entinen koulurakennus ja pihapiirin muut rakennukset ovat kaikki hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Koulutalo edustaa 1900-luvun alkupuolella rakennettua vinkkelikoulutyyppiä, joita Karstulaan 

rakennettiin useita. Näistä on kuitenkin vain kaksi säilynyt.  Kohde on tärkeä kylän paikan 

hengen kannalta, mutta sillä on merkitystä koko kunnallekin. Kohde piharakennuksineen ja 

urheilukenttineen kuvaa hyvin 1900-luvun koulurakentamista. Entinen koulurakennus on alun 

perin toteutettu laadukkaasti ja se on edelleen edustava rakennustyyppinsä yksilö. Kohteen 

käyttötarkoitus on muuttunut, mutta käytössä kyläyhdistyksen vuokraamana juhlatilana 

ilmenee luontevaa jatkumista. Koulurakennukseen tehdyt korjaukset, kuten 1960-luvulla 

uusittu kuisti, ilmentävät rakentamisen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta. Niiden 

rakennusajankohta ilmenee hyvin niiden yksityiskohdista. 

Ympäristöarvo 

Kohde on tärkeä osa Aho-Vastingin kylän rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, jota leimaa 

vanhempi maatalouden muovaama asutus 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Kohde on 

maisemallisesti edustava, mutta varsinaista maamerkkiä siitä ei muodostu kohteen ollessa 

hieman syrjässä päätiestä. 

Historiallinen arvo 

Entisellä Vastingin koululla on paikallista sivistyshistoriallista merkitystä. Kohde ilmentää 

edustavasti koululaitoksen kehittymistä 1900-luvun alussa. 

2/2/2/1/2/2/1/2=14 

Lähteet 

http://www.ahoranta.net/ (31.7.2017) 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Entinen koulurakennus ja pihapiirin muut 

rakennukset ovat kaikki hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteella on hyvät säilymisedellytykset 

kyläyhdistyksen hoidossa. 

 

  

http://www.ahoranta.net/
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Kohdenumero 

40 

Nimi 

Alapihan pihapiiri 

Osoite 

Isokyläntie 141 

Kiinteistönumero 

226-410-29-19 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1935 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus vaaka, päätykolmiossa pystypanelointi 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto mansardi 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat 6- tai 3-ruutuiset pystyikkunat, ullakkokerroksessa 2-ruutuiset 

haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1465(asuinrakennus), 1462 (Alapihan pihapiiriä), 1464(aitta), 

(1462-1468) 

  

Kuvaus 

Isokylä sijaitsee Hakojärveen viettävällä rinteellä. Rinne on pääasiassa avointa 

peltomaisemaa. Kylällä on ollut jo 1500-luvulla 2 tilaa. Alapiha on lohkottu omaksi tilakseen 

vuonna 1775. Takaisin kantatilansa yhteyteen Alapiha ostettiin 1900-luvun alussa ja sen peri 

yksi tilan pojista. 

Päärakennuksen listoitus on melko yksinkertainen. Kuisti on uusittu vuoden 1988 inventoinnin 

jälkeen isommaksi ja myös sillä on mansardikatto. Myös rakennuksen kate näyttää vastikään 

uusitulta. Pihapiiriä rajaavat osin hirsi- ja lautarakenteiset satulakattoiset entinen talli ja 

luhtiaitta. ne ovat vuodelta 1935. Myös ne ovat punaisia. Luhtiaitan aittojen aukkojen yläosat 

ovat kaarevat ja sahalaitaiset. Ne, samoin kuin ristikkokaiteet ovat valkoiset. Sekä entisen 

tallin että aitan ovet ovat keltaisia lautaovia. Riihi on hieman erillään pihapiiristä lähellä 

Isokyläntietä. Se on muuta rakennuskantaa vanhempi. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Päärakennuksen mansardikatto on Karstulan haja-asutusalueella melko harvinainen ja 

rakennus on edelleen muutoksista huolimatta edustava rakennustyyppinsä yksilö. 

Kokonaisuudessaan pihapiiri talousrakennuksineen kuvastaa alueelle tyypillistä 1930-luvun 

maatilarakentamista ja on tärkeä etenkin Isokylän paikan hengen kannalta. 

Kokonaisuudessaan pihapiiri on säilynyt melko hyvin 1930-luvun aikaisessa asussaan ja 

alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa ovat edelleen tunnistettavissa. Päärakennukseen 

tehdyt muutokset ovat luontevia ja ilmentävät arkkitehtuurin jatkumista. Kerroksellisuutta 

pihapiiriin tuo vanhempi riihi sen laidalla, mutta erityisen kerroksellisena kohdetta ei voi pitää. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Isokylän rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, jota leimaa 

vanhempi maatalouden muovaama asutus. Kohde on maisemallisesti edustavalla paikalla 

Isokylän peltoaukean reunalla tien ja Hakojärven välissä ja talousrakennuksineen se 

muodostaa maamerkin kylän reunalle. 

Historiallinen arvo 

Kohde talousrakennuksineen ilmentää 1900-luvun alun maatalouteen perustunutta 

asuinrakentamista edustavasti. Kohteen kertovuus on kuitenkin kärsinyt kun tilalla on 

luovuttu eläimistä. Lisäksi tilalla on asutushistoriallista merkitystä kylälle 1700-luvun tilana. 

2/2/2/1/1/2/2/1=13 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Asuinkäytössä  olevan kohteen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

41 

Nimi 

Istolan pihapiiri 

Osoite 

Vihtaukontie 44 

Kiinteistönumero 

226-410-29-26 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1800-luvun alku 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus vaaka, päätykolmiossa pysty 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat nelikulmaiset tuuletusikkunalliset ikkunat 

  

Valokuvat 1473, 1472(navetta) 1475(aitta), 1478(pihapiiri), (1469-1478) 

  

Kuvaus 

Isokylä sijaitsee Hakojärveen viettävällä rinteellä. Rinne on pääasiassa avointa 

peltomaisemaa. Vielä 1960-luvulla Istolan pellot ovat olleet yhteydessä kylän peltoihin. Nyt 

tilan erottaa metsäkaistale muusta kylärakenteesta. Kylällä on ollut jo 1500-luvulla 2 tilaa, 

joista Istola on toinen. Asuinrakennus ja aitta ovat vuoden 1988 inventoinnin mukaan 1800-

luvun alkupuoliskolta. Asuinrakennus on alkujaan ollut suurempi. Sen toinen pääty on siirretty 

vuonna 1939 Yläpihan asuinrakennukseksi. Aitta on säilyttänyt paremmin asunsa ja sen 

päädyssä on koristeellinen ruokakellokatos. Harmaakivinen satulakattoinen entinen navetta on 

vuodelta 1894. 

Istolan päärakennus on vuorattu 1950-luvulla ja tällöin on rakennettu myös kuisti. 

Päärakennusta on uudistettu 1980-luvulla rakentamalla mm. sauna alakertaan ja uusimalla 

alakerran ikkunat. Katto on uusittu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. Pihapiiristä on purettu 

lukuisia vanhoja rakennuksia kuten aittoja, riihi, paja, tuulimylly, talli ja sauna.  

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Päärakennukseen tehtyjen voimakkaiden muutosten takia tilan päärakennus on rakennuksena 

tavanomainen, vaikka ikänsä puolesta se on melko harvinainen. Pihapiiri kuvastaa tyypillistä 

1800-1900-lukujen vaurasta maatilarakentamista. Pihapiirin talousrakennuksissa on säilynyt 

päärakennusta edustavammin 1800-luvun rakentamista kuvaavia piirteitä ja etenkin navetta 

on edustava ja laadukkaasti toteutettu. Päärakennuksen alkuperäiset piirteet eivät enää ole 

tunnistettavissa ja sen identiteetti on kärsinyt muutoksista. Päärakennuksen 

rakennusajankohta on vaikeasti havaittavissa ja tämän takia sinänsä ajanmukaisia muutoksia 

on vaikea tunnistaa muutoksiksi. 

Ympäristöarvo 

Pihapiiri on merkittävä osa Isokylän rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, jota leimaa 

vanhempi maatalouden muovaama asutus. Kohde on maisemallisesti edustavalla paikalla 

talon peltojen ympäröimän mäen laella. Metsäkaistale erottaa kohteen kylän muista taloista, 

joten maamerkkiä siitä ei muodostu. 

Historiallinen arvo 

Istolan, eli alkujaan Hämäläisen talolla, on Isokylälle asutushistoriallista merkitystä. Se on 

lohkaistu kylän kantatilasta Ruuskasta vuonna 1576. 

1/2/2/1/1/2/1/2=12 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Asuinkäytössä olevan kohteen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

48 

Nimi 

Virsulan asuinrakennus ja pihapiiri 

Osoite 

Konttilantie 241 

Kiinteistönumero 

226-410-6-126 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö autioitunut (011) 

ajoitus 1912 (1950-luku) 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus pysty peiterimavuoraus 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate kattotiili 

ikkunat T-ikkunat, vanhimman osan ikkunavuorilaudan konsolissa 

profiloitu koristeaihe, kuistilla kolme kolmeen osaan jaettua 

vaakaikkunaa. 

  

Valokuvat 9605, 9606(aitta), 9607(navetta), 1563(sauna), (9602-9614), 

(1559-1563) 

  

Kuvaus 

Virsula on lohkottu Konttinen-nimisestä tilasta vuonna 1912. Tällöin on rakennettu 

asuinrakennuksen nykyinen poikkipääty, joka on vuorattu 1930-luvulla. Rakentamisen 

yhteydessä paikalle siirrettiin Konttisesta asuinrakennuksen pitkittäisen osan runko, joka 

otettiin asuinkäyttöön vasta 1950-luvulla. Runko on ilmeisesti vuodelta 1814. Pitkittäinen osa 

on otettu asuinkäyttöön ja vuorattu 1950-luvulla, jolloin myös kuisti on rakennettu. 

Asuinrakennuksen vanhimmassa osassa on säilynyt muutamia koristeellisia ikkunoiden pieliä. 

Uudemmassa osassa ikkunoiden vuoraukset ovat yksinkertaisemmat. 

Pihapiirissä on pariaitta mahdollisesti 1900-luvun alusta. Iso navetta on rakennettu 

sementtitiilestä 1950-luvulla entisen navetan yläpuolelle rinteeseen. Navetan ikkuna-aukkojen 

yläpuolelle on ladottu tiilistä loivat holvikaaret ja rakennuksen kulmia on korostettu 

ladonnalla. Rannassa on hirsirakenteinen savusauna. 

Vuoden 1988 inventoinnin aikaan asuinrakennus on ollut asuttu. Tämän jälkeen talo vaikuttaa 

autioituneen. 

Kohde sijaitsee Konttilantien varrella Hirvijärven Tokkolahden rannalla pohjoisrinteellä. 

Lahden rannalla on loma-asuntoja, joista vanhimmat ovat 1970-luvulta. 

Päärakennuksen rungossa on havaittavissa painumaa. Kattotiilet ovat sammaloituneet ja 

päädyistä ja piipun ympäriltä niitä on rapissut pois. Rakennuksen ympäristö on 

pusikoitumassa. Navetan katto on osittain romahtanut, samoin kuin rakennuksen yksi kulma. 

Myös aitan katto on huonossa kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Asuinrakennus edustaa 1900-luvun alun asuinrakennustyyppiä. Samantyyppisiä 

pohjaratkaisuja on säilynyt muuallakin Aho-Vastingin kylällä, mutta kohteen asuinrakennus on 

säilynyt poikkeuksellisen vanhakantaisena olemukseltaan ja on täten harvinainen ja edustava 

rakennustyyppinsä yksilö. Kohteen edustavuutta heikentää kuitenkin sen huono kunto. 

Asuinrakennukseen tehdyt muutokset 1930- ja 1950-luvulla ovat luontevia ja ilmentävät 

käytön ja arkkitehtuurin jatkumista. Kohteen kerroksellinen luonne on kuitenkin melko 

vaikeasti havaittavissa ulkoa päin. Iso 1950-luvun kaksikerroksinen sementtitiilinavetta on 

alueella rakennustavaltaan harvinainen ja säilyttänyt hyvin alkuperäisen ulkoasunsa. Mutuen 

1900-luvun alun rakennuksista koostuvaan pihapiiriin se tuo kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Aho-Vastingin kylän rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, jota 

leimaa maatalouden muovaama asutus 1800- ja 1900-lukujen taitteesta. Kohde on 

maisemallisesti edustavalla paikalla järven ja Konttilan peltoaukean välissä. Kohteen 

päärakennus sijoittuu aivan kylätien varrelle, mutta varsinaista maamerkkiä siitä ei muodostu. 

Historiallinen arvo 

Kohde ilmentää 1900-luvun alun maatalouteen perustunutta asuinrakentamista ja 1950-luvun 

maatalouteen liittynyttä rakentamista. Kohteen kertovuus on kuitenkin kärsinyt kohteen 

autioiduttua. 

2/2/1/1/1/2/1/1=12 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Päärakennuksen rungossa on havaittavissa 

painumaa. Kattotiilet ovat sammaloituneet ja 

päädyistä ja piipun ympäriltä niitä on rapissut 

pois. Rakennuksen ympäristö on 

pusikoitumassa. Navetan katto on osittain 

romahtanut, samoin kuin rakennuksen yksi 

kulma. Myös aitan katto on huonossa 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Rakennusten säilyminen vaatisi välittömiä ja 

mittavia kunnostustöitä. Kohde vaikuttaa 

olevan autioitunut tai sitä käytetään vain 

satunnaisesti loma-asuntona. 
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Kohdenumero 

51 

Nimi 

Hautakankaan pihapiiri 

Osoite 

Autiontie 504 

Kiinteistönumero 

226-405-27-6 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 999 

ajoitus 1850-luku 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus luonnonkivimuuraus 

runko hirsi 

vuoraus pysty peiterimavuoraus 

ulkoväri punainen, päätykolmiot keltaiset, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat 6-ruutuiset, päädyssä 9-ruutuinen 

  

Valokuvat 0956, 0955(navetta) 0957(aitta), 0959(sauna), (0954-0964) 

  

Kuvaus 

Hautakangas on muistitiedon mukaan myyty 1800-luvun puolivälissä Porilaiselle Roosenlev-

yhtiölle. Tilan omistaja jäi tilalle yhtiön metsänvartijaksi. Päärakennus ja luhtiaitta on tällöin 

siirretty paikalle Autiosta Toikkasen tilalta. Luhtiaitassa on vuosiluku 1854. Se on 

hirsirakenteinen ja nurkat on koteloitu. Aitan ovet vaikuttavat alkuperäisiltä. Pellon laidassa 

oleva sauna saattaa myös olla tältä ajalta samoin kuin tien varressa sijaitseva riihi. 1900-

luvun alkupuoliskolla tila on siirtynyt valtiolle ja siitä tehtiin asutustila. Osin hirsi-, tiili- ja 

lautarakenteinen navetta on 1950-luvulta, hirsiosa tosin saattaa olla vanhempikin. 

Päärakennuksen vuoraus ja kate on uusittu vastikään. Samalla ikkunat on uusittu vanhan 

mallin mukaan. Ulko-ovi vaikuttaa 1950-luvun ovelta. Rakennusta kunnostetaan parhaillaan 

sisältä päin. Se on käytössä kesäasuntona. 

Pihapiiri on peltoaukean keskellä Autiontien varressa. Asuinrakennus, aitta ja tienvarressa 

sijaitseva navetta rajaavat umpipihaa. Riihi on tienvarressa pellon laidalla. Sauna on 

peltoaukean toisella laidalla rantaan johtavan polun varressa. 

Päärakennus on juuri kunnostettu. Piharakennukset ovat melko hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde pihapiireineen ja pihapiiriä ympäröivine peltoaukeineen on tyypillinen ja 

säilyneisyydessään harvinainen osin jo 1800-luvulla rakentunut vaatimattoman maatilan 

pihapiiri. Kohde kuvastaa hyvin aikakauden rakentamiselle tyypillisiä piirteitä, kuten vanhojen 

hirsirakenteiden hyödyntämistä uudisrakentamisen yhteydessä. Myös umpipihamainen 

ratkaisu on tyypillinen. Päärakennuksessa rakennusajankohtaa kuvaavat yksityiskohdat ovat 

muuttuneita, mutta alkuperäinen idea ja rakennustapa ovat edelleen tunnistettavissa. 

Päärakennukseen tehdyt muutokset, kuten ulkovuorauksen uusiminen, ovat luontevia. 

Pihapiirin alkuperäinen käyttö, rakennustapa ja idea ovat edelleen selkeästi tunnistettavissa, 

vaikka kohde onkin nykyisin kesäasuntona. Päärakennukseen kerroksellisuutta tuovat uusittu 

julkisivuvuoraus ja ikkunat. Navetta ilmentää parhaiten pihapiirin kerroksellisuutta ja 

pihapiirin eri vaiheet ovat hyvin luettavissa ja ilmentävät omaa aikaansa.  

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Aution kylän vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, vaikka 

kohde sijaitseekin selvästi erillään kylän muusta rakenteesta. Kohteen peltoaukea, sen 

keskelle sijoittuva pihapiiri ja peltoaukean laidoille sijoittuvat talousrakennukset muodostavat 

maisemallisesti edustavan kokonaisuuden ja pihapiiri sijoittuu maamerkkimäisesti Autiontien 

varteen. 

Historiallinen arvo 

Historiallista arvoa kohteella on metsänvartijan asuntona 1850-luvulta 1900-luvun 

alkupuolelle saakka. Kohteen historia metsänvartijan asuntona ei kuitenkaan enää välity 

selvästi kohteesta. 

2/2/1/1/2/2/2/1=13 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Omistajan haastattelu puhelimessa 28.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Päärakennus on juuri kunnostettu. 

Piharakennukset ovat melko hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Loma-asuntona käytössä olevan kohteen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

52 

Nimi 

Mutkalan tuulimylly 

Osoite 

Haapalantie 85 

Kiinteistönumero 

226-405-14-112  

(tai 114) 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi - 

alkup. käyttö tuulimylly 

nyk. käyttö siirretty pois paikalta 

ajoitus - 

suunnittelija - 

kerrosluku - 

perustus - 

runko - 

vuoraus - 

ulkoväri - 

kattomuoto - 

kate - 

ikkunat - 

  

Valokuvat - 

  

Kuvaus 

jalkamylly on todennäköisesti rakennettu 1800- ja 1900-lukujen taitteessa. Mylly sijaitse 

tienlaidassa Alasenjärveen viettävän korkean rinteen päällä tuulisella paikalla. Vuoden 1988 

inventoinnin mukaan myllyn on omistanut yksityinen henkilö ja Aution kylätoimikunta on ollut 

aikeissa yhdessä Karstulan museohenkilökunnan entisöidä myllyn. Nykyisin myllyn paikka ei 

enää hahmotu ainakaan helposti maastossa. Mutkalan talon pihalla ollut perikunnan edustaja 

kertoi, että mylly on siirretty Pohjamaalle. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

- 

Ympäristöarvo 

- 

Historiallinen arvo 

- 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Mutkalan perikunnan edustajan haastattelu 27.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Purettu paikalta ja siirretty Pohjanmaalle 

Säilymisedellytykset 

- 
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Kohdenumero 

53 

Nimi 

Mäkelän asuinrakennus ja aitta 

Osoite 

Autiontie 681 

Kiinteistönumero 

226-405-14-67 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö autotalli, varasto 

ajoitus 1929 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus hirsipintainen, yläosa pystypeiterima, kuistin alaosassa 

pystyvuoraus, yläosassa vaakavuoraus 

ulkoväri punainen, kuisti vaalean keltainen, listoitus valkoinen 

kattomuoto satula, keskellä frontoni 

kate profiilipelti 

ikkunat T-ikkunat, joiden yläruutu jaettu kolmeen osaan 

  

Valokuvat 0974, 0975(uusi päärakennus), 0976(luhtiaitta) (0974-0979) 

  

Kuvaus 

Paikalla on ollut kohteen eteläpuolisella peltoaukealla sijainneen talon torppa jo 1800-luvulla. 

Omaksi tilakseen Mäkelä on perustettu 1920-luvun lopulla. Mäkelän vanha päärakennus on 

vuodelta 1929. Siihen on käytetty vuonna 1838 rakennetun ja vuonna 1929 puretun torpan 

lattiarakenteita. Rakennus on edelleen osittain hirsipintainen ja punamullattu. Osa ikkunoista 

on 1920-luvulta. Pääovi on vanha peiliovi. Uuden päärakennuksen valmistuttua vanha 

päärakennus on muutettu autotalliksi ja varastoksi. 

Luhtiaitta on vuodelta 1932. Se on punainen ja pystypeiterimavuorattu. Entisen hirsinavetan 

paikalle on rakennettu vuonna 1957 osin tiilestä ja osin laudasta uusi navetta. 

Paikalle, jolla torpan vanha päärakennus oli sijainnut, rakennettiin vuonna 1973 uusi 

asuinrakennus. Uusi päärakennus on ajalle tyypilliseen tapaan matala ja sen satulakatto on 

loiva. Punaiseksi maalatun talon julkisivut on vaakavuorattu, seinien alaosassa on 

pystyvuoraus samoin kuin päätykolmioissa. Listoitus on valkoinen. Vaakasuuntaisten 

ikkunoiden sivuilla on tuuletusikkunat. Pääoven ja sivuoven kohdalla pidemmälle vedetty 

katon lape muodostaa avokuistit. 

Pihapiiri sijaitsee Autiontien entisessä mutkassa, nykyisin paikalla on Autiontien ja 

Haapalantien risteys. Pihapiirin itäpuolella on jyrkässä rinteessä peltoaukea, joka laskee 

Alasenjärven rantaan. Ranta on osin metsittynyttä. Tilan eteläpuolella on notkossa oja ja sen 

takana kylän laajempi peltoaukea, jonka läpi kylätie mutkittelee. Tila, josta Mäkelä on 

lohkaistu, on autioitunut ja rakennuksista on jäljellä enää heinälato. Peltoaukealla on säilynyt 

useita vanhoja pihapiirejä rakennuksineen. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Vanha päärakennus edustaa pohjaratkaisultaan perinteistä kamarillista paritupatyyppiä. 

Rakennustyyppi on Karstulassa harvinainen 1920-luvun rakennuksissa. Myös kuistin ja 

frontonin yhdistely värieroineen on harvinainen. Muutoksista huolimatta asuinrakennus on 

edelleen edustava torpasta itsenäistyneen tilan päärakennus. Kohteen pihapiiri on tyypillinen 

maatilan kerroksellinen pihapiiri. Vanhassa päärakennuksessa rakennusajankohtaa kuvaavat 

piirteet ovat edelleen tunnistettavissa vaikka siihen onkin tehty muutoksia. Rakennus on 

edelleen hirsipintainen ja osa ikkunoistakin on vanhoja. Asuinrakennuksen länsipäädyn tuvan 

muuttaminen autotalliksi kuvastaa hyvin autoistumista muutosajankohtana. Koko pihapiirissä 

ilmenee luonteva käytön jatkuminen ja kerroksellisuus. Navetta ja uusi päärakennus 

ilmentävät hyvin omaa aikaansa 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Aution kylän vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Uusi 

päärakennus rikkoo hieman muuten 1900-luvun alkupuoliskolla muotoutunutta pihapiiriä 

tehden kohteesta maisemallisesti tavanomaisen. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Aution kylälle asutushistoriallista arvoa 1920-luvulla itsenäistyneenä torppana. 

Kohteen kertovuus on kuitenkin kärsinyt, kun torpan aikaista rakennuskantaa ei ole enää 

jäljellä.  

2/1/2/1/2/2/1/1=12 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Isännän ja emännän haastattelu 27.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuinkäytössä sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

55 

Nimi 

Tienhaaran torpan pihapiiri 

Osoite 

Huviharjuntie 21 

Kiinteistönumero 

226-405-13-22 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö torpan päärakennus 

nyk. käyttö autioitunut 

ajoitus 1800-luku 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus nurkkakivet 

runko hirsi, ristinurkat 

vuoraus ei ulkovuorausta, kuistilla pystypeiterimavuoraus kellertävät 

ikkunoiden vuorilaudat 

ulkoväri harmaantunut puu 

kattomuoto satula 

kate huopa ja päre 

ikkunat T-ikkunat, joiden yläosa jaettu 3-osaan, kamarin ikkunan yllä 

säilynyt haukkaikkuna 

  

Valokuvat 1006, 1011(aitta), 1018(navetta) (1006-1026) 

  

Kuvaus 

Tienhaara on Ylätalon 1800-luvulla perustettu torppa. Asuinrakennus ja aitan vanha hirsinen 

osa ovat 1800-luvulta. Asuinrakennus on koostunut tuvasta ja kamarista. Rakennuksen 

seinässä on nähtävissä vanha oviaukko. Oviaukon ja tuvan ikkunoiden yltä haukkaikkunat on 

laitettu umpeen, kamarin ikkunan yllä haukkaikkuna on säilynyt. Kuisti on todennäköisesti 

1920-30-luvulta. Torppa on luultavasti itsenäistynyt näihin aikoihin. 

1950-luvulla tilan omistaja ryhtyi pitämään kauppaa tilalla. Kauppaa varten vanhaa pariaittaa 

on laajennettu ja kaupan myymälä sijoitettiin siihen.  Rakennuksessa oli myös mahdollista 

yöpyä. Laajennus on vuorattu pystypeiterimavuorauksella. Siinä on kaksi ovea, joiden välissä 

on ikkuna. Ovet ovat keltaiseksi maalattua sormipaneelia. Aitan vanhemman osan ovet ovat 

myös keltaiseksi maalattuja ja luultavasti myös ne ovat 1950-luvulta. Kauppa toimi paikalla 

1970-luvulle asti. Aitalla on profiilipeltikatto. Lisäksi pihapiirissä on tyypillinen 1950-luvulla 

rakennettu navetta ja talousrakennus. Osin metsittyneen ja niityksi muuttuneen entisen 

pellon laidalla näkyy entinen riihi tai lato. 

Aution kylä sijaitsee Alasen ja Koijärven välisellä kannaksella. Kylän talot sijaitsevat Alasen 

puoleisella rinteellä. Ylätalo, jonka torppa Tienhaara on ollut, sijaitsee kannaksen laella ja 

Tienhaara sijoittuu Koijärven rannalle laskevalle rinteelle. Sijainti vaikuttaa nykyisellään 

syrjäiseltä varsinkin kaupalle, mutta vielä 1960-luvulla Autiontie on jatkunut Tienhaaran 

pihaan asti ja pihapiirin itäpuolelta on lähtenyt kärrypolut sekä luoteeseen Riihiperälle että 

etelän suuntaan, mistä tila luultavasti on saanut nimensäkin. 

Kohteen rakennukset ovat huonokuntoisia. Aitan ja entisen navetan katto ovat kunnossa ja 

rakennukset ovat kohtalaisessa kunnossa. Päärakennuksen huopakate ja osin myös alta 

paljastunut pärekate ovat kärsineet merkittäviä vaurioita. Rakennuksen tuvan lattialle on 

romahtanut ilmeisesti välipohjan tai yläpohjan rakenteita. Huonokuntoisen rakennuksen 
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purkamisilmoitus on hyväksytty Karstulan rakennusvalvonnassa 14.3.2017. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa vaatimatonta 1800-luvun torpparirakentamista ja on katoavaa 

rakennuskantaa. Kohde kuvastaa hyvin 1800-luvun torpparirakentamista. Kohde on ollut 

tärkeä Aution kylän paikan hengen kannalta siinä toimineen kyläkaupan takia. Kohteen huono 

kunto kuitenkin vähentää sen merkitystä. Päärakennus on ollut edustava rakennustyyppinsä 

ja aikansa rakennus vaatimattomuudestaan huolimatta. Kohteen edustavuutta heikentää sen 

huono kunto. Rakennusajankohtaa kuvaavat piirteet ovat säilyneet päärakennuksessa melko 

hyvin. Päärakennukseen lisätty kuisti on luonteva jatke rakennukselle. Myös muihin pihapiirin 

rakennuksiin tehdyt muutokset ovat luontevia ja 1950-luvun navetta ilmentää käytön 

jatkuvuutta kohteessa. 1950-luvun rakennuskanta erottuu hyvin vanhemmasta 

rakennuskannasta ja ilmentää hyvin omaa aikaansa. Kokonaisuudessaan pihapiiri on 

kerroksellinen, mutta päärakennuksessa kerroksellisuus jää vähäisemmäksi. 

Ympäristöarvo 

Kohde entisenä torppana ja kyläkauppana on ollut merkittävä osa Aution kylän vanhaa 

rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, mutta huonon kunnon vuoksi kohteen päärakennus on 

häviämässä. Osa torpan peltoaukeasta hahmottuu edelleen niittynä, mutta näkymät 

Koijärvelle ovat kasvaneet umpeen vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. Syrjäisen sijainnin 

takia kohde ei hahmotu maamerkkinä, ja umpeen kasvava pihapiiri on menettänyt 

maisemallista edustavuuttaan. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Aution kylälle asutushistoriallista arvoa 1900-luvulla itsenäistyneenä torppana. 

Erityisesti päärakennus on ilmentänyt edustavasti vaatimatonta torpparirakentamista. 

Kohteen huonon kunnon takia sen historiallinen merkitys on kuitenkin kärsinyt. Pihapiirissä on 

toiminut kyläkauppa 1950-70-luvuilla. Kaupan osalta kohteen kertovuus on kuitenkin kärsinyt 

tieverkon muutosten myötä ja aitta on vaikea tunnistaa entiseksi kaupparakennukseksi. 

2/1/1/1/1/1/1/1=9 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat huonokuntoisia. 

Aitan ja entisen navetan katto ovat kunnossa 

ja rakennukset ovat kohtalaisessa kunnossa. 

Päärakennuksen huopakate ja osin myös alta 

paljastunut pärekate ovat kärsineet 

merkittäviä vaurioita. Rakennuksen tuvan 

lattialle on romahtanut ilmeisesti välipohjan 

tai yläpohjan rakenteita.  

Säilymisedellytykset 

Pihapiirin rakennusten säilymisedellytykset 

ovat huonot mikäli niitä ei aleta nopeasti 

käyttää ja huoltaa. 
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Kohdenumero 

71 

Nimi 

Luksanniemen asuinrakennus ja luhtiaitta 

Osoite 

Anttilantie 262a 

 

Kiinteistönumero 

226-407-11-43 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus  

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1931 

suunnittelija Heikki Lehtinen 

kerrosluku 1 ½, kellari 

perustus harmaakivi 

runko hiekkabetonitiili 

vuoraus vuoraamaton 

ulkoväri hiekanharmaa (maalaamaton) 

kattomuoto satula, kattolyhty pohjoisjulkisivulla 

kate tiili 

ikkunat T-ikkuna, joiden yläosa jaettu kolmeen osaan ja alaosat kahteen 

  

Valokuvat 1965, 1955(parviluhtiaitta), 1962(talouskeskus, entinen riihi 

keskellä) 1959(kalustovaja) 1958(autotalli) (1953-1965) 

  

Kuvaus 

Maakirjaluettelon mukaan Luksanniemi on ollut Pylkönmäellä olleen Vähä-Leppälän talon 

sotilastorppa. Erillinen tila siitä tuli 1700-luvun lopussa. 1800- ja 1900-luvun vaihteen 

pihapiirissä oli asuinrakennus, parsiluhtiaitta, talli asuinrakennusta vastapäätä ja kivinavetta. 

Riihi sijaitsi hieman etäämmällä asuinrakennuksista. Nyt pihapiirissä on sementtitiilinen 

asuinrakennus vuodelta 1932. 1970-luvulla taloon on tehty huonetilamuutoksia 

lämmitysjärjestelmän uusimisen yhteydessä. Tällöin rakennuksen päätyyn on rakennettu uusi 

savupiippu.  

Pihapiiriä rajaa edelleen 1900-luvun alusta oleva parviluhtiaitta, jota on uusittu 1920- tai 30-

luvulla. Aitta on pystyverholaudoitettu ja väriltään punainen. Ovet ja luhdin kaide ovat 

keltaiset, listoitus valkoinen. Aitassa on tiilikate. Aitan päädyssä on ruokakello, jolla on 

nelipäätyinen katos. Talli on purettu 1970-luvulla. Myös kivinavetta on purettu ja sen paikalla 

on 1980-luvun kalustovaja. Nykyisin pihapiirissä on myös autotalli. Tilan talouskeskus on 

hieman erillään asuintalosta. Talouskeskuksessa on vuonna 1917 rakennettu riihi, joka on 

muutettu kuivaajaksi 1966.  Talouskeskuksessa on useita talousrakennuksia ja eläinsuojia 

1970-luvulta alkaen. Uusin eläinsuoja on entisen riihen pohjoispuolella ja se on vuodelta 

2008. 

Tila sijaitsee Luksanjärveen ja Ylä-Karankan välissä olevalla Luksanniemellä. Asuinrakennus 

pihapiireineen on peltojen ympäröimällä kumpareella, jolta aukeaa kauniit maisemat järville. 

1990-luvulla rantaan on rakennettu uusi hirsinen asuinrakennus (kohde nro 1034). 

Anttilantien varressa on nuorempaa rakennuskantaa jälleenrakennuskaudelta. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohteen päärakennus edustaa 1930-luvulle ja maaseuturakentamiselle harvinaista tapaa 

käyttää hiekkabetonitiiltä asuinrakennuksissa. Päärakennus poikkeaa selvästi ajalle 

tyypillisistä hirsirakenteisista asuinrakennuksista, mutta muuten pihapiiri on maisemallisesti 

tyypillinen ja siinä ilmenee paikkakunnalle luonteenomaisia piirteitä. Päärakennus on edustava 

esimerkki ajalle harvinaisesta rakennustavasta ja on toteutettu laadukkaasti. Päärakennus on 

säilynyt alkuperäistä vastaavassa asussa, vain sivuun rakennettu savupiippu kertoo 

lämmitysjärjestelmän uusimisesta. Pihapiiri ja talousrakennusten ryhmä on kokenut enemmän 

muutoksia kertoen maatalouden ja eläintenhoidon jatkumisesta. Etenkin päärakennukseen 

korjausten yhteydessä tehdyt muutokset ovat vaikeasti havaittavissa lämmitysjärjestelmän 

uusimiseen liittynyttä savupiippua lukuun ottamatta. Muuten pihapiirin ja etenkin 

talouskeskuksen rakennuskanta on kerroksellista ja ilmentää hyvin omaa aikaansa ja 

maatalouden ja eläintenpidon kehitystä kohti suurempaa tilakokoa ja eläinmääriä. 

Ympäristöarvo 

Kohde piharakennuksineen on merkittävä osa Luksanjärveä ympäröivää vanhaa 

rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Vaikka asuinrakennus poikkeaa ajalle tyypillisistä 

hirsirakennuksista, myös sillä on merkitystä osana yhtenäistä kokonaisuutta. Pihapiiri sijaitsee 

kauniilla paikalla peltojen ympäröimällä kukkulalla niemellä ja sekä päärakennus että 

talouskeskus näkyvät laajalle alueelle peltojen ja vesistöjen yli. 

Historiallinen arvo 

Luksanniemen tilalla on asutushistoriallista merkitystä. Sillä on asuttu 1700-luvulta alkaen. 

Etenkin talouskeskuksen rakennuskanta ilmentää maatalouden kehitystä kohti suurempaa 

tilakokoa ja eläinmääriä. 

2/1/2/2/1/2/2/2=14 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuttuna ja maatalouden 

jatkuessa tilalla rakennuksilla on hyvät 

säilymisedellytykset 
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Kohdenumero  

126 

Nimi 

Jokelan pihapiiri 

Osoite 

Kivijärventie 1444a 

Kiinteistönumero 

226-404-6-12 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö loma-asunto? 

ajoitus 1920-30-luku 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus betoni 

runko hirsi? 

vuoraus vaaka 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus, räystäslaudat nelinkertaiset, 

alimmainen sveitsiläistyylisesti koristeltu 

kattomuoto satula 

kate kattotiili 

ikkunat 9-ruutuiset ikkunat, joiden yläkamanassa kasettimainen suunnikas 

koristeena 

  

Valokuvat 1375, 1373(entinen navetta), 1374(aitta), (1373-1381) 

  

Kuvaus 

Jokela on Äänekoski Oy:n rakentama työnjohtajan asunto 1920-1930-luvuilta. Tilan 

rakennukset muodostavat luoteissivultaan avonaisen umpipihan. Päärakennus on pihan 

koillisreunalla, aitta kaakkoisreunalla ja ilmeisesti entinen navetta tai talli lounaisreunalla. 

Päärakennusta on kunnostettu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen, peiterimavuoraus on uusittu 

vaakalaudoitukseksi ja ennen vaalean keltainen rakennus on maalattu punaiseksi. Ikkunat 

näyttävät melko uusilta, mutta ruutujako noudattaa alkuperäistä. Ulko-ovena on 

tummanruskea 1900-luvun loppupuoliskon ikkunallinen ovi. Oven edessä on avokuisti, jolle 

edestä johtavat kestopuiset portaat ovat huonokuntoiset. Vuoden 1988 inventoinnin mukaan 

portaat ovat olleet kuistin sivulla. 

Entinen navetta on aumakattoinen ja kattohuovan päällä kasvaa sammalta. Navetan keskiosa 

on tiilestä muurattu, päädyissä on pystypeiterimavuoratut osat. Myös muurattu osuus on 

maalattu punaiseksi. Listat ovat valkoiset, ovi keltainen. Navetan alkuperäiset ikkunat ovat 

nelikulmion malliset ja jaettu neljään ruutuun. Aitta on pystypeiterimavuorattu ja väriltään 

punainen. Alkuperäisiltä vaikuttavat ovet ovat keltaiset ja rakennuksen listoitus on valkoinen. 

Katto on aaltopeltiä. Lisäksi rannassa on rantasauna myös 1920-30-luvulta. 

Jokela sijaitsee Ylä-Viivajärven rannalla järveen laskevan Mustajoen tuntumassa. Talo on 

pienen kumpareen reunalla ja nykyisin pihapiiriä ympäröi metsä, jonka läpi järvi häämöttää. 

Vuodelta 1966 olevaan peruskarttaan on pihapiirin ja Kivijärventien väliin merkitty taloon 

kuuluvaa peltoa ja tien varteen ilmeisesti puutavaran varastointialue. Nyt pelto ja varastoalue 

ovat metsittyneet umpeen. Tilasta lohkaistulle maalle rantaan on valmistunut vuonna 2014 

vapaa-ajan asunto, joka kuitenkin jää metsikön taakse. Kivijärventien varrella 

tarkastelualueen ulkopuolella on vanhaa mökkiläisasutusta. 

Vuoden 1988 inventoinnin aikaan kohde on ollut Metsä-Serlan Äänenkosken tehtaiden 
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lomakotina. Nykyisin kohdetta käytettäneen loma-asuntona. Vastaava työnjohtajan asunnoksi 

rakennettu kokonaisuus on vuoden 1988 inventoinnin mukaan Särkijärven eteläpuolella 

Särkimäellä. 

Rakennukset ovat hyväkuntoisia. Navetan huopakate on sammaloitunut. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1920-30-luvulla metsäteollisuuden rakennuttamaa työnjohtajan asuntotyyppiä 

ulkorakennuksineen. Kohde on tämän jo häviävän rakennustyypin edustava yksilö. Kohde 

kuvastaa aikakauden metsäteollisuudelle luonteenomaista tapaa rakentaa työnjohdolle 

laadukkaat asuintilat, jotka korostivat heidän asemaansa työmiehiin nähden. Alueen 

metsäteollisuudesta kertovana kohde on arvokas paikan hengen kannalta. 

Rakennusajankohtaa kuvaavat piirteet ovat säilyneet hyvin pihapiirissä ja kokonaisuus on 

toteutettu laadukkaasti. Pienistä korjauksista huolimatta kohde on erittäin hyvin säilynyt ja 

käyttö, arkkitehtuuri ja idea ovat edelleen selkeästi tunnistettavissa.  Kohteesta on pidetty 

huolta. Ylläpidon yhteydessä asuinrakennukseen tehdyt muutokset, kuten ulkoverhoilun 

vaihtaminen, eivät ole silmiinpistäviä. Ulkorakennuksissa ei ole havaittavissa eri vaiheita. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa alueen metsäteollisuudesta kertovaa rakennuskantaa. Kohteen 

maisemallista arvoa on vähentänyt umpeenkasvu ja uudisrakentaminen rannassa. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on elinkeinohistoriallista merkitystä sen kertoessa alueen metsäteollisuudesta ja 

työnjohdon asuinoloista 1920-30-luvuilla. 

2/2/2/2/1/2/1/2=14 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyväkuntoisia. Navetan 

huopakate on sammaloitunut. 

Säilymisedellytykset 

Kohteella on hyvät säilymisedellytykset 

käytön jatkuessa. 
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Kohdenumero 

160 

Nimi 

Naapurin (nyk. Onnela) päärakennus ja 

pihapiiri 

Osoite 

Rantakyläntie 418 

 

Kiinteistönumero 

226-409-2-251 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö kesäasunto 

ajoitus noin 1910 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi/betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattohuopa 

ikkunat 6-ruutuiset, haukkaikkunat, länsipäädyssä kärjellään olevat 

pikkuikkunat neliruutuisen ullakon ikkunan kummallakin puolen 

  

Valokuvat 1909, 1910(talousrakennuksen huonokuntoinen eteläpääty), 

1913-1915(talousrakennuksen pohjoispääty), 1921(rantasauna), 

1925(vaja ja nukkuma-aitta), 1926(entinen heinälato) (1906-

1915, 1917, 1921, 1925-1928) 

  

Kuvaus 

Muistitiedon mukaan asuinrakennus on noin vuodelta 1910. Todennäköisesti talo on vuorattu 

myöhemmin. Yksi kamarin ikkuna on vuorattu umpeen pohjoisjulkisivulla. Eteläjulkisivulla on 

ulkoneva kuisti, jonka päädyssä ullakolla on neliruutuinen ikkuna. Ovi ei ole aivan keskellä 

kuistin päätyä. Ovi on ruskeaksi maalattu ja vaikuttaa olevan 1940-50-luvulta. Ikkunat 

vaikuttavat alkuperäisiltä. 

Vuoden 1988 inventoinnin mukaan asuinrakennusta vastapäätä on sijainnut 1960-luvulla 

palanut navetta, jonka tilalle rakennettiin uusi navetta 1960-luvulla vinkkeliin 

asuinrakennukseen nähden. Pihapiiristä on purettu ainakin aitta ja kauempana ollut riihi. 

Nykyisin päärakennuksen itäpuolella on talousrakennus, joka on ainakin osin hirsirakenteinen 

ja osin lautarakenteinen. Ainakin pohjoispäädyssä rakennuksen perustukset on muurattu 

luonnonkivistä. Rakennus ei vaikuta 1960-luvun navetalta, vaan on ainakin osittain selvästi 

vanhempi. Rakennuksen eteläpääty on erittäin huonossa kunnossa, runko on painunut ja 

vesikattoa paikkailtu pressuilla. Päädyssä on katolla viiri, jossa on vuosiluku 1960. 

Talousrakennuksen hirsirakenteinen pohjoispääty on paremmassa kunnossa ja sen vesikatto 

on uusittu profiilipeltiseksi. Pohjoispäädyssä sijaitsee huussi ja entinen karjakeittiö. 

Päärakennuksen pihapiirin yhteydessä on lisäksi vaja ja pieni nukkuma-aitta 2000-luvun 

vaihteen tietämiltä sekä vanhemmalta vaikuttava hirsirakenteinen entinen heinälato. 

Naapurinlammin rannalla on pieni hirsirakennetta jäljittelevä saunamökki 1990-luvulta. 
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Kohde sijaitsee Rantakyläntien varressa. Avoimena niittynä säilynyt piha jatkuu 

Naapurinlammen rannalle asti, jossa on saunamökki. Kohdetta ympäröi tasainen peltoaukea 

ja pihaniitty vanhan talousrakennuksen takaa laskee loivasti lammen rannalle. 

Pihapiirin vanha rakennuskanta on melko huonokuntoista. Päärakennuksen huopakatto on 

paikoin rikki ja alta on paljastunut päreitä. Kohdetta käytetään kuitenkin edelleen aktiivisesti 

loma-asuntona eikä katto ilmeisesti vuoda sisälle asti. Päärakennuksen alimmat hirret samoin 

kuin ulkovuorauksen alaosa on huonossa kunnossa. Ulospäin rakennus ei näytä pahasti 

painuneelta. Talousrakennuksen eteläpääty on erittäin huonossa kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1900-luvun alun pienen maatilan päärakennusta ollen häviävää 

rakennuskantaa. Päärakennus on tyypillinen ajankohdan pientilan päärakennus ja se ilmentää 

paikkakunnalle ja ajankohdalle tyypillistä rakennustapaa. Päärakennuksen 

rakennusajankohdalle tyypilliset yksityiskohdat, kuten vanhat ikkunat, ovat säilyneet ja tässä 

mielessä kohde on edustava. Kokonaisuuden edustavuus on kärsinyt etenkin navetan palosta 

1960-luvulla, mutta 1900-luvun alun maatalolle tyypillinen pihapiiri on edelleen 

hahmotettavissa. Päärakennukseen tehdyt muutokset ovat luontevia eivätkä erityisen 

silmiinpistäviä. Pihapiirin alkuperäisyys on kärsinyt maatalouden loppumisesta tilalla. 

Pihapiiriin tuo kerroksellisuutta 2000-luvun alun loma-asumiseen liittyvät pienet 

piharakennukset. 

Ympäristöarvo 

Kohteen vanha rakennuskanta on merkittävä osa Rantakylän vanhaa rakennuskantaa ja 

kulttuurimaisemaa. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla ja rakennusajankohdalle 

tyypillisellä paikalla muodostaen maisemallisesti edustavan kokonaisuuden, jota hieman 

häiritsee 2000-luvun taitteen loma-asumiseen liittyvät piharakennukset. 

Historiallinen arvo 

Kohde ilmentää 1900-luvun alun pienviljelystilan rakennuskantaa, mutta etenkin pihapiirin 

kertovuus on kärsinyt navetan palosta 1960-luvulla ja maatalouden loppumisesta tilalla, mikä 

heijastuu vanhojen rakennusten huonossa kunnossa ja loma-asumiseen liittyvien 

piharakennusten rakentamisesta pihapiirin laidoille.  

2/2/1/2/1/2/1/1=12 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Omistajan haastattelu maastokäynnin yhteydessä 29.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Pihapiirin vanha rakennuskanta on melko 

huonokuntoista. Päärakennuksen huopakatto 

on paikoin rikki ja alta on paljastunut päreitä. 

Kohdetta käytetään kuitenkin edelleen 

aktiivisesti loma-asuntona eikä katto 

ilmeisesti vuoda sisälle asti. Päärakennuksen 

alimmat hirret samoin kuin ulkovuorauksen 

alaosa on huonossa kunnossa. Ulospäin 

Säilymisedellytykset 

Kohdetta käytetään loma-asuntona, mikä 

parantaa kohteen säilymisedellytyksiä. 

Päärakennuksen vesikatto tulisi kuitenkin 

välittömästi korjata. Talousrakennuksen 

eteläpääty on romahtamaisillaan. 
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rakennus ei näytä pahasti painuneelta. 

Talousrakennuksen eteläpääty on erittäin 

huonossa kunnossa. 
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Kohdenumero 

171 

Nimi 

Lampilan (nyk. Vesala) asuinrakennus ja 

pihapiiri 

Osoite 

Rantakyläntie 552 

Kiinteistönumero 

226-409-4-244 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1931 (rhr 1952) 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus vaaka 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat nelikulmaiset tuuletusikkunalliset ikkunat 

  

Valokuvat 1896, 1897(aitta), 1898(entinen navetta), (1894-1899) 

  

Kuvaus 

Rantakylässä sijaitsevan Matilan kantatila jaettiin 1920-luvun lopulla kolmeen osaan, joista 

Lampila on yksi. Toinen muodostuneista tiloista oli nimeltään Tupala (nyk. Harju) Matilan ja 

Lampilan välissä. Lampilan päärakennus on vuodelta 1931. Talo on muunnelma tupa ja kaksi 

kamaria –perustyypistä sisältäen sisäeteisen ja komeron. Sodan jälkeen tilasta tuli asutustila, 

ja siihen muutti Sortavalan maalaiskunnasta kotoisin oleva uusi omistaja. Rakennuksen 

ikkunat on uusittu 1950-60-luvulla. Vesikatto on uusittu peltiseksi 1980-luvulla. Kuistin 

kattorakennetta on tällöin muutettu. 1980-luvulla taloon on myös vedetty uudet vesijohdot. 

Vuoden 1988 inventoinnin jälkeen ennen vihreä talo on maalattu punaiseksi.  

Pihassa oleva pariaitta on mahdollisesti siirretty paikalle Matilaisen talosta 1930-luvulla. 

Pariaitan ylintä kerrosta on madallettu muutamalla hirsikerralla. Aitan eteen rakennetut 

seinämät on purettu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen ja ovien ylle on tehty kaarevat 

koristeaiheet pystylaidoituksella. Aitan katto on huopaa. Aitan päätyyn on rakennettu pieni 

maja. Aitta on maalattu piharakennukselle poikkeuksellisella värillä vaalean keltaiseksi. 

1950-luvulla tilan vanha navetta paloi, ja sen tilalle on rakennettu 1950-luvulla osin 

betonitiilinen, osin lautarakenteinen navetta. Puuranteinen osa on pystypeiterimavuorattu ja 

rakennuksella on profiilipeltikatto. 

Pihapiiri sijaitsee Rantakyläntien varressa. Tien vastapuolella on Tohtaanlammin ranta ja 

soistuvalla rannalla on rantalaituri. Pihapiirin itäpuolella on peltoaukea, jonka yli on näkymä 

Tupalan (nyk. Harju) talousrakennuksille. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Asuinrakennus edustaa vielä 1930-luvulla yleistä hirsirakennuksen pohjakaaviota, mutta mm. 

ikkunoiden muutos on muuttanut rakennuksen alkuperäistä ilmettä heikentäen 

asuinrakennuksen ainutlaatuisuutta ja edustavuutta. Kokonaisuudessaan pihapiiri on 

tyypillinen 1930-50-lukujen maataloudesta kertova kokonaisuus ja sillä on merkitystä paikan 

hengen kannalta. Pihapiirin kokonaisuudessaan voi katsoa olevan edelleen edustava esimerkki 

1930-50-lukujen maatalouden muovaamasta rakennuskannasta. Päärakennuksen 

rakennusajankohtaa kuvaavat piirteet ovat muuttuneita ja sen rakennusajankohta on vaikea 

tulkita rakennuksen ulkonäön perusteella rakennuksen muistuttaessa jälleenrakennuskauden 

tyyppitaloja. Pihapiirissä tapahtuneet muutokset ovat luontevia ja käyttötarkoituksessa 

ilmenee jatkuvuutta.  

Ympäristöarvo 

Kohteen rakennuskanta on osa Rantakylän vanhaa rakennuskantaa ja sillä on merkitystä 

kulttuurimaiseman osana. Maisemallisesti kohde on melko tavanomainen tienvarteen 

sijoittuva tilan pihapiiri. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on kylän 1920-luvun asutushistorian kannalta merkitystä, mutta kohteen kertovuus 

pienviljelystilan rakennuskannasta on kärsinyt päärakennuksen julkisivumuutoksista ja 

maatalouden loppumisesta tilalla. 

1/2/1/1/2/2/1/1=11 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilymisedellytykset ovat hyvät sen 

säilyessä asuttuna. 
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Kohdenumero 

187 

Nimi 

Hiljalan pihapiiri 

Osoite 

Vehkaperäntie 112b 

Kiinteistönumero 

226-409-1-177 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 041 

ajoitus 1936 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus luonnonkivi(muuraus) 

runko hirsi 

vuoraus vuoraamaton, kuistin alaosassa pystyrimavuoraus, yläosassa 

vaakavuoraus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus, hirsien päät kulmissa on koteloitu 

kattomuoto satula 

kate aaltopelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat 

  

Valokuvat 1103, 1106(navetta-talli), 1112(sauna), 1102(pariaitta), 

1116(rantamökki) (1101-1117) 

  

Kuvaus 

Hiljala on erotettu Ranta-ahon tilasta (kohde nro 194) tilan Amerikasta palaavalle pojalle 

1910-luvun alkupuolella. Ensimmäinen asuinrakennus paloi vuonna 1936 ja nykyinen 

päärakennus rakennettiin sen tilalle. Kohteen yhdeltä sivultaan avonaisen umpipihan 

muodostaa päärakennuksen kummallakin puolella sijaitsevat pariaitta ja entinen navetta-talli. 

Sauna sijaitsee pihapiirin koillispuolella järvelle laskevalla rinteellä. Sauna ja 

talousrakennukset ovat vuodelta 1912. 

Päärakennusta on kunnostettu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. Huopakate on uusittu 

aaltopelliksi ja T-ikkunat on uusittu 6-ruutuisiksi ikkunoiksi, joiden vuorilaudat näyttävät 

noudattavan vanhaa mallia. Yksinkertaiset konsolit kannattavat lippamaista ylävuorilautaa. 

Kuistilla on edelleen vanhemmat ikkunat ja keltaiseksi maalattu pariovi vaikuttaa myös 

vanhalta. Rakennuksen kaakkoisjulkisivulle on puhkaistu ovi ja rakennettu avoin 

oleskelukuisti. 

Pihapiirin koillisreunalla on entinen navetan ja tallin käsittävä rakennus. Rakennuksen toisessa 

päädyssä on ollut talli. Navetta on ollut toisessa päädyssä. Kumpikin pääty on hirsirakenteinen 

ja hirsipintainen. Nurkissa on ristisalvokset näkyvillä. Perustukset ovat luonnonkivistä ladotut. 

Välikkö on lautarakenteinen ja pystypeiterimavuorattu. Rakennuksessa on alkuperäisiltä 

vaikuttavat kahden hirsikerran korkuiset pienet kahteen ruutuun jaetut vaakaikkunat. Myös 

ovet vaikuttavat alkuperäisiltä. Talousrakennus on ollut tervattu. 

Osin hirsi- ja osin lautarakenteinen sauna on myös säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussa. 

Hirsipintaisen saunan nurkissa on ristisalvokset näkyvillä. Saunanikkuna on pieni 

nelikulmainen aukko, saunatuvan ikkuna on neljään ruutuun jaettu. Päätykolmiot on vuorattu 

pystyverhouksella. Saunan katto on profiilipeltiä. Sauna on ollut tervattu. 
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Puoliksi hirsi- ja puoliksi lautarakenteinen pariaitta on maalattu punaiseksi. Perustuksena on 

nurkkakivet. Listoitus on valkoinen ja aitan alkuperäiset ovet on maalattu keltaisiksi. Pärekate 

on uusittu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen profiilipelliksi. 

Rantaan on rakennettu vuonna 2011 hirsirakenteinen rantamökki, jonka ulkoasu viittaa 

modernilla tavalla vanhaan hirsirakentamiseen. Kuistin katoksen kannakkeena on järeä 

pahkainen puunrunko. Rantamökki on sen verran erillään vanhasta pihapiiristä, että se ei 

haittaa vanhan kokonaisuuden hahmottamista 

Kohde sijaitsee kaakkoon Vahanka-järven rantaan laskevassa karussa hiekkaisessa rinteessä. 

Lähistöllä metsikön takana on kohteen kantatila Ranta-aho. Hiljalan pihapiirin eteläpuolelle 

vuoden 1964 peruskarttaan merkitty pelto on metsittynyt. Järvi näkyy harvan metsikön läpi 

pihapiiriin. 

Kohteen rakennuskannasta on pidetty huolta ja se on hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohteen pihapiiri on säilyneisyydessään harvinainen esimerkki 1900-luvun alun pienviljelytilan 

rakentamistavasta ja rakennuskannasta. Ajalle tyypillinen kohde kuvastaa paikkakunnalle 

luonteenomaisia piirteitä rakennusten sijoittelusta ja hirsirakentamisesta. Kohde on tärkeä 

osa paikan henkeä. Säilyneisyydessään kohde on edustava ja kokonaisuus on toteutettu 

pienviljelystilaksi laadukkaasti. Pihapirii on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan. 

Päärakennuksen ympärille keskittyvät piharakennukset navetta-talli, aitta ja sauna ovat kaikki 

rakennusajankohdalta 1910-luvulta ja kokonaisuuden sekä yksittäisten rakennusten 

alkuperäinen käyttötarkoitus, idea ja rakennustapa ovat edelleen selkeästi tunnistettavissa. 

Päärakennus on muuta rakennuskantaa uudempi vuodelta 1936. Pohjaratkaisultaan se on 

perinteinen ja yksinkertainen: rakennus on käsittänyt tuvan ja kamarin ulkoeteisen lisäksi. 

Ratkaisu on luultavasti hyvin samankaltainen kuin mitä alkuperäisessä päärakennuksessa on 

ollut ilmentäen rakennustavan jatkuvuutta. Kohteen kerroksellisuus on alisteista 

kokonaisuuden alkuperäisyydelle. Asuinrakennusta on korjattu ja siihen on tehty muutoksia 

vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. Ne ilmentävät hyvin rakennuksen nykyistä käyttöä 

lomarakennuksena ja ovat hyvin luettavissa. Rantaan rakennettu rantamökki jatkaa 2000-

luvulle sopivalla tavalla hirsirakentamisen perinnettä ja on sijoitettu sen verran etäälle 

vanhasta pihapiiristä, että se ei riko vanhaa kokonaisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Vahankajärven kylien vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. 

Kohteen maisemallista edustavuutta on heikentänyt pihapiirin yhteydessä olleiden peltojen 

umpeenkasvu ja näköyhteyden umpeutuminen kantatilalle. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Vahankajärven ympäristössä asutushistoriallista merkitystä. Se on lohkaistu 

emätilan Amerikasta palanneelle pojalle 1910-luvulla. Kohteen vanha rakennuskanta ilmentää 

1900-luvun alun pienviljelystilan rakennuskantaa edustavasti kertoen maatalouteen 

perustuneesta elämäntavasta. 

2/2/2/2/1/2/1/2=14 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 
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Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennuskannasta on pidetty huolta 

ja se on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteella on hyvät säilymisedellytykset 

aktiivisessa käytössä olevana vapaa-ajan 

asuntona. 
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Kohdenumero 

188 

Nimi 

Jokelan pihapiiri 

Osoite 

Vehkaperäntie 293 

Kiinteistönumero 

226-409-1-250 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1904 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus pysty lomalaudoitus 

ulkoväri punainen. valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat T-ikkunat, ikkunavuorilaudan konsolissa profiloitu koristeaihe, 

pitkillä julkisivuilla haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1193(päärakennus ja entisen navetan yhteydessä oleva rehulato), 

1192(aitta) (1190-1193) 

  

Kuvaus 

Jokela on lohkottu Juholan (kohde nro189) päätilasta 1900-luvun alkuvuosina samaan aikaan 

kuin kantatilan pihapiirin yhteydessä oleva Järvelä (kohde nro 190). Jokelan pihapiirin 

asuinrakennus, aitta, navetta-talli ja sauna ovat 1900-luvun alusta. Asuinrakennuksen tuvan 

ja kahden kamarin välissä on ollut sisäeteinen ja keittiö. Lisäksi rakennuksessa on umpikuisti 

kaakkoisjulkisivulla. Asuinrakennus on peruskorjattu vuonna 1959. Vuonna 1970 se on 

lämpöeristetty ja samalla vuorattu uudestaan. Ilmeisesti tällöin rakennuksen luoteisjulkisivulle 

on rakennettu pulpettikattoinen ”elintasosiipi”, jossa oli sauna. Lisäsiipi on purettu vuoden 

1988 inventoinnin jälkeen ja paikalla on ovi pihalle. Aitta on muotoutunut nykyiselleen 1930-

luvulla. Navetta on uusittu vuonna 1951, jolloin rakennettiin karjakeittiö betonitiilestä ja 

lautarakenteinen rehulato navetan kylkeen. Rantaan on rakennettu 1980-luvulla rantasauna. 

Vanhan pihapiirin länsipuolelle on rakennettu vuonna 2008 uusi asuinrakennus. 

Tila sijaitsee Kortejärvestä Vahankaan laskevan Kortejoen rannalla Vehkaperäntien varressa. 

Tien toisella puolen on uusittuja 1920-1930-luvun entisiä maatiloja. 

Pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on tyypillinen 1900-luvun alun maatila, jonka navetta on uusittu 1950-luvulla. Pihapiiri 

kokonaisuudessaan on edelleen edustava esimerkki ajan maatilan rakennuskantaa, vaikka 

yksittäisiin rakennuksiin onkin tehty niiden alkuperäisiä piirteitä muuttavia muutoksia pitkin 

1900-lukua. Vastaavalla tavalla uusiutuneita kohteita on tarkastelu alueella useita. 

Kohteeseen tehdyt muutokset ovat pääasiassa luontevia ja ilmentävät käytön jatkuvuutta. 

Kerroksellisuutta pihapiiriin tuo 1950-luvulla uusittu navetta ja päärakennukseen korjausten 

yhteydessä tehdyt muutokset. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Vahankajärven kylien vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. 

Maisemallisesti kohde sijoittuu kauniille paikalle pellon ja metsän rajalle tien ja vesistön väliin, 

mutta varsinaista maamerkkiä siitä ei muodostu. 

Historiallinen arvo 

Kohde talousrakennuksineen ilmentää 1900-luvun alun maatalouteen perustunutta 

asuinrakentamista ja kantatilan jakamista useamman perillisen kesken.  

1/2/2/1/2/2/1/1=12 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Pihapiirin rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuttuna 

säilymisedellytykset ovat hyvät 
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Kohdenumero 

189 

Nimi 

Juholan (ent. Kortejärvi) pohjalaistyylinen 

päärakennus 

Osoite 

Vehkaperäntie 255a 

Kiinteistönumero 

226-409-1-448 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö asuinrakennus (119) 

ajoitus 1840-luku (rhr 1920) 

suunnittelija - 

kerrosluku 2 

perustus luonnonkivi, betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystylomalaudoitus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate profiloitu pelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat alakerrassa ja yläkerran päädyissä, 

yläkerran pitkillä julkisivuilla neliskanttiset neljään ruutuun jaetut 

ikkunat, kuistin sivuilla isot ruudutetut ikkunat 

  

Valokuvat 1151, 1153(aitta) (1151-1157, 1172) 

  

Kuvaus 

Vahangan kylän Koskela-nimisestä talosta lohkaistiin Kortejärvi (nyk. Juhola) niminen tila 

vuonna 1790. Juholan nykyinen pohjalaistyylinen päärakennus on rakennettu 1840-luvulla. 

1900-luvun alkuvuosina tila lohkottiin kolmeen osaan tilan kolmen pojan kesken. Uudistilat 

Jokela (kohde nro 188) ja Järvelä (kohde nro 190) syntyivät tällöin. 

Alkujaan päärakennuksen alakerrassa on ollut toisessa päädyssä tupa ja toisessa kaksi 

kamaria ja näiden välissä sisäeteinen ja keittiö. Eteisen ja keittiön paikka on vaihdellut eri 

aikoina ja sisäänkäynnin paikka on vastaavasti ollut joko tien puolella tai rantaan laskevan 

pihan puolella. Nyt sisäänkäynti umpikuisteineen on tien puolella rakennuksen 

koillisjulkisivulla. Kuisti on rakennettu 1940-luvulla. 

Päärakennuksessa on toiminut koulu noin kymmenen vuotta 1940-luvulla. Opettajat asuivat 

tällöin yläkerrassa. Vuonna 1954 talossa alettiin pitää kyläkauppaa, joka toimi vuoden 1988 

inventoinnin mukaan vuoteen 1982 asti. Kauppaa ei kuitenkaan ole merkitty vuoden 1964 

peruskarttaan, vaikka esimerkiksi Vahangan kylällä toiminut kauppa näkyy kartassa. 

Päärakennukseen on tehty vuonna 1972 perusteellinen remontti, jolloin alakerran tilat 

siirrettiin kokonaan kaupan käyttöön ja yläkerta muutettiin erilliseksi asunnoksi keittiöineen ja 

saunoineen. Tällöin järven puoleiselle julkisivulle on rakennettu myös parveke ja sen viereen 

on avattu iso moniruutuinen ikkuna. Parveke on yhä jäljellä, mutta rakennuksen ikkunat on 

uusittu vuoden 1988 inventoinnin jälkeen ja ilmeisesti tässä yhteydessä ikkuna on muutettu 

vastaamaan muita ikkunoita. 

Päärakennuksen ristisalvotut nurkat on koteloitu ja kotelointi on maalattu valkoiseksi. 

Räystään aluset on profiloitu. Profilointi kääntyy rakennuksen päätyihin muodostaen 
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klassistisen koristeaiheen. Räystäslaudoissa on hammastus samoin kuin ikkunoiden 

yläkamanassa. Ikkunat eivät ole alkuperäisiä. 

Päärakennukselle johtavan pihatien varressa on nykyisin autotallina ja varastona toimiva 

entinen aitta. Myös aitan hirsisalvokset on koteloitu ja julkisivu on verhoiltu 

pystylomalaudoituksella. Väriltään aitta on punainen, listoitus valkoinen ja ovet ovat keltaiset. 

Hieman erillään pihapiiristä on sauna 1950-luvulta ja puuliiteri. Pihapiiristä on purettu 1950-

luvulla navetta-talli, joka sijaitsi pellon reunassa. Muita purettuja rakennuksia ovat paja ja 

riihi. 

Juhola sijaitsee Kortejärven ja Kortejoen rajaamalla niemellä lähellä maaston korkeinta 

kohtaa Vehkaperäntien tuntumassa. Maisemallisesti paikka on kaunis ja näkyvä. Juholan 

kanssa samassa pihapiirissä on kahden muun tilan päärakennukset, jotka on rakennettu 

1900-luvun alussa (kohde nro 190) ja 1950-luvulla (kohde nro 1003). 

Päärakennus ja entinen aitta ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohteen asuinrakennus on harvinaisen edustavana säilynyt 1840-luvun pohjalaisvaikutteinen 

asuinrakennus. Vastaavasti alkuperäiset ominaispiirteensä säilyttäneet ajan asuinrakennukset 

ovat tarkastelualueella käyneet harvinaisiksi. Päärakennus yksityiskohtineen kuvastaa hyvin 

1840-luvun vaurasta ja laadukasta talonpoikaista rakentamista. Paikan hengen kannalta 

kohteella on tyypillisyydessään koko paikkakunnalle merkitystä. Vaikka päärakennukseen on 

tehty muutoksia, se on säilynyt myös yksityiskohdissaan edustavana. Pohjalaistyylinen 

asuinrakennus on säilynyt pääpiirteiltään alkuperäisen kaltaisena ja alkuperäinen käyttö 

asuinrakennuksena, arkkitehtuuri, idea ja rakennustapa ovat edelleen selkeästi 

tunnistettavissa. Kohteen kerroksellisuus ilmennee ulkopuolta selvemmin sisätiloissa. 

Päärakennusta on käytetty kouluna ja kauppana, nykyisin se taas on asuinkäytössä. 

Selkeimmin kohteen ulkopuoleen tuo kerroksellisuutta yläkerran parveke, joka ilmentää omaa 

aikaansa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa kolmesta tilasta koostuvan tiiviin pihapiirin rakennuskantaa. 

Yhtälailla kohde on osa Vahankajärven kylien vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. 

Kohde sijoittuu kauniille paikalle 1700-luvun tilojen tapaan viljelyskelpoisen maan keskelle ja 

vesistöjen läheisyyteen. Kohde sijaitsee maisemallisesti edustavasti rannoille asti avoimena 

säilyneen peltoaukean keskellä toimien myös maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on asutushistoriallista merkitystä sekä Kortejärven että Vahangan kylille. Tilalla on 

asuttu 1700-luvulta alkaen. Päärakennus ilmentää edustavasti tervanpolton vaurastuttamaa 

ja Pohjanmaalta vaikutteita saanutta talonpoikaista elämäntapaa 1800-luvulla. Kohteella voi 

katsoa olevan myös sivistyshistoriallista merkitystä Kortejärven kylälle talossa toimineen 

koulun takia sekä elinkeinohistoriallista merkitystä talossa 1950-80-luvuilla toimineen 

kyläkaupan takia. Näiden osalta kohteen kertovuus on kuitenkin kärsinyt, kun talon ulkoasu 

on palautettu vastaamaan kauppaa edeltänyttä asua. 

2/2/2/2/1/2/2/2=15 
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Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Päärakennus ja entinen aitta ovat hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteella on hyvät säilymisedellytykset sen 

säilyessä asuttuna. 
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Kohdenumero 

190 

Nimi 

Järvelän pihamiljöö 

Osoite 

Vehkaperäntie 255c 

Kiinteistönumero 

226-409-1-446 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 (tyhjillään, loma-asuntona?) 

ajoitus 1900 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus pysty peiterima, kuistin alaosa pystypeiterimavuoraus, yläosassa 

vaakavuoraus ja päätykolmiossa pystyvuoraus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus, kuistin yläosa vaalean keltainen 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat T-ikkunat, joiden yllä haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1160, 1159(navetta), 1169(rantaan siirretty saunatuvaksi 

muutettu entinen jyväaitta), (1158-1162, 1168, 1170, 1169) 

  

Kuvaus 

Järvelä on lohkottu Juholan (kohde nro 189) päätilasta 1900-luvun alkuvuosina samaan 

aikaan kuin Kortejoen vastarannalle sijoittuva Jokela (kohde nro 188). Järvelän tilan perustaja 

oli rakentanut Juholan pihapiiriin hirsitalon, joka siirrettiin nykyiselle paikalle Järvelän 

päärakennukseksi 1910-luvulla. Rakennus sisälsi tuvan ja kamarin. Rakennuksen ristisalvotut 

nurkat on koteloitu. Rakennus on vailla koristeita. Kylmä ja oveton umpikuisti sijoittuu 

rakennuksen pitkän julkisivun järvenpuoleiseen päähän. Sen vuoraus vaikuttaa vasta 

uusitulta. Tilan pihapiiriin rakennettiin 1940-luvulla osin betonitiilinen ja osin lautarakenteinen 

navetta. Betonitiilisen osan julkisivut on maalattu punaiseksi ja tiilien saumat valkoiseksi. 

Järvelä sijaitsee Kortejärven ja Kortejoen rajaamalla niemellä kantatilan Juholan pihapiirin 

alapuolella. Rannassa sijaitsee 1950-luvulla rakennettu Rantalan (kohde nro 1013) 

päärakennus ja Järvelän navettaa vastaava toinen navetta. Rannassa on myös Järvelän 

pihapiiristä siirretty entinen jyväaitta, josta on tehty rantasauna saunatupineen. Rakennus on 

huonossa kunnossa nykyisin. Maisemallisesti Järvelä on kauniilla paikalla Korteniemeen 

laskevien peltoaukeiden välissä. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Asuinrakennus on tyypillinen 1900-luvun alussa rakennettu pihatuparakennus ja säilynyt 

kohdealueelle harvinaisella tavalla kantatilan pihapiirin yhteydessä. Yleensä alueen tiloja 

jaettaessa uudistilan pihapiiri on sijoitettu hieman kauemmaksi kantatilan pihapiiristä. 

Rakennus on 1900-luvun alun rakennukseksi tyypillinen ollen kuitenkin edustava esimerkki 

vaatimattomasta pihatuparakentamisesta. Asuinrakennukseen tehdyt muutokset ovat 

luontevia ja rakennus on säilynyt pääpiirteissään melko alkuperäisen kaltaisena. Myös 

pihapiirissä tapahtuneet muutokset ovat luontevia ja ilmentävät käytön jatkuvuutta. 

Asuinrakennus ei ole erityisen kerroksellinen, vaikka siitä onkin pidetty huolta. 

Kerroksellisuutta pihapiiriin tuo 1940-luvun navetta. Kohde on kokonaisuudessaan tärkeä osa 

Juholan, Järvelän ja Rantalan muodostamaa kohdetta ja siinä ilmenevää kerroksellisuutta. 

Osana tätä kokonaisuutta Järvelän rakennukset ilmentävät hyvin omaa aikaansa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa kolmesta tilasta koostuvan pihapiirin rakennuskantaa. Yhtälailla 

kohde on osa Vahankajärven kylien vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Kohde 

sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla, mutta on alisteinen Juholan päärakennukselle. 

Historiallinen arvo 

Kohde talousrakennuksineen ilmentää kantatilan jakamista useamman perillisen kesken ja 

sillä on asutushistoriallista merkitystä Kortejärven kylälle. Edustavan kohteesta tekee sen 

kiinteä yhteys kantatilaan. 

2/2/1/2/1/2/1/2=13 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

Säilymisedellytykset 

Säilymisedellytykset lienevät hyvät 
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Kohdenumero 

191 

Nimi 

Koskelan (nyk. Jokinen) pihapiiri 

Osoite 

Soinintie 2025 

Kiinteistönumero 

226-409-1-411 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö asuinrakennus (012) 

ajoitus 1792, 1870-luku, 1889, 1952 

suunnittelija - 

kerrosluku 2 

perustus betoni (luonnonkivet?) 

runko hirsi 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate saumapelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat tai 12-ruutuiset vaakaikkunat, ullakolla 

päädyissä 4-ruutuiset ikkunat. Ikkunoiden otsalaudat koristeltu 

pelkistetyllä kasviaiheella ja alavuorilauta muotoiltu kaarevaksi. 

Ylävuorilaudan konsolien profiili mukailee vuoden 1988 

inventoinnin asua. 

  

Valokuvat 1227(länsijulkisivu järvelle), 1231(eteläjulkisivu ja itäjulkisivu 

pihalle) 1222ja1226(entinen navetta), 1225(entinen talli-

rekiliiteri) (1222-1231) 

  

Kuvaus 

Koskelan tilan (nyk. Jokinen) alkuvaiheista on erilaisia käsityksiä. Joka tapauksessa Koskela 

on seudun vanhimpia asumapaikkoja. Koskela on noin vuonna 1600 halottu Ruuska-nimisestä 

talosta. 1680-luvulle asti Koskela oli lampuotitalo, joka maksoi veronsa Lahisen kartanon 

omistajalle de la Motten suvulle.  Vuonna 1691 Koskela halottiin kahtia. Koskelan isännät ja 

emännät tunnetaan vuodesta 1744 alkaen. 

Asuinrakennuksen vanhin osa eli tupa on tiettävästi vuodelta 1792. Pihapiiri on ollut ilmeisesti 

1870-luvulle asti jäsennelty umpipihaksi, jolle johti kaksi portilla suljettavaa kujaa. 

Päärakennuksen ikkunat avautuivat vain umpipihalle. Tiettävästi 1870-luvulla 

asuinrakennukseen on rakennettu poikkipääty ja 1880-luvun lopulla asuinrakennusta on 

jatkettu toisesta päädystä. Vuonna 1933 tehdyn pohjapiirustuksen mukaan pitkälle sivulle on 

rakennettu kuisti samoin kuin poikkipäätyyn. 1900-luvun alussa rakennuksen matalampi osa 

on korotettu saman korkuiseksi muun rakennusrungon kanssa. Umpipihan rakenne hajosi 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä, jolloin uusi navetta lantaloineen, rehulatoineen, sikaloineen 

ja lampoloineen on rakennettu pihan pohjoispuolelle. 1900-luvun alusta on myös talli- 

jarekiliiteri tienvarressa. Vuonna 1952 asuinrakennus puolitettiin ja yksi tilan pojista rakensi 

oman puoliskonsa hirsistä uuden asuintalon lähistölle. Vuonna 1974 rakennukseen on tehty 

remonttia, jonka yhteydessä yläkertaan on rakennettu sauna ja pesutupa. Vuoden 1988 

inventoinnin jälkeen rakennus on lisälämmöneristetty ja vuorattu. Samalla ikkunat on uusittu. 

Pihapiiristä on hävinnyt lukuisia vanhoja rakennuksia, kuten umpipihan ulkopuolella olleet 

luhtiaitta, kaksi pienempää aittaa ja paja, kaksoisriihi, sauna ja aitta. Vanha luhtiaitta on 
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siirretty Valkkunan niemeen 1950-luvulla kesäasunnoksi. 

Tila sijaitsee Vahanka- ja Valkuna-järvien välisen viljellyn kannaksen korkeimmalla kohdalla 

maisemallisesti kauniilla paikalla. Tilalta aukeaa näkymiä Valkkunan järvelle. Soinintie sivuaa 

pihapiiriä. Tien varressa on kylän muuta asutusta. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Ikänsä ja kerroksellisuutensa puolesta kohde on harvinainen ja ainutlaatuinen 

tarkastelualueella, mutta 2000-luvulla tehdyt muutokset kohteen asuinrakennuksen 

julkisivuissa häiritsevät jonkin verran kokonaisuutta peittäen kohteen kerroksellisuutta. Kohde 

sijoittuu vanhalle kantatilalle tyypilliseen tapaan peltojensa äärelle vesistön läheisyyteen ja on 

tärkeä osa paikan henkeä. Pihapiiri kuvastaa edelleen edustavasti 1900-luvun alun vaurasta 

maatilarakentamista, vaikka päärakennuksen edustavuus onkin kärsinyt 2000-luvulla. 

Pihapiirin 1700-1800-lukujen tyypilliset piirteet, kuten suljettu umpipiha, ovat hävinneet. Sen 

sijaan 1900-luvun alun asu on säilynyt hyvin ja käyttö, idea ja rakennustapa ovat edelleen 

tunnistettavissa. Päärakennus on kokenut monia muutoksia eikä 1700-1800-lukujen ulkoasu 

ja idea enää hahmotu, vaikka pääasiassa muutokset ovat olleet luontevia ilmentävät käytön 

jatkuvuutta. Pihapiirin 1900-luvun alun asuun tuo kerroksellisuutta useiden muutosten myötä 

muotoutunut päärakennus, jonka vanhin kerrostuma on 1790-luvulta. 2000-luvulla toteutettu 

julkisivun vuoraus on peittänyt alleen vanhemmat kerrostumat, jotka eivät enää hahmotu 

kuten vielä vuoden 1988 inventoinnin aikaan. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Vahangan kylällä yhtenäisenä säilynyttä vanhaa rakennuskantaa ja 

kulttuurimaisemaa. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla ja näkyvällä paikalla järvien 

välisen kannaksen korkeimmalla kohdalla tienvarressa. Edustava kohde toimii myös 

maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on asutushistoriallista merkitystä. Se on seudun vanhimpia asumapaikkoja ja tila on 

muodostettu jo 1600-luvulla. Kohde ilmentää vaurasta talonpoikaista rakentamista 1700-

luvulta 1900-luvun alkupuolelle asti. 

1/2/2/1/1/2/2/2=13 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

Säilymisedellytykset 

Rakennuksen pysyessä asuinkäytössä 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

192 

Nimi 

Koskisen (nyk. Koskela) päärakennus ja 

luhtiaitta 

Osoite 

Soinintie 2055 

Kiinteistönumero 

226-409-1-461 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1921 

suunnittelija Jalmari Kuronen 

kerrosluku 1 1/2 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus pystylomalaudoitus, päätykolmiossa pystyvuoraus 

ulkoväri taitettu valkoinen, listoitus vihreä 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate saumapelti 

ikkunat 6- tai 9-ruutuiset, vintillä 3-osaan jaetut vaakaikkunat 

  

Valokuvat 1204(päärakennuksen pohjoispääty), 1218(päärakennuksen 

eteläpääty) 1201(entinen navetta), 1202(luhtiaitta), (1199-1206, 

1208-1209, 1218) 

  

Kuvaus 

Koskisen tila on perinnönjaon yhteydessä lohkottu Koskelan (nyk. Jokinen, kohde nro 191) 

kantatilasta noin vuonna 1889. Nykyiselle paikalle tilan asuinrakennus on kuitenkin 

rakennettu vasta vuonna 1921. Volyymiltaan rakennus ei edusta aikansa asuinrakentamista. 

Esikuvana on saatettu käyttää kantatilan huomattavasti varhaisempaa vinkkelirakennusta. 

Rakennusta on uusittu 1950-luvulla, jolloin taloon tehtiin lautavuoraus ja vinkkelin 

kulmaukseen rakennettiin umpikuisti. Kuistin matalan lapekaton alareunasta nousee matala 

”kaide”, joka saa kuistin vaikuttamaan tasakattoiselta. 1970-luvulla rakennuksen pääty on 

muutettu kaksioksi, jonne avattiin oma sisäsäänkäynti kevyine avoikuisteineen. 

Sisäänkäynnin ovi on edelleen jäljellä, mutta avokuisti on purettu. 

Pihapiirissä on vuonna 1938 rakennettu luhtiaitta, jonka päärakennuksen puoleisessa 

päädyssä on ollut leivintupa. Hirsirakenteinen aitta on vuorattu vain päätykolmioista 

pystypeiterimavuorauksella. Aitta on punainen ja listat sekä luhdin kaiteet ja kaarevat 

sahalaitaiset koristeet ovat valkoiset. Kate on profiilipeltiä. 

1952 on valmistunut uusi navetta-tallirakennus entisen paikalle. Se on betonitiilestä ja 

laudasta. Navetan ikkuna-aukkojen yläpuolelle on ladottu tiilistä holvikaaret ja rakennuksen 

kulmia on korostettu kohollaan olevalla ladonnalla. Navetan puuosat on verhoiltu 

pystypeiterimaverhouksella, joka on maalattu punaiseksi. Rakennuksen listoitus on valkoinen 

ja ovet keltaisia. Ikkunat ovat pienehköjä pari-ikkunoita. 

Tien toisella puolen on riihi vuodelta 1924. Rannassa on paja 1950-luvulta, savusauna 

vuodelta 1942 ja hirsisauna vuodelta 1952. 

Tila sijaitsee Vahanka- ja Valkuna-järvien välisellä viljellyllä kannaksella maisemallisesti 
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kauniilla paikalla. Tilalta aukeaa näkymiä Valkkunan järvelle. Soinintie sivuaa pihapiiriä. Tien 

varressa on kylän muuta asutusta. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1920-luvun maatilan päärakennukseksi harvinaisen suuri. Muutokset, kuten 

tasakattoisen vaikutelman antava kuisti, heikentävät kuitenkin kohteen ainutlaatuisuutta 

1920-luvun asuinrakennuksena. Kohde poikkeaa mm. vaalean värityksensä takia alueen 

muista rakennuksista. Toisaalta siinä ilmenee myös paikkakunnalle tyypillisiä piirteitä sen 

jäljitellessä kantatilansa (kohde nro 191) asuinrakennusta. 1920-50-luvuilla muodostunut 

pihapiiri on ajalle tyypillinen ja kohde on tärkeä osa kylän paikan henkeä.  Asuinrakennusta ja 

etenkin sen pihapiiriä talousrakennuksineen voi pitää edelleen varsin edustavana aluetta ja 

aikaa kuvaavine piirteineen. 

Asuinrakennus ei ole säilynyt alkuperäisessä asussaan, vaan se on vuorattu myöhemmin. 

Asuinrakennuksen kuisti on rakennettu myöhemmin ja sen tasakattoa jäljittelevä ulkonäkö 

poikkeaa selvästi muusta rakennuksesta. Pihapiirin rakennuskanta on uusiutunut luontevasti 

1950-luvulle asti ilmentäen maatalouden jatkuvuutta. Sekä päärakennuksen että pihapiirin eri 

kerrokset ovat pääasiassa hyvin luettavissa ja ilmentävät hyvin omaa aikaansa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Vahangan kylällä yhtenäisenä säilynyttä vanhaa rakennuskantaa ja 

kulttuurimaisemaa. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla ja näkyvällä paikalla järvien 

välisen kannaksen korkeimmalla kohdalla tienvarressa. Maisemallisesti edustava kohde toimii 

myös maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohde talousrakennuksineen ilmentää 1900-luvun alun maatalouteen perustunutta 

asuinrakentamista ja kantatilan jakamista useamman perillisen kesken.  

1/2/2/1/2/2/2/1=13 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuttuna sillä on hyvät 

säilymisedellytykset 
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Kohdenumero 

194 

Nimi 

Ranta-ahon pihapiiri 

Osoite 

Vehkaperäntie 112a 

Kiinteistönumero 

226-409-1-49 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 (loma-asunto?) 

ajoitus 1800-luvun loppu? 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus betoni, luonnonkivet 

runko hirsi 

vuoraus vaaka, seinien ylä- ja alaosassa pystyvuoraus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat, ikkunoiden vuorilaudat levenevät 

hieman ylöspäin ja yllä on yksinkertaisilla konsoleilla kannatettu 

pieni lippa, haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1096, 1094(päärakennuksen koillispääty), 1086(vasemmalla 

päärakennus, keskellä aitta, oikealla entinen navetta), 

1088(entinen navetta), 1090(aitta-liiteri) (1083-1100) 

  

Kuvaus 

Ranta-aho on ollut aluksi Juholan (ent. Kortejärvi, kohde nro 189) torppa. Tila on ilmeisesti 

itsenäistynyt jo 1800-luvun lopulla, koska siitä on lohkottu 1900-luvun alkupuolella, 

viimeistään vuonna 1912, viereinen tila Hiljala (kohde nro 187) omaksi tilakseen. 

Päärakennus on ajoitettu vuoden 1988 inventoinnissa 1800-luvun loppupuolelle. Päärakennus 

käsittää tuvan ja toisessa päädyssä sijaitsevat kaksi kamaria. Näiden välissä on keittiö ja 

sisäeteinen. Sisäeteisen edessä on ulkoneva umpikuisti. Hirsirakennuksen salvokset on 

koteloitu. Rakennuksen ulkovuoraus on jaettu kolmeen kenttään. Haukkaikkunoiden ja 

pääkerroksen ikkunoiden alla kulkee vesilista, missä vuoraussuunta vaihtuu. Koillispäädyssä 

vesilista polveilee geometrisesti. Vuoraustyyliä on vuoden 1988 inventoinnin mukaan käytetty 

yleisesti Karstulassa, mutta nykyisin se on käynyt harvinaiseksi. Lounaispäädyn vuoraus on 

uusittu kokonaan vaakasuuntaiseksi ja ikkunan listoitus on vastaavan yksinkertainen kuin 

ullakon päätyikkunoissa. Asuinkerroksen ikkunoiden vuorilautojen mallissa on viitteitä 

jugendiin. 

Pihapiirissä on osin hirsi-, osin puurakenteinen aitta-puuliteri. Se on nurkkakivien varassa ja 

sen kate on huopaa. Aitta-puuliiteri on punainen, listat valkoiset ja ovien keltainen väri on 

haalistunut. Pihapiirissä on rannan suuntaisesti ilmeisesti 1940-50-luvuilta peräisin oleva 

lautarakenteinen navetta. Navetta on peiterimavuorattu ja siinä on säilynyt alkuperäiset 

ikkunat ja ovet. Kate on uusittu huovasta profiilipelliksi vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. 

Rakennuksen maalaus on rapistunut vuoden 1988 inventoinnin jälkeen ja seinien punainen 

väritys on enää vaivoin erotettavissa. Ovien keltainen sävy erottuu enää lähinnä saranoista. 

Listoitus hahmottuu edelleen valkoisena. Pihaan johtavan tien varrella on varastona toimiva 

hirsirakenteinen riihi. Riihen huopakate on uusittu profiilipelliksi vuoden 1988 inventoinnin 
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jälkeen. 

Rannassa on 1900-luvun loppupuoliskolta pieni rantasauna sekä vuodelta 2013 rantamökki. 

Kohde sijaitsee kauniilla paikalla Vahanka-järven rannalla omien peltojensa keskellä. 

Peltoaukea rajautuu metsään. Rannassa kasvaa nykyisin kapea puustoinen vyöhyke, joka 

erottaa peltoaukean vesistöstä. Metsittymisen myötä tilasta lohkaistuun Hiljalaan on kadonnut 

näköyhteys. 

Rakennukset ovat melko hyvässä kunnossa uusittujen vesikattojen ansiosta. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on säilyttänyt paikkakunnalla tyypillisen, mutta nykyisin harvinaiseksi käyneen 

päädyistä geometrisesti porrastetun vuorauksen toisessa päädyssään. Kaiken kaikkiaan kohde 

on varsin tyypillinen torpasta muuntunut maanviljelystila, joka sijoittuu maisemallisesti 

tyypillisesti vesistön äärelle omien peltojensa keskelle hieman syrjään kylän kantatilojen 

pelloista. Kohteen rakennuskannalla on merkitystä paikanhengen kannalta lähikylille. 

Edustavassa päärakennuksessa on säilynyt hyvin 1900-luvun alkua kuvaavat paikkakunnalle 

tyypilliset piirteet ja muutenkin kohteen rakennuskanta kuvaa edustavasti torpasta 

itsenäistyneen talon rakennuskantaa. Kohteen päärakennus on luultavasti vuorattu vasta 

1900-luvun puolella, mutta muutos on luonteva. Navetta on säilynyt alkuperäisessä asussaan, 

väritys on vain haalistunut lähes tyystin. Vaikka pihapiirin rakennuksia on uusittu ja korjattu, 

pihapiirin alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa ovat edelleen tunnistettavissa ja 

muutokset ovat luontevia. Kerroksellisuudella ei ole erityistä merkitystä kohteessa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Vastinki-järven rannoilla yhtenäisenä säilynyttä vanhaa 

rakennuskantaa. Kohde yhä viljelyskäytössä olevine peltoineen muodostaa maisemallisesti 

eheän oman kokonaisuutensa ollen maisemallisesti edustava esimerkki torpasta muuntuneena 

maanviljelystilana. Syrjäisen sijainnin takia kohteen ei voi katsoa olevan maamerkkimäinen. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on historiallista arvoa torpasta muuntuneena maanviljelystilana. Kohteen 

rakennuskanta sekä eheä, yhä viljelyskäytössä oleva ympäristö ilmentää edustavasti 1900-

luvun alkupuoliskon maatalouteen ja eläintenhoitoon perustunutta elämäntapaa. 

2/2/2/2/1/2/1/2=14 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat melko hyvässä kunnossa 

uusittujen vesikattojen ansiosta. 

Säilymisedellytykset 

Kohteella lienee hyvät säilymisedellytykset 

käytön jatkuessa loma-asuntona. 
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Kohdenumero 

195 

Nimi 

Rasin pihapiiri 

Osoite 

Kaijantie 3 

Kiinteistönumero 

226-409-1-474 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011(loma-asuntona?) 

ajoitus 1941-42 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, päätykolmiot valkoiset, listat valkoiset 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat pari-ikkunat, joiden alaosassa matalat ikkunaruudut, toisessa 

päädyssä ikkuna on leveämpi ja jaettu kolmeen osaan, 

haukkaikkunat eteläjulkisivulla 

  

Valokuvat 1047, 1044(jyväaitta ja päärakennus), 1045 (entinen navetta), 

1046(vanhoista hirsistä rakennettu aitta), 1051(aitta-puuliiteri ja 

sen takana rantamökki 1990-luvulta) (1043-1051) 

  

Kuvaus 

1940-luvulla Koskinen-nimisestä tilasta (nyk. Koskela, kohde nro 192) lohkaistiin tilan 

tyttärelle ja tämän perheelle maa-ala. Rasin asuinrakennus, aitta ja riihi ovat vuoden 1988 

inventoinnin mukaan tältä ajalta. Päärakennus on tyypillinen vaatimaton 1930-40-luvun 

paritupa, jossa on korkea ulkoneva umpikuisti. Rakennuksen ikkunat ovat Karstulan haja-

asutusalueella harvinaista tyyppiä. Väritykseltään kohde on tyypillinen valkoiseksi maalattuine 

päätykolmioineen. 

Pihassa on hirsirakenteinen entinen jyväaitta. Aitta on punamullattu ja sen huopakate on 

sammaloitumassa suuren kuusen alla. Kaijantien pohjoispuolella on talon entinen navetta. 

Navetta on osin hirsi-, osin lautarakenteinen. Hirsiosa on vuoraamaton. Vuoden 1964 

peruskartan mukaan pihapiirissä on ollut päärakennuksen vieressä vielä joku toinen kooltaan 

vain vähän päärakennusta pienempi talousrakennus. Nyt talousrakennuksen paikalla on 

vanhoista hirsistä rakennettu pyramidikattoinen matala aitta. Rannassa on aitta-puuliiteri 

1940-luvulta. Vuoden 1988 inventoinnin mukaan rakennus on ollut huonossa kunnossa, mutta 

sitä on korjattu tämän jälkeen ja mm. vesikatto on uusittu profiilipelliksi. Lisäksi rantaa on 

rakennettu vuonna 1996 hirsirakenteinen rantamökki. 

Kohteen pihapiiri rajautuu Soinintiehen, Kaijantiehen sekä Koskelanjokeen. Pihapiirissä on 

talon entistä peltoa, joka on nyt niittynä. Teistä pihan erottavat isojen kuusien rivistöt. 

Päärakennus on hyvässä kunnossa, piharakennukset kohtalaisessa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1930-40-lukujen pienviljelytilan tyypillistä rakennustapaa ollen säilyneine 

piharakennuksineen melko harvinainen rakennusajankohdan kohde. Päärakennuksessa 

ilmenee edelleen paikkakunnalle luonteenomainen ulkoväritys. Rakennuskannaltaan 

vaatimattomalla kohteella on paikan hengen kannalta merkitystä osana Kaijantien alkupään 

rakennuskantaa. Kohteen edustavuutta heikentää alun alkaenkin vaatimaton rakennustapa. 

Kohteen päärakennus, jyväaitta ja entinen navetta ovat säilyneet hyvin alkuperäistä 

vastaavassa asussa ja alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa on edelleen tunnistettavissa. 

Rantaan rakennettu uusi saunamökki on sen verran irrallaan vanhasta pihapiiristä, että sen ei 

voi katsoa tuovan kohteeseen kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa sekä Kaijantien että laajemminkin Vahangan kylän yhtenäisenä säilynyttä 

vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Maisemallisesti kohde sijaitsee kauniilla 

paikalla joen varressa, mutta pihapiirin ja entisen pellon umpeenkasvun myötä maisemallinen 

merkitys jää tavanomaiseksi. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on historiallista arvoa 1940-luvun alussa lohkaistuna ja rakennettuna tilana, mutta 

kertovuus on kärsinyt kohteen jäätyä loma-asunnoksi. 

2/2/1/2/0/2/1/1=11 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Päärakennus on hyvässä kunnossa, 

piharakennukset kohtalaisessa. 

Säilymisedellytykset 

Päärakennuksen säilymisedellytykset ovat 

hyvät kohteen säilyessä loma-asuntona, 

käyttämättömänä olevan entisen navetan 

säilymisedellytyksiä parantaa uusittu 

vesikate. 
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Kohdenumero 

196 

Nimi 

Takalan pihapiiri 

Osoite 

Kaijantie 45 

Kiinteistönumero 

226-409-1-259 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö autioitunut 

ajoitus 1938-39 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 ½ 

perustus luonnonkivet, betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat 

  

Valokuvat 1077, 1057(entinen navetta), 1076(päärakennus ja taustalla 

entinen sauna), (1055-1061, 1075-1080) 

  

Kuvaus 

Takala lohkaistiin 1930-luvulla Koskinen-nimisestä tilasta (nyk. Koskela, kohde nro 192). Tilan 

osti emätilan sukua oleva työmies. Päärakennus, navetta ja sauna ovat alkuperäisiä 1930-

luvun lopulla rakennettuja rakennuksia. Päärakennuksessa on kaksi huonetta, tupa ja kamari. 

Keskellä pitkää julkisivua on korkea ulkoneva umpikuisti. Alkuperäinen ulko-ovi on maalattu 

keltaiseksi. Myös ikkunat ovat alkuperäisiä. Ullakon ikkunoista puuttuu pokat ja lasit. 

Pieni navetta on osin hirsi-, osin lautarakenteinen. Hirsisalvokset on koteloitu ja rakennus on 

maalattu punaiseksi. Lautarakenteinen osa ja päätykolmiot on pystyrimavuoratut. Listat ovat 

valkoiset. Entinen navetta on katettu aaltopellillä. Pihapiirissä on myös entinen sauna, jonka 

vesikate on uusittu huovasta profiilipelliksi vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. Tällöin 

rakennuksen savupiippu on purettu. 

Päärakennus ja entinen navetta ovat Kaijantien varressa. Piha on kasvamassa umpeen 

rehevästä niittykasvillisuudesta, jonka seassa on pajujakin. Pihan poikki on kaivettu vinosti 

kulkeva oja, jonka takaa Takalan entinen pelto on istutettu koivulle. Metsittyneen rantaniityn 

yli häämöttää Valkkunan-järvi. Kohteen eteläpuolella Kaijantien varressa on vastaava 

luultavasti 1940-luvulta oleva autioitunut kohde (kohde nro 1006), pohjoispuolella on 

jälleenrakennuskauden tyyppitalo piharakennuksineen. 

Pihapiirin rakennusten vesikatot ovat kunnossa. Päärakennuksen julkisivuvuoraus on hyvässä 

kunnossa, mutta osa ikkunoista puuttuu. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1930-40-lukujen pienviljelytilan tyypillistä rakennustapaa ollen säilyneine 

piharakennuksineen melko harvinainen rakennusajankohdan vaatimaton kohde. 

Rakennuskannaltaan vaatimattomalla kohteella on paikan hengen kannalta merkitystä osana 

Kaijantien alkupään muuta vastaavaa rakennuskantaa. Kohteen edustavuutta heikentää alun 

alkaenkin vaatimaton rakennustapa. Kohteen edustavuutta vähentää myös entisen pellon 

metsittäminen ja pihapiirin umpeenkasvu. Päärakennus ja entinen navetta ovat säilyneet 

hyvin alkuperäistä vastaavassa asussa, saunan ulkoasu ja käyttötarkoituksen tunnistettavuus 

ovat kärsineet savupiipun purkamisesta. Pihapiirin alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa 

on edelleen tunnistettavissa. Kohteen ei voi katsoa olevan erityisen kerroksellinen. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa sekä Kaijantien että laajemminkin Vahangan kylän yhtenäisenä säilynyttä 

vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Kohteen maisemallista arvoa heikentää tilan 

peltojen metsittäminen, uusi oja pihapiirin läpi sekä pihapiirin alkava umpeenkasvu. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on historiallista arvoa 1930-luvun lopulla ennen talvisotaa lohkaistuna ja 

rakennettuna tilana, mutta kertovuus on kärsinyt peltojen metsittämisestä ja kohteen 

autioitumisesta. 

2/2/1/2/0/2/1/1=11 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Pihapiirin rakennusten vesikatot ovat 

kunnossa. Päärakennuksen julkisivuvuoraus 

on hyvässä kunnossa, mutta osa ikkunoista 

puuttuu. 

Säilymisedellytykset 

Pihapiiri on kasvamassa umpeen ja 

muutenkin kohde vaikuttaa olevan 

autioitunut. Kohteen käyttöönotto esimerkiksi 

loma-asunnoksi parantaisi sen 

säilymismahdollisuuksia. 
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Kohdenumero 

216 

Nimi 

Visaranta (ent. Lahden koulu) 

Osoite 

Lahdentie 534 

Kiinteistönumero 

226-410-13-45 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi koulu- ja asuinrakennus 

alkup. käyttö koulu- ja asuinrakennus 

nyk. käyttö 141 (tyhjillään?) 

ajoitus 1935 

suunnittelija J. Karvonen 

kerrosluku 1 ½ + kellari 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus ei vuorausta, päädyissä pystypeiterimavuoraus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus, keltaiset avokuistien päädyt 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat 8-ruutuiset pystyikkunat, eteläjulkisivun ikkunat 16-ruutuiset 

  

Valokuvat 1418(vanhan koulurakennuksen pohjoisjulkisivu), 1422(vanhan 

koulurakennuksen eteläjulkisivu) 1420(talousrakennus), 

1421(uuden koulurakennuksen pohjoisjulkisivu), 

1424(leirintäalueen majoitusmökkejä 1980-luvulta) (1418-1427) 

  

Kuvaus 

Lahden koulupiiri sai oman koulurakennuksen 1935. Piirustukset laati J. Karvosen Maatalous- 

ja kunnallisrakennusten piirustustoimisto Oulusta. Piirustusten mukaan koulu oli 1920-luvun 

klassismin henkinen. Se oli suunniteltu vuorattavaksi nurkista harkkomaisesti ja 

peiterimavuorauksella seinäpinnat. Vuorausta ei toteutettu, mutta klassistisia yksityiskohtia 

toteutettiin. Tällaisia ovat mm. avokuistien kannatinpylväät kapiteeleineen ja ristikkokaiteet, 

toisen kuistin harjalla oleva salkomainen koriste ja kummankin kuistin päätykolmiossa oleva 

ympyräkoriste. Klassismia ilmentävät myös räystäiden jatkeet kapiteelimaisiksi aiheiksi 

päätykolmioon. Ullakon ikkunan vuorauksessa on yläkamanassa kaksoiskaariaihe. Ovien 

päällä on rombikuvioiset kamanaikkuna. Rakennuksen nurkat on koteloitu.  

Pihapiirissä on myös koulun entinen talousrakennus vuodelta 1935. Pystyrimalaudoitettu 

rakennus on maalattu punaiseksi ja listat ovat valkoisia. Vanhat ovet ovat ruskeat, uusi 

autotallin ovi valkoinen. Myös talousrakennuksessa on klassistisia yksityiskohtia, kuten 

kaarevat päätyikkunat. Muuten rakennuksella on pienet nelikulmaiset, neljään ruutuun jaetut 

ikkunat. Rakennuksen vesikatto on saumapeltiä. 

Lähempänä rantaa on vuonna 1955 valmistunut Kalle Lehtisen suunnittelema lisärakennus, 

jossa oli yläluokka, kirjasto- ja kerhohuone, koulukeittola, oppilaseteinen ja asunnot 

opettajalle ja vahtimestarille. Lautarakenteinen rakennus on vuorattu vuoden 1988 

inventoinnin jälkeen uudelleen. Ikkunoiden alla on pystyvuoraus, ikkunoiden väleissä on 

vaakavuoraus ja ikkunoiden yllä pystyvuoraus. Väriltään rakennus on vaalean keltainen, listat 

ovat valkoiset. Myös vesikate on uusittu tiilikatteesta saumapelliksi. Vuoden 1988 inventoinnin 

aikaan rakennuksessa on ollut kaksi sadekatoksella varustettua sisäänkäyntiä. Tämän jälkeen 

rakennukseen on avattu rungon kapeampaan osaan kolmas sisäänkäynti. Ikkunat ovat 

tuuletusikkunallisia vaakaikkunoita. Ullakkokerroksessa on päädyssä rivissä pieniä 
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vaakaikkunoita. 

Koulu on lakkautettu 1960-luvun puolivälissä, minkä jälkeen kunta vuokrasi tiloja 

pienyrityksille. Vuonna 1985 kohde ostettiin ja siihen perustettiin Visarannan lomakylä. Vanha 

koulu muutettiin ravintolaksi peruskorjauksen yhteydessä, uudempaa koulutaloa käytettiin 

ryhmämajoitukseen ja omistajien asuntona. Metsänlaitaan pihan yläreunalle on rakennettu 

pieniä lomamökkejä. Rannassa on sauna. Nykyisin vanha koulutalo vaikuttaa 

käyttämättömältä ja uudessa koulutalossa asutaan. Rannassa on yleinen uimaranta. 

Kohde sijaitsee Vastinginjärven pohjoisrannalla. Lahdentie kulkee pihapiirin sivuitse. Tien 

pohjoispuolella on pienviljelystiloja 1900-luvun alusta (kohde nro 1023). 

Vanha koulurakennus on kohtalaisessa kunnossa. Muut rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Visarannan vanha koulutalo on edustava esimerkki maalaiskansakoulun rakentamistavasta 

1930-luvulla. Tyylipuhdas uusklassismi on alueella harvinaista eikä vastaavia 

koulurakennuksia ole tarkastelualueella säilynyt muita. Kohteen edustavuutta korostaa alun 

perin laadukas toteutus. Vanhempi koulurakennus ja sen talousrakennus kuvastavat hyvin 

aikakauden koulurakentamiselle luonteenomaisia ja tyypillisiä piirteitä ja kohde on entisenä 

kouluna ja leirikeskuksena etenkin Lahdenkylän paikan hengen kannalta merkittävä. Vanha 

koulurakennus ja talousrakennus ovat säilyneet lähes alkuperäistä vastaavina ulkoasultaan 

käyttötarkoituksen muutoksista huolimatta. Pihapiiri on muuttunut 1950-luvun uuden 

koulurakennuksen ja 1980-luvulla alkaneen leirikeskustoiminnan myötä. Etenkin 

koulutoimintaan liittyneet muutokset ovat luontevia ja ovat ilmentäneet käyttötarkoituksen 

jatkumista. Kokonaisuudessaan kohde on kerroksellinen kertoen koululaitoksen kehittymisestä 

1930-luvulta 1960-luvulle. Vanhan koulurakennuksen kerroksellisuus ei ilmene ulkoasussa. 

Uudempaan koulurakennukseen on tehty alkuperäisiä piirteitä muuttavia korjauksia. Uudempi 

koulurakennus on rakennuksena kerroksellinen. Julkisivuun tehdyt muutokset ovat 

hämärtäneet sen luettavuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa alueen melko yhtenäisenä säilynyttä, joskin harvaa, 1900-luvun alkupuoliskon 

rakennuskantaa. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla. Sen maamerkkimäisyyttä 

hämärtää tienvarren tiheä kuusiaita. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Lahdenperän kylälle sivistyshistoriallista merkitystä entisenä kouluna. Kohde 

ilmentää koululaitoksen kehittymistä 1930-60-luvuilla. 

2/2/2/2/1/2/1/2=14 

Lähteet 

Keski-Suomen museon rakennusinventointi 1988 

Rakennuksen kunto 

Vanha koulurakennus on kohtalaisessa 

kunnossa. Muut rakennukset ovat hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Vanha koulurakennus on ilmeisesti tyhjillään. 

Sen säilymisedellytyksiä parantaisi sen 

käyttöönotto esimerkiksi kylän 

kokoontumistilana.  
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Täydennysinventointi 

Kohdenumero 

1001 

Nimi 

Mutkalan pihapiiri 

Osoite 

Haapalantie 67 

Kiinteistönumero 

226-405-14-114 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 (vapaa-ajan asuntona) 

ajoitus 1920-luku? 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 ½ 

perustus harmaakivi 

runko hirsi 

vuoraus pystypeiterima, kuistin alaosa pystyvuorattu, yläosa 

vaakavuorattu 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satulakatto 

kate kattotiili 

ikkunat neliöikkunat, joissa ritilällinen tuuletusikkuna, ullakolla T-ikkuna, 

jonka alemmat ruudut jaettu neljään osaan, haukkaikkunat 

  

Valokuvat 0986(asuintalo), 0984(entinen navetta), 0989(puuvarsto entisen 

navetan päädyssä), 0991(aitta), (0983-999) 

  

Kuvaus 

Mutkala on Aution kylän vanhoja tiloja. Päärakennus on ilmeisesti 1920-luvulta. 

Eteläjulkisivulla on avokuisti, jonka päätykolmion alareunassa on koristeellinen rimoitus. Talon 

päädyssä on toinen lapekattoinen umpikuisti. Rakennuksen ikkunoita on uusittu 

peruskorjauksen yhteydessä vuonna 1980, ja niissä on ajalle tyypilliset tummaksi petsatut 

pokat. Ullakolla on säilynyt vanha ikkuna. Perikunnan hallussa olevaa rakennusta 

kunnostetaan parhaillaan. 

Pihapiirissä on entinen navetta, joka on erikoisella tavalla osin muurattu luonnonkivistä. 

Yliskerros on puurakenteinen. Päädyssä on hirsirakenteinen puuvarasto. Puuosat on 

hirsipintaisia tai verhoiltu pystyverhouksella ja maalattu punaiseksi. Katto on vihreää 

aaltopeltiä.  

Pihapiirin laidalla on päreillä verhottu aitta, joka on 1700-luvulta. Aitassa on haalistunut 

punamultaus ja valkoinen listoitus, vanha ovi on keltainen. Vesikatteena on aaltopeltiä. Aitan 

verhous on paikoin rapistunut paljastaen hirret altaan. 

Hieman kauempana pellolla on ollut talon tuulimylly (kohde nro 52), joka on siirretty pois 

vuoden 1988 inventoinnin jälkeen. 

Mutkala sijaitsee Aution kylän peltoaukean eteläreunalla. Talon pellot ovat kasvaneet umpeen 

talon eteläpuolelta. 
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Rakennusten kunto on kohtalainen. Asuinrakennusta kunnostetaan parhaillaan. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Sinänsä paikkakunnalle ja ajalle tyypillisessä maatilan päärakennuksessa on poikkeavasti 

kaksi kuistia. Pääsisäänkäynnin kuistissa on koristeellinen rimoitus. Harvinaisen kohteesta 

tekee kuitenkin entisen navetan rakenne ja pihapiirissä säilyneen 1700-luvun aitan vuoraus 

päreillä. Pihapiirin rakennukset ovat tärkeä osa aution kylän paikan henkeä. Etenkin 

päärakennuksessa rakennusajankohtaa kuvastavat piirteet ovat kärsineet ikkunoiden 

uusimisesta. Tämä heikentää myös rakennuksen edustavuutta. Päärakennukseen tehdyt 

muutokset ovat kuitenkin pääasiassa luontevia ilmentäen käytön jatkuvuutta. Myös pihapiirin 

alkuperäinen käyttö maatilana on edelleen tunnistettavissa. Sekä päärakennus että pihapiiri 

ovat kerroksellisia ja vaiheet ovat melko hyvin luettavissa. Pihapiirin vanhin rakennus on 

1700-luvun aitta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Aution kylän yhtenäisenä säilynyttä 1900-luvun alun 

rakennuskantaa. Kohteen maisemallista arvoa heikentää talon peltojen umpeenkasvu. 

Historiallinen arvo 

Kohteella o n Aution kylälle asutushistoriallista arvoa yhtenä kylän vanhoista tiloista 

2/2/1/1/2/2/1/2=13 

Lähteet 

Mutkalan perikunnan edustajan haastattelu 27.6.2017 

Karstulan kirja 1998 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.209 

Rakennuksen kunto 

Rakennusten kunto on kohtalainen 

Säilymisedellytykset 

Kohdetta kunnostetaan parhaillaan, joten 

säilymisedellytykset ovat hyvät 
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Kohdenumero 

1002 

Nimi 

Rantapellon pihapiiri 

Osoite 

Kaijantie 55 

Kiinteistönumero 

226-409-1-138 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö tyhjillään 

ajoitus 1941 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko hirsi ja puu 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satula 

kate kattohuopa 

ikkunat pari-ikkunat 

  

Valokuvat 1069(asuinrakennuksen julkisivu pihalle), 1064(asuinrakennuksen 

julkisivu tielle), 1070(varastorakennus), 1071(sauna), 

1073(piharakennus) (1062-1074) 

  

Kuvaus 

Rantapelto on välirauhan aikana rakennettu vaatimaton mökki, jossa ei ole edes avokuistia 

ulko-oven edessä. Taloa on myöhemmin laajennettu yhdellä kamarilla. Tilalla on harjoitettu 

pienimuotoista maataloutta. Pihapiirissä on kaksi saman ajankohdan piharakennusta. Myös ne 

ovat punaisia ja pystypeiterimavuorattuja. Varastorakennuksella on uusi profiilipeltikatto, 

toisella piharakennuksella on huopakate. Pellon reunassa on osin hirsi-, osin lautarakenteinen 

saunarakennus. 

Päärakennus on Kaijantien varressa. Piha on kasvamassa umpeen rehevästä 

niittykasvillisuudesta. Tilan entinen pelto ja rantaniitty ovat kasvamassa umpeen, eikä järvi 

näy enää pihalle. Kohteen pohjoispuolella Kaijantien varressa on vastaava 1930-luvulta oleva 

autioitunut kohde (kohde nro 196). 

Kohteen rakennukset ovat huonossa kunnossa, asuinrakennuksen vesikatossa on aukkoja. 

Rakennuksen runko ei kuitenkaan vaikuta painuneelta. Varastorakennus on hyvässä 

kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1930-40-lukujen asutustilan vaatimatonta rakennustapaa ollen säilyneine 

talousrakennuksineen melko harvinainen rakennusajankohdan vaatimaton kohde. 

Rakennuskannaltaan vaatimattomalla kohteella on paikan hengen kannalta merkitystä osana 

Kaijantien alkupään rakennuskantaa. Kohteen edustavuutta heikentää alun alkaenkin 

vaatimaton rakennustapa. Kohteen edustavuutta vähentää myös entisen pellon metsittäminen 

ja pihapiirin umpeenkasvu. Rakennukset ovat hyvin säilyneet alkuperäistä vastaavassa 

asussa. Pihapiirin alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa ovat edelleen tunnistettavissa. 

Kohde ei ole kerroksellinen. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa sekä Kaijantien että laajemminkin Vahangan kylän yhtenäisenä säilynyttä 

vanhaa rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa, mutta rakennusten huono kunto vähentää 

kohteen ympäristöarvoa. Kohteen maisemallista arvoa heikentää tilan pellon ja niityn 

umpeenkasvu sekä pihapiirin alkava umpeenkasvu. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on historiallista arvoa 1940-luvun alussa lohkaistuna ja rakennettuna tilana, mutta 

kertovuus on kärsinyt peltojen metsittämisestä ja kohteen autioitumisesta. 

2/2/1/2/0/1/1/1=10 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.345 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat huonossa 

kunnossa, asuinrakennuksen vesikatossa on 

aukkoja. Rakennuksen runko ei kuitenkaan 

vaikuta painuneelta. Vain varastorakennus on 

hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Autioituneen kohteen säilymisedellytykset 

ovat huonot. Rakennusten säilyminen 

edellyttäisivät välitöntä vesikattojen 

uusimista. 
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Kohdenumero 

1003 

Nimi 

Rantalan pihapiiri 

Osoite 

vehkaperäntie 255b 

Kiinteistönumero 

226-409-1-236 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus  

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1949 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 1/2 

perustus betoni 

runko  

vuoraus mineriittilevy 

ulkoväri valkoinen, kapeat listat harmaat 

kattomuoto satula 

kate aaltopelti 

ikkunat neliöikkunat, joissa ritilällinen tuuletusikkuna 

  

Valokuvat 1167(asuinrakennuksen rannan puoleinen julkisivu), 

1171(asuinrakennus), 1163(entinen navetta), 1165(aitta), 

1166(rantasauna) (1163- 

  

Kuvaus 

Rantala on rakennettu jälleenrakennuskaudella Järvelän (kohde nro 190) pihapiirin ja rannan 

väliin. Kiinteistö on erotettu Järvelästä vasta vuoden 1964 jälkeen. Tyyppitalolta vaikuttava 

päärakennus on verhoiltu omistajan mukaan 1980-luvulla mineriittilevyllä. Samaan aikaan 

ikkunat on uusittu. Kuisti on lapekattoinen, oven yllä on frontoni. Rantalalle rakennettiin 

1950-luvun loppupuolella vastaava navetta kuin ylärinteessä sijaitseva Järvelan navetta. 

Navetta on osin betonitiilinen ja osin lautarakenteinen. Betonitiilisen osan julkisivut on 

maalattu punaiseksi ja tiilien saumat valkoiseksi. Pihassa on matala aitta, jonka kuistilla on 

ristikkokaide ja aukon yläosassa sahalaitainen koriste. Rannassa on uudehko 

kevytrakenteinen pieni rantasauna. 

Rantala sijaitsee Kortejärven ja Kortejoen rajaamalla niemellä kantatilansa Järvelän pihapiirin 

alapuolella. Maisemallisesti Rantala on kauniilla paikalla Korteniemeen laskevien 

peltoaukeiden välissä. 

Rakennukset ovat melko hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohteen päärakennus on julkisivumuutosten takia tavanomaiseksi muuttunut, alkujaankin 

yleinen jälleenrakennuskauden tyyppitalo. Päärakennus poikkeaa lähiympäristönsä 

vanhemmasta rakennuskannasta etenkin vuorauksensa takia, mutta kokonaisuudessaan 

kohde kertoo jälleenrakennuskaudelle tyypillisen tilan rakennuskannasta. Muuten edustava 

jälleenrakennuskauden kohde on kärsinyt 1980-luvun asuinrakennuksen julkisivumuutoksista. 

Päärakennuksen julkisivuun tehdyt muutokset kertovat käytön jatkumisesta ja ilmentävät 

omaa aikaansa. Kokonaisuutena pihapiiri on säilynyt melko hyvin alkuperäistä vastaavana. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa kolmesta tilasta koostuvan pihapiirin rakennuskantaa tuoden siihen 

kerroksellisuutta. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla, mutta on alisteinen 

Juholan ja Järvelän päärakennuksille. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista asutushistoriallista merkitystä sen ilmentäessä jälleenrakennuskauden 

aikaista maatilan rakennuskantaa.  

0/1/1/1/2/2/1/1=9 

Lähteet 

omistajan haastattelu maastokäynnin yhteydessä 27.6.2017 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.217 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat melko hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuttuna 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Inventointilomake 57 (126) 
    
30.8.2017    
   

 

 

 

Inventointikortit_VALMIS_20170830.docx 

Kohdenumero 

1004 (alue) 

Nimi 

Kortejärven 1950-luvun pientilamiljöö 

Osoite 

Vehkaperäntie 220-225 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

aluetyyppi haja-asutusalue 

alkup. käyttö  

nyk. käyttö  

ajoitus 1949-1960 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1125(vasemmalla jälleenrakennuskauden asuintalo, taustalla 

Aholan tyyppitalo vuodelta 1957), 1141(Aholan pihapiiriä), 

1126(vuonna 1960 valmistunut tyyppitalo autotalleineen) 

  

Kuvaus 

Vehkaperäntien varrella Kortejärven rannassa on tiivis ja eheänä säilynyt neljän talon 

kokonaisuus, jonka päärakennukset ovat 1900-luvun puolivälistä. Kohteista Aholan 

päärakennus on tyyppitalo vuodelta 1957 ja pihapiirissä on säilynyt samalta ajalta navetta ja 

muita talousrakennuksia. Pihapiiri on hyvin hoidettu ja pihalla tienvarressa kasvaa salavia. 

Rannassa on vuonna 1960 valmistunut tyyppitalo, jonka sivussa on iso autotalli. Osaa pihasta 

rajaa leikattu orapihlaja aita. Talon pohjoispuolella on avoin nurmikenttä, jonka yli näkyy 

Kortejärvelle. Taloa vastapäätä sijaitsee jälleenrakennuskauden asuintalo vuodelta 1949. Talo 

on autioitunut ja sen piha kasvaa umpeen. Tällä tilalla on ollut 1950-60-luvuilla paja ja tilalla 

on harjoitettu pienimuotoista viljelystä ja karjataloutta. Pohjoisin rakennuksista on autioitunut 

jälleenrakennuskauden melko suuri talo vuodelta 1949. Sen pihassa kasvaa suurikokoisia 

jaloja lehtipuita ja sitä ympäröi rehevä pensasaidanne. 

Kortejärven kylärakenteen tiivistymä sijaitsee Vehkaperäntien varrella Kortejärven ja 

Vahangan välisellä viljellyllä kannaksella. Kylän pellot ympäröivät asutusta ja pellot ovat 

paikoin avoimet rannoille asti paljastaen kauniit järvi- ja jokimaisemat. Juholan 1790-luvulla 

perustettu tila hienoine pohjalaistyylisine päärakennuksineen sijaitsee hieman pohjoisempana. 

Vastaava jälleenrakennuskauden kokonaisuus on Kortejoen pohjoisrannalla Mikkolantien 

varressa. 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee hyvästä kohtuulliseen. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alue on tyypillinen jälleenrakennuskaudella muotoutumaan lähtenyt viljelystiloista ja 

asutustiloista koostuva kokonaisuus kylätienvarrella, jolla on merkitystä kylän paikanhengelle 

tiiviytensä takia. Tarkastelualueella harvinaiseksi kokonaisuuden tekee sen alun perin tiivis ja 

edelleen yhtenäisenä säilynyt rakennuskanta. Alueen edustavuus on kärsinyt kahden tilan 

autioitumisesta. Alueen rakenne on säilynyt alkuperäistä vastaavana, mutta pihapiireihin ja 

päärakennuksiin on tehty muutoksia. Alueen kerroksellisuus ilmenee selvästi 

päärakennuksissa, vaikka ne kaikki ovatkin valmistuneet 11 vuoden ajanjaksolla. Vanhin 

asuinrakennuksista on perinteinen hirsirakennus, uusimman tyyppitalon kyljessä taas on 

autoistumisesta kertova autotallisiipi. 

Ympäristöarvo 

Alueen rakennuskanta on merkittävä osa jälleenrakennuskauden ja 1950-luvun 

rakennuskantaa. Maisemallisesti alue sijoittuu kauniiseen ympäristöön. Rakennukset 

muodostavat raittimaista miljöötä kylätien varrelle. Niiden välistä avautuu kauniita näkymiä 

kylän pelloille ja vesistöille. 

Historiallinen arvo 

Alueella on paikallista asutushistoriallista arvoa sen ilmentäessä asutustoimintaa II 

maailmansodan jälkeen. 

2/2/1/1/2/2/1=11 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

225, 220,  216 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee hyvästä 

kohtuulliseen. 

Säilymisedellytykset 

Rakennusten säilyessä asuttuina niillä on 

hyvät säilymisedellytykset. Tyhjilleen 

jääneiden kohteiden säilymisedellytykset ovat 

huonommat. 
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Kohdenumero 

1005 

Nimi 

Vahangan entinen kyläkauppa 

Osoite 

Soinintie 2067 

Kiinteistönumero 

226-409-1-180 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö as rak 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1946 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 ½ 

perustus betoni 

runko  

vuoraus pystylomalaudoitus 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satulakatto, kuistin yllä frontoni 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat neliöikkunat, ullakolla kolmeen osaan jaettu vaakaikkuna ja 

pikkuikkunat, ikkunoiden ylävuorilauta loivasti kolmion mallinen 

  

Valokuvat 1197(asuinrkaennus), (1197-1198) 

  

Kuvaus 

Jälleenrakennuskauden tyyppitalossa on vielä 1970-luvun alussa toiminut kyläkauppa. Muutos 

pelkästään asuinkäyttöön on tehty 1972, jolloin alakertaan on rakennettu mm. sauna ja 

pesutilat ja ullakkokerros otettu asuinkäyttöön. Rakennus on lisälämmöneristetty ja julkisivu 

uusittu 2000-luvulla. Tällöin on rakennettu kuistin ylle parveke. Samalla ikkunatkin on uusittu. 

Kohde sijaitsee Soinintien varressa ja pihaa ympäröi orapihlaja-aita. 

Päärakennus on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Jälleenrakennuskauden asuintalon julkisivumuutokset ovat heikentäneet kohteen tyypillisyyttä 

ja edustavuutta tehden siitä tavanomaisen. Vastaavia kohteita on tarkastelualueella runsaasti. 

Kohteen alkuperäiset piirteet eikä rakennuksen käyttö kyläkauppana ole enää 

tunnistettavissa. Massoittelunsa puolesta kohde on vielä tunnistettavissa 

jälleenrakennuskauden tyyppitaloksi. Kohteeseen tehdyt muutokset ilmentävät 2000-lukua, 

mutta peittävät alleen aiemmat kerrokset. 

Ympäristöarvo 

Kohteella ei enää ole erityistä merkitystä osana Vahangan rakennuskantaa ja maisemallisesti 

se on tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista historiallista arvoa kyläkauppana, mutta kohteen kertovuus on 

kärsinyt julkisivumuutosten myötä. 

0/1/0/0/1/1/1/1=5 

Lähteet 

omistajan haastattelu maastokäynnin yhteydessä 27.6.2017 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 42/1972 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

372 

Rakennuksen kunto 

Päärakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohde on asuttu ja säilymisedellytykset ovat 

hyvät 
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Kohdenumero 

1006 

Nimi 

Alapihan uusi asuinrakennus 

Osoite 

Valkkunantie 24 

Kiinteistönumero 

226-409-1-223 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 2000 

suunnittelija  

kerrosluku 1 ½ 

perustus  

runko puu 

vuoraus pysty/vaaka/pysty 

ulkoväri vaalean vihreä, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula, kuistin yllä frontoni 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat neliömäiset tuuletusikkunalliset ikkunat, joiden yläreunassa 

ristikko 

  

Valokuvat 1707 

  

Kuvaus 

Asuinrakennus on 1950-luvun tyypillisen maatilan pihapiiriin järven rantaan rakennettu 

uudisrakennus. Se on puuvuorattu. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on avoveranta, jonka yllä 

on parveke. Eteläpäädyssä on ulkoneva erkkeri. Ulkoasultaan talo muistuttaa ajalle tyypillisiä 

pakettitaloja. Talon edessä on tilava autotalli. Pihapiirin kummallekin asuintalolle muodostuu 

oma pihapiirinsä. Ne sijaitsevat Valkkunan rannalla Vahangan kylän peltojen eteläreunalla. 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Tarkastelualueelle on rakennettu hyvin vähän 2000-luvun vaihteessa asuintaloja. Tämän takia 

rakennusajankohdalle tyypillisen ”pakettitalon” voi katsoa olevan jokseenkin harvinainen 

tarkastelualueella. Kohteen voi katsoa olevan edustava 2000-luvun vaihteen kohde 

tarkastelualueella. Kohde on säilynyt ikänsä takia alkuperäisessä asussaan eikä siinä ole 

kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde ei häiritse muuten yhtenäisenä säilynyttä 1900-luvun alkupuoliskolla muodostunutta 

maalaismaisemaa ja sopii massoittelultaan ja sijoittumiseltaan melko hyvin vanhemman 

rakennuskannan sekaan. Maisemallisesti kohde on tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohteen iän takia sillä ei vielä voi katsoa olevan erityistä historiallista merkitystä. 

2/1/2/2/0/1/1/0=9 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

252 

Rakennuksen kunto 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

hyvät 
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Kohdenumero 

1007 

Nimi 

Valkkunanniemi, kesämökiksi muutettu aitta 

Osoite 

 

Kiinteistönumero 

226-409-1-324 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi kesämökiksi muutettu aitta 

alkup. käyttö aitta 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1957 

suunnittelija - 

kerrosluku 2 

perustus harkot nurkissa 

runko hirsi 

vuoraus - 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat 6-ruutuun jaetut neliön muotoiset ikkunat, päädyssä 16-ruutuinen 

vaakaikkuna, haukkaikkunat, päädyssä puolipyöreät ikkunat 

  

Valokuvat 1718(pihanpuoleinen julkisivu), 1714(takajulkisivu), 

1717(rantasauna), (1711-1718) 

  

Kuvaus 

1950-luvulla Koskelan (nyk. Jokinen, kohde nro 191) pihapiiristä on siirretty 

Valkkunanniemeen kesämökiksi vanha luhtiaitta. Ikkunat ja ovet ovat tältä ajalta. Mökissä on 

pihan puoleisella julkisivulla avokuisti. Mökin nurkkien salvokset on koteloitu. Kuistin kaiteissa 

ja aukkojen yläreunassa on sahalaitainen koristeaihe. Pihapiirissä on pieni pyöröhirsinen 

rantasauna vuodelta 1965. 

Rakennusta ympäröi niemenkärjessä avoin nurmikenttä, rannassa on kapea puustoinen 

vyöhyke. Muuten kohde on metsän keskellä ja pihapiiri on tunnelmaltaan omaleimainen ja 

syrjäinen. 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on tarkastelualueella harvinainen ja edustava 1950-luvun kesämökki, joka on tehty 

paikalle siirretystä vanhasta aitasta. Tyypillisenä kesämökkinä vanhasta aitasta tehtyä 

kohdetta ei kuitenkaan voi pitää. Rakennus on alun perin ollut luhtiaitta ja muutos 

kesäasunnoksi on toteutettu luontevasti. Alkuperäinen käyttö aittana ja aitan ulkoasu ei enää 

oikein hahmotu. Sen sijaan kohteen käyttötarkoituksen muutoksen jälkeinen ulkoasu on 

säilynyt hyvin. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa sekä paikallista lomarakennuskantaa että Vahangan kylän 

yhtenäisenä säilynyttä maatalouteen perustunutta varhaista rakennuskantaa. Maisemallisesti 

kohde on kauniilla paikalla omassa rauhassaan Valkkunan niemessä syrjässä muusta 

asutuksesta. Maamerkki se ei kuitenkaan ole syrjäisen sijaintinsa takia. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallishistoriallista merkitystä alueen yhtenä varhaisimpana kesämökkinä. 

kesämökiksi muutettu aitta  ja kohteen hoidettu pihapiiri ilmentävät edelleen edustavasti 

kesäasumista 1950-luvuilla. 

2/1/2/1/1/2/1/2=12 

Lähteet 

omistajan haastattelu maastokäynnin yhteydessä 29.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohdetta käytetään aktiivisesti kesäasuntona 

ja sillä on hyvät säilymisedellytykset käytön 

jatkuessa. 
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Kohdenumero 

1008 (alue) 

Nimi 

Juha-Heikinniemen kesämökit 

Osoite 

Kallioniemenkuja 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi kesämökkialue 

alkup. käyttö kesäasuminen 

nyk. käyttö loma-asuminen 

ajoitus 1960-luku 

suunnittelija - 

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1732, 1733, 1739, 1741, 1746 ja 1747, lupa_43-65, 

1755(uudempi mökki niemen kärjessä) 

  

Kuvaus 

Juha-Heikin niemessä etenkin Kallioniemenkujan varrella on eheä ja yhtenäinen kokonaisuus 

1960-luvun kesämökkejä. Mökit sijoittuvat tiiviisti kujan ja rannan väliin, loivan satulakaton 

harja rannan suuntaisesti. Mökit ovat joko pyöröhirrestä tai lautarakenteisia ja 

vaakavuorattuja. 1960-luvun mökit ovat pieniä käsittäen tuvan, pienen keittokomeron, 

makuusopen ja saunan pukuhuoneineen. Rannan puolella on avokuisti, jolta on sisäänkäynti 

tupaan ja saunan pukuhuoneeseen. Mökit ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan. 

Ikkunoita tai ovia ei ole vaihdettu. Vesikate on saatettu uusia. Myöhemmin mökkien 

yhteyteen on rakennettu erillisiä pieniä rantasaunoja, varastorakennuksia ja grillikatoksia. 

Seassa on myös muutamia uudempia kesämökkejä, jotka ovat hieman suurempia kooltaan, 

jyrkkäkattoisempia ja joiden katonharja on kohtisuoraan rantaan nähden. 

Rakennuslupakuvien perusteella mökkien rakennuttajat ovat asuneet Karstulassa tai 

lähikunnissa, mutta joukossa on myös kauempana asuvia rakennuttajia. 

Mökit sijaitsevat Vahanka-järven rannalla Juha-Heikin niemen länsirannalla. Rakennuspaikat 

on lohkottu niemen keskivaiheilla sijaitsevasta Niemen tilasta. 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on yhtenäisenä säilynyt tiivis 1960-luvun kesämökkialue. Tarkastelualueelta löydy 

toista vastaavaa yhtä laajaa 1960-luvun mökkialuetta, vaan muut 1960-luvun mökit ovat 

enemmän yksittäisiä kohteita. Juha-Heikinniemen mökit yksityiskohtineen ja mökkien 

sijoittuminen tontilla on ajan mökkirakentamiselle tyypillistä muodostaen paikallisesti 

edustavan kokonaisuuden, jossa rakennusaikaa kuvaavat piirteet ovat hyvin säilyneitä. 

Itsessään mökit ovat hyvin alkuperäisessä asussaan, mutta alue on täydentynyt jonkin verran 

1900-luvun lopulla, mikä ilmentää alueen käyttötarkoituksen jatkuvuutta. Uudet mökit 

erottuvat vanhemmista massoittelunsa ja harjasuuntansa ansiosta. 

Ympäristöarvo 

Alueen sisällä rakennuskanta on syntynyt yhtenäisesti ja alue on merkittävä osa paikallista 

lomarakennuskantaa. Mökkialue sijoittuu maisemallisesti kauniille niemelle. Mökit rajaavat 

kauniisti näkymiä Kallioniemenkujan varrella ja pienten melko luonnontilaisten pihojen läpi 

näkyy järvelle. 

Historiallinen arvo 

Alueella on historiallista arvoa sen ollessa Karstulan ensimmäisiä laajempia yhtenäisiä 

mökkialueita. Alue kertoo kesämökkien yleistymisestä kaupungistumisen ja autoistumisen 

myötä 1960-luvulla. 

2/2/2/1/1/2/2/2=14 

Lähteet 

Kunnan rakennustarkastajan haastattelu 16.5.2017 

Karstulan Rakennuslupa-arkisto, lupa nro 14/66 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Nykymittapuulla vaatimattomien mökkien 

säilymisedellytyksiä parantaa viehättävä 

ympäristö. 
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Kohdenumero 

1009 

Nimi 

Niementie 62, asuinrakennus 

Osoite 

Niementie 62 

Kiinteistönumero 

226-409-1-391 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1989 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus - 

ulkoväri punaruskea, listat tummat 

kattomuoto satula 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilihirsi 

ikkunat neliönmalliset joko 4 tai 9 ruutuun jaetut, pokat punaiset 

  

Valokuvat 1731(asuintakennus) 

  

Kuvaus 

Kohde on matala pyöröhirsitalo 1980-luvun lopulta, jolloin Karstulassa on ollut 

Honkarakenteen talotehdas. Talon sisäänkäynnin yhteydessä on avokuisti harjakattoineen. 

Pihapiirissä on autotalli. Vieressä sijaitsee Niemen tilan 1950-luvun päärakennus sekä tilan 

muuta rakennuskantaa. Niemi on yksi alueen vanhoista kantatiloista 1700-1800-luvulta. Tilan 

pellot ovat nykyisin metsittyneet ja talot sijaitsevat metsän keskellä. 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Tarkastelualueelle on rakennettu vähän 1900-luvun loppupuolella asuintaloja. Näistä monet 

ovat tarkastelualueella juuri Honkarakenteen pyöröhirsitaloja. Kohde edustaa hyvin 1900-

luvun lopun hirsirakentamista ollen tarkastelualueelle tyypillinen Karstulassa sijaitsevan 

Honkarakenteen talotehtaan takia. Poikkeuksellisen edustava kohde ei kuitenkaan ole. Kohde 

on säilynyt ikänsä takia alkuperäisessä asussaan eikä siinä ole kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa modernia hirsirakentamisen perinnettä Karstulassa. Se kuitenkin rikkoo Niemen 

tilan perinteisen pihapiirin kokonaisuutta. Maisemallisesti kohde on tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohteen iän takia sillä ei vielä voi katsoa olevan erityistä historiallista merkitystä. Se kertoo 

Honkarakenteen hirsitalotehtaan sijainnista Karstulassa. 

1/2/1/2/0/1/1/1=9 

Lähteet 

Karstulan kirja 1998 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

225, 305 

Rakennuksen kunto 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Hyvät 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Inventointilomake 69 (126) 
    
30.8.2017    
   

 

 

 

Inventointikortit_VALMIS_20170830.docx 

Kohdenumero 

1010 

Nimi 

Soinintie 1708, kesämökki 

Osoite 

Soinintie 1708 

Kiinteistönumero 

226-409-1-328 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asunto 

alkup. käyttö loma-asunto 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1981 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko puu 

vuoraus pystylomalaudoitus, pystyrimat 

ulkoväri punainen, listat valkoiset 

kattomuoto toisiinsa nähden porrastetut lappeet 

kate saumapelti 

ikkunat 15 ruutuun jaettu vaakaikkuna, 3 ruutuun jaetut pystyikkunat 

  

Valokuvat 1759(mökin julkisivu pohjoiseen), 1560(piharakennukset), 

1762(mökin julkisuvu länteen), 1763(mökin rannan puoleinen 

julkisivu, (1759-1764) 

  

Kuvaus 

Kohde on laadukas paikalle suunniteltu lautarakenteinen kesämökki 1980-luvun alusta. 

Rakennuksessa on huolella suunniteltuja ja ajalle tyypillisiä yksityiskohtia, kuten ikkunoiden 

yllä käytettyjä puurimoista tehtyjä ritilävuorauksia. Mökki sijaitsee lähellä rantaa ja sen harja 

on rannan suuntainen. Rannan puolella on kuisti, jota jatkaa avoin oleskelualue. Rannassa on 

osin vanhasta hirsiaitasta rakennettu sauna. Lisäksi pihassa on vaja. Hyvin hoidettu piha on 

pääasiassa nurmea. 

Kohteen ympärillä on vaatimattomampia hirsirakenteisia 1980-luvun mökkejä metsäisessä 

ympäristössä. 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Inventointilomake 70 (126) 
    
30.8.2017    
   

 

 

 

Inventointikortit_VALMIS_20170830.docx 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on laadukkaan arkkitehtuurinsa puolesta harvinainen ja edustava loma-asunto. 

Arkkitehtuurinsa ja yksityiskohtiensa takia kohde poikkeaa selvästi muista tarkastelualueen ja 

lähistön mökeistä. Kohde on alkuperäisessä asussaan ja alkuperäinen arkkitehtuuri on selvästi 

tunnistettavissa. Kesämökki ei ole kerroksellinen, mutta pihapiiriin kerroksellisuutta tuo 

vanhasta aitasta tehty rantasauna. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Vahanka-järven rantojen loma-asuntoja, mutta poikkeaa tyylillisesti lähistön 

muista mökeistä. Maisemallisesti se sijaitsee tavanomaisella paikalla. 

Historiallinen arvo 

Erityistä historiallista arvoa kohteella ei ole. 

2/1/2/2/0/1/1/0=9 

Lähteet 

 

Rakennuksen kunto 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen ollessa aktiivisessa käytössä sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1011 (alue) 

Nimi 

Sahanperän miljöö 

Osoite 

Soinintie 1644 ja 1649, Isokoskentie 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi haja-asutus 

alkup. käyttö vesivoiman äärelle syntynyttä asutusta 

nyk. käyttö haja-asutus, maatalous 

ajoitus 1900-luku 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1870(Myllyahon päärakennus), 1876(myllyahon aitta), 

1872(umpeenkasvava uittokanava), 1881(Isokoski, taustalla 

Isokosken tilan talousrakennuksia), 1859(Isokosken 

päärakennus), 1862(Hokkasen päärakennus), 

1773(Koskenniemen päärakennus), 1774(Koskenniemen aitta), 

1835(Salmenniemen riihi, taustalla päärakennus), 

1836(Salmenniemen pihapiiri), 1839(Salmenniemen 

päärakennus), 1849(Salmenniemen rantamökki) 

  

Kuvaus 

Alueelle on 1800-luvulla perustettu kaksi tilaa Saha (nyk. Salmenniemi) ja Isokoski. 

Isokoskella on toiminut viljaa jauhanut vesimylly, joka 1940-luvulle asti luokiteltiin 

teollisuuslaitokseksi merkittävyytensä vuoksi. Mylly toimi 1950-luvulle asti kaupallisessa 

käytössä. Nykyisin vesimyllyn rakenteet eivät enää hahmotu jokiuomassa. Talon pihapiirissä 

on vanhoja talousrakennuksia. Päärakennus on 1920-luvulta, mutta alkuperäiset piirteet eivät 

hahmotu enää julkisivukorjausten myötä.  

Salmenniemellä on toiminut vesivoimaan perustunut saha 1835-1855. Sahasta ei koskaan 

tullut erityisen kannattavaa, koska vientituotteiden kuljetuskustannukset rannikolle olivat 

suuret. Saha siirrettiin 1855 Ähtävänjokeen. Karstulan kirkon hirret on sahattu Isokosken 

sahalla. Salmenniemen nykyinen päärakennus on 1950-luvulta ja sitä on laajennettu 1960-

luvun lopulla. Pihapiirissä on vanhempaa maatalouteen liittyvää rakennuskantaa 1800-luvun 

puolelta sekä 1900-luvun alusta. Talon peltojen keskelle sijoittuva riihi on vuodelta 1871, 

pikkuaitta vuodelta 1881. Iso aitta on vuodelta 1942. Entinen navetta on 1900-luvun alusta. 

Joen rannassa on rantamökki ja sauna. Tilalla on kestitty Vahanganjoen uitoissa 

työskennelleitä uittomiehiä.  

Koskenniemen asuintalo on suurehko 1950-luvun tyyppitalo, joka on rapattu. Kuistin edessä 

on kaarevat kiviportaat. Pihapiirissä on Sahanperältä 1950-luvulla siirretty aitta, jota on 

kunnostettu 2000-luvulla. Pihapiirissä on toiminut kotieläintila. Nyt osin uusittua 
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talousrakennusta käytetään tallina ja pihapiirissä on hevosia. 

Joen etelärannalla on kaksi pienempää tilaa. Hokkasen päärakennus on rakennus- ja 

huoneistorekisterin mukaan 1930-luvulta, mutta naapuri muisteli sen olevan heti sodan 

jälkeen rakennettu. Massoittelultaan talo muistuttaa jälleenrakennuskauden tyyppitaloja. 

Pystyrimavuorattu, punainen talo on satunnaisesti kesämökkinä käytössä ja on 

huonokuntoinen. Talon ikkunat on uusittu 1900-luvun loppupuolella. 

Myllyahon päärakennus on valmistunut 1950-luvun lopulla ollen ajalle tyypillinen tyyppitalo. 

Se on vuorattu vaakalaudalla ja talo on vaalean keltainen. Ikkunat on juuri uusittu. 

pihapiirissä on navetta ja savusauna jälleenrakennuskaudelta, aitta on luultavasti 1950-luvun 

alusta. Paikalla on ollut vaatimaton asuinrakennus ennen sotaa. Se kuitenkin purettiin heti 

sodan jälkeen ja nykyiset rakennukset rakentanut perhe asui Hokkasen tilalla. Rakennus on 

hyvässä kunnossa ja edelleen asuttu. Pihapiirin eteläreunalla on entinen kosken ohittava 

uittokanava, joka on kasvamassa umpeen. Uittoyhdistys teki 1950-luvun alussa Vahangan 

jokeen uittokanavia. Uitto on loppunut joella vuonna 1971, jonka jälkeen uittopuomit on 

purettu. 

Alueen rakennukset ovat vaihtelevassa kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alueen rakennuskanta on lähtenyt syntymään vesivoiman äärelle 1800-luvulla, mutta 

rakennuskanta ei enää ilmennä alueen teollista historiaa vaan maataloutta 1800-1900-luvuilla 

sekä jälleenrakennuskautta . Saha ja mylly on purettu ja alueen rakennuskanta on pääosin 

peräisin 1900-luvun puolivälistä, jolloin myllynkin toiminta oli jo loppunut. Paikan hengen 

kannalta alueella ja jäljellä olevalla rakennuskannalla on kuitenkin merkitystä. Kohteen 

edustavuus on kärsinyt varsinaisten teollisuusrakennusten purkamisesta ja alueen 

alkuperäinen käyttö on vain vainoin tunnistettavissa pienistä viitteistä. Myös kohteen 

kerroksellisuus on kärsinyt teollisuusrakennusten purkamisesta. 

Ympäristöarvo 

Kohteen nykyinen rakennuskanta ilmentää enemmän maatalouteen perustunutta 

elämäntapaa ollen osa Vahanka-järven ympäristön vanhaa rakennuskantaa ja 

kulttuurimaisemaa. Maisemallisesti alue on melko tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on koko Karstulalle teollisuus- ja elinkeinohistoriallista merkitystä, koska Isokosken 

rannalla on ollut kaksi paikallisesti merkittävää teollisuuslaitosta (saha ja mylly). Kertovuutta 

heikentää sahan ja myllyn purkaminen. Isokosken sahalla on sahattu Karstulan kirkon hirret. 

Alue ilmentää myös puutavaran uittoa 1950-70-luvuilla. Uittokanavien umpeenkasvu 

heikentää alueen kertovuutta. 

1/2/0/1/1/2/1/2=10 

Lähteet 

Karstulan kirja 1998 

Lähitalojen asukkaiden haastattelut maastokäynnin yhteydessä 29.6.2017. 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

218, 304 
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Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat vaihtelevassa 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Talojen säilyessä asuttuina tai muussa 

käytössä niillä on hyvät säilymisedellytykset. 

Uittokanavan umpeenkasvun myötä alueen 

kertovuus kärsii edelleen lisää. 
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Kohdenumero 

1012 

Nimi 

Lankkulahdentie 17, kesämökki ja rantasauna 

Osoite 

Lankkulahdentie 17 

Kiinteistönumero 

226-409-14-32 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asunto 

alkup. käyttö loma-asunto? 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1948 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 

perustus  

runko  

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, sisäänvedetyn kuistin seinät valkoiset, listoitus 

valkoinen 

kattomuoto satula 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat ruutuihin jaetut nelikulmaiset tai vaakaikkunat 

  

Valokuvat 1822(mökin eteläjulkisivu), 1832(rantasauna) 

  

Kuvaus 

Kesämökki ja rantasauna ovat ilmeisesti vuodelta 1948 edustaen alueen vanhinta 

kesäasutusta. Rakennuksessa on pitkän julkisivun keskellä sisäänvedetty kuisti, jolta on 

sisäänkäynti mökkin. Mökki sijaitsee pienen mäen reunalla. Mäen päällä on jonkin verran 

hoidettua pihaa. Sauna sijaitsee kauniilla paikalla niemen kärjessä aivan veden äärellä. Sen ja 

mökin välissä on soistuvaa maastoa. Sauna on osin hirsirakenteinen. Se on punaiseksi 

maalattu ja listoitus on valkoinen. 

Samalla mäellä on kaksi luultavasti 1960-70-luvuilta peräisin olevaa rantamökkiä. Kohde 

sijaitsee metsässä hieman erillään muusta rakennuskannasta omassa rauhassaan. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on tarkastelualueella harvinainen ja edustava 1940-luvun kesämökki rantasaunoineen. 

Kokonaisuus on toteutettu laadukkaasti. Tyypillisenä varhaista kohdetta ei voi pitää sen 

erotessa arkkitehtuuriltaan selvästi muista kesämökeistä. Kohde vaikuttaa olevan alkuperäistä 

vastaavassa asussa ja sen alkuperäinen käyttö, arkkitehtuuri ja idea ovat edelleen 

tunnistettavissa. Kohde ei ole kerroksellinen. 

Ympäristöarvo 

Kohde on ikänsä takia merkittävä osa paikallista lomarakennuskantaa, vaikka se 

rakennusajankohtansa vuoksi erottuukin selvästi lähistön muista mökeistä. Maisemallisesti 

kohde on kauniilla paikalla ja rantasauna niemennokassa toimii maamerkkinä vesistön 

suunnasta katsottuna. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallishistoriallista merkitystä tarkastelualueen varhaisimpana kesäasunnoksi 

rakennettuna kohteena. Kohteen rakennuskanta ilmentää edelleen edustavasti kesäasumista 

1940-luvuilla. 

2/1/2/2/0/2/2/2=13 

Lähteet 

 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Edelleen käytössä olevan mökin 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1013 

Nimi 

Sääkslahdentie 147, pientilan pihapiiri 

Osoite 

Sääkslahdentie 147 

Kiinteistönumero 

226-409-13-20 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1945 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 ½ ja kellari 

perustus betoni 

runko  

vuoraus vaaka 

ulkoväri vaalean keltainen 

kattomuoto satula 

kate kattohuopa 

ikkunat tuuletusikkunalliset vaakaikkunat 

  

Valokuvat 1812(asuinrakennus), 1805(entinen navetta), 1813(aitta), 

1815(savusauna), (1805-1817) 

  

Kuvaus 

Kohde on heti vuonna 1945 valmistunut jälleenrakennuskauden tyyppitalo. Ulko-ovi ja ikkunat 

vaikuttavat yksinkertaisuudessaan alkuperäisiltä. Pääsisäänkäynnin yhteydessä on umpikuisti. 

Rakennuksen päädyssä on avokuisti, jossa on ilmava ristikkokaide. Aiemmin paikalla on 

sijainnut pienempi asuinrakennus. 

Pihapiirissä on paikalle siirretty pieni hirsinavetta, jonka hirsissä on vuosiluvut 1711 ja 1910 

sekä kolmas vuosiluku, josta ei saa selvää. Navetan nurkissa on ristisalvos ja se on maalattu 

punaiseksi. Listat ovat valkoiset, ovi keltainen. Vesikatteena on kattohuopa. Perustuksena 

ovat luonnonkivet. Pihapiirin metsittyneessä osassa on hirsirakenteinen aitta sekä osin hirsi-, 

osin lautarakenteinen savusauna. Aitan ja saunan väritys vastaa navetan väritystä. Myös 

niiden vesikate on kattohuopaa. 

Pihapiiri sijaitsee nykyisin metsän keskellä. Sääkslahden taloon johtava pikkutie kulkee 

pihapiirin läpi. Talon ympärillä on jonkin verran hoidettua pihaa. Vuoden 1964 maastokartan 

mukaan talon luoteispuolella on ollut peltoa, joka on jatkunut Sääkslahden talolle asti. 

Piharakennukset ovat melko hyvässä kunnossa. Asuinrakennus on muuten hyvässä kunnossa, 

mutta katon huopakate on sammaloitunut. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohteen pihapiirissä on tarkastelualueella häviävää rakennuskantaa edustava 1700-luvun 

pieni navetta. Piharakennustensa takia kohde on harvinainen, asuinrakennus on varsin 

tyypillinen jälleenrakennuskauden tyyppitalo. Kokonaisuudessaan kohde kuvastaa varsin 

hyvin 1900-luvun alkupuoliskon vaatimatonta pientilaa, jolle on rakennettu uusi 

asuinrakennus sodan jälkeen. Kohteen edustavuutta vähentää umpeen kasvava pihapiiri ja 

alun perinkin vaatimattomasti toteutettu asuinrakennus. Kohteen kaikki rakennukset ovat 

säilyneet hyvin alkuperäistä vastaavassa asussaan. Pihapiiri kokonaisuudessaan ei kuitenkaan 

ole aivan alkuperäisessä asussa, koska asuinrakennus on uusittu jälleenrakennuskaudella. 

Kokonaisuuden alkuperäinen käyttö, rakennustapa ja idea on kuitenkin edelleen selkeästi 

tunnistettavissa. Kohteen yksittäiset rakennukset eivät ole erityisen kerroksellisia, mutta 

kokonaisuudessaan kohde on kerroksellinen. Pihassa on paikalle siirretty 1700-luvun navetta, 

muut piharakennukset ovat 1900-luvun alusta. Asuinrakennus on vuodelta 1945. 

Rakennukset ilmentävät kukin hyvin omaa aikaansa. 

Ympäristöarvo 

Kohteen piharakennukset ovat merkittävä osa Vahanka-järven rantoja ympäröivää vanhaa 

maatalouteen perustuvaa asutusta. Asuinrakennus on osa jälleenrakennuskauden 

rakennuskantaa. Kohteen maisemallista arvoa heikentää syrjäinen sijainti ja peltojen ja 

pihapiirin metsittyminen. 

Historiallinen arvo 

Kohde ilmentää maatalouteen perustuvaa elämäntapaa alueella 1700-luvulta alkaen 1900-

luvun puoliväliin asti. Kohteen kertovuutta heikentää kuitenkin pihapiirin metsittyminen. 

2/2/1/1/2/2/1/1=12 

Lähteet 

Paikalla olleen sukulaisen haastattelu maastokäynnillä 29.6.2017 

Rakennuksen kunto 

Piharakennukset ovat melko hyvässä 

kunnossa. Asuinrakennus on muuten hyvässä 

kunnossa, mutta katon huopakate on 

sammaloitunut. 

Säilymisedellytykset 

Mikäli kohde säilyy asuttuna, 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1014 

Nimi 

Sääkslahden pihapiiri 

Osoite 

Sääkslahdentie 170 

Kiinteistönumero 

226-409-13-42 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1800-luku 

suunnittelija - 

kerrosluku 1 ½ ja kellari 

perustus luonnonkivimuuraus ja betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystylomalaudoitus 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat 6-ruutuiset, ylävuorilauta leveä, haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1782(asuinrakennus), lupa_58-74a ja lupa_58-

74b(peruskorjauksen lupakuvat vuodelta 1974), 1780(aitta), 

1781(entinen navetta), 1784(lähdettä suojaava katos), 

1785(vanha savutupa on varastona), 1797(entinen paja), 

1799(rantasauna), (1779-1789, 1797-1804) 

  

Kuvaus 

Sääkslahti on 1840-luvulla valtionmaasta jaettu tila. Asuinrakennuksen tarkka ikä ei ole 

tiedossa. 1900-luvun alkupuolella taloa on jatkettu kahdella kamarilla luoteispäädystä. Tätä 

ennen rakennuksessa oli toisessa päädyssä tupa ja toisessa päädyssä kamari ja eteinen. Talon 

tuvassa on edelleen käytössä vuonna 1914 muurattu leivinuuni. Rakennukseen on tehty 

peruskorjaus vuonna 1974, jolloin yksi kamareista on muutettu pesutiloiksi, otettu osa 

ullakosta asuinkäyttöön ja laajennettu kellaria. Rakennuksen ulkovuoraus ja ikkunat on 

uusittu 1900-luvun loppupuolella. ikkunoiden malli vastaa alkuperäistä. Myös kuisti ja 

vesikatto on uusittu.  Hirsisalvosten päät on koteloitu. 

Päärakennuksen kanssa yhdeltä sivultaan avonaista umpipihaa rajaavat aitta ja navetta. Aitta 

on vuodelta 1888. Se on kaksikerroksinen hirsipintainen, punaiseksi maalattu rakennus. 

Ruskeiden ovien yllä on neliruutuiset pikkuikkunat. Listoitus on valkoinen. Perustuksena ovat 

nurkkakivet. Aitan vesikatto on aaltopeltiä. 

Tilalla on pidetty alusta asti eläimiä. Varhaisin navetta on palanut. Nykyisen navetan vanhin 

hirsirakenteinen osa on 1800-luvun lopulta. Puurakenteista navettaa on laajennettu ja 

korjattu useita kertoja. Vanhin hirsinen osa erottuu yhä. Karjasta tilalla luovuttiin 1993, mutta 

tilalla on edelleen mm. muutama kana. 

Navetan takana sijaitsee vanha savutupa, jossa on asuttu tilan alkuaikoina. Hirsissä olevasta 

numeroinnista päätellen se on siirretty paikalle. Nykyisin rakennus on varastona. Lisäksi 

pihapiirissä on hirsinen katos lähteen yllä, pajarakennus 1900-luvun alusta ja rantasauna 

1950-luvulta. 
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Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1800-luvulla perustettu suuri tila, jossa on säilynyt tyypillistä 1800-luvun 

rakennuskantaa. Harvinaiseksi ja edustavaksi kokonaisuuden tekee eheänä säilynyt 1800-

luvun ja 1900-luvun alun rakennuskanta. Nykyisin kylmänä varastona oleva entinen savutupa 

on ainutlaatuinen tarkastelualueella. Rakennuskanta yksityiskohtineen sekä umpipihamainen 

pihapiiri kuvastavat hyvin rakennusajalle ja paikkakunnalle luonteenomaisia piirteitä. 

Päärakennuksen pohjakaavio on paikkakunnalle tyypillinen. Yksittäisinä rakennuksina aitta on 

edustava 1800-luvun lopun aitta ja päärakennus edustava 1900-luvun alussa nykyisen 

muotonsa saanut asuinrakennus. Pihapiiri kokonaisuudessaan on melko alkuperäisenä säilynyt 

ja alkuperäinen käyttö ja idea ovat edelleen hyvin hahmotettavissa. Asuinrakennukseen ja 

navettaan tehdyt muutokset ovat luontevia ja niiden käytössä ilmenee jatkumista. 

Asuinrakennuksessa myös ulkoarkkitehtuurissa ilmenee selvää jatkumista. 

Kokonaisuudessaan kohde on kerroksellinen. Vanhinta kerrosta kuvastaa savutupa, jossa on 

asuttu 1800-luvun alkupuoliskolla. Uusimpia kerroksia ovat navettaan ja asuinrakennukseen 

tehdyt korjaukset ja muutokset 1900-luvun loppupuolella. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Vahanka-järven rantojen vanhaa maatalouteen perustunutta 

rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Vanhoille kantatiloille tyypilliseen tapaan kohde 

sijaitsee omien peltojensa keskellä vesistön äärellä. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla 

paikalla Vahanka-järven rannalla. Maamerkki kohde ei kuitenkaan ole hieman syrjäisen 

sijaintinsa tähden. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on historiallista arvoa 1840-luvulla valtion maista lohkaistuna asutustilana. 

Kerroksellisen rakennuskantansa ansiosta kohde ilmentää hyvin asutuksen leviämistä 1800-

luvulla ja maatalouden kehitystä 1900-luvun loppupuolelle asti. 

2/2/2/1/2/2/1/2=14 

Lähteet 

Emännän ja isännän haastattelu maastokäynnillä 29.6.2017 

Kotiseutumme 1998 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.355 

Karstulan kirja 1998 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 58/1974 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen säilyessä asuttuna sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1015 

Nimi 

Sääksniementie 152, kesämökki 

Osoite 

Sääksniementie 152? 

Kiinteistönumero 

226-409-13-34 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi vapaa-ajan asunto 

alkup. käyttö kesämökki 

nyk. käyttö 041 

ajoitus 1960 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus pilari 

runko lauta 

vuoraus vaakalimilaudoitus 

ulkoväri tumma petsaus, alkuperäisten ikkunoiden listoitus murrettu vihreä 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat päädyssä neliö tuuletusikkunalla, kuistilla iso vaakaikkuna 

  

Valokuvat 1790(mökin rannan puoleinen julkisivu), 1793(uusi mökki ja 

taustalla puuvaja), (1790-1795) 

  

Kuvaus 

Kohde on vuonna 1960 valmistunut omistajan omien piirustusten mukaan rakennettu 

rantamökki, jossa on tupa, kamari, keittokomero ja saunatilat. Katto on loiva satulakatto, 

joka jatkuu rannan puolella olevan kuistin ylle. Katon harja on rannan suuntainen. Vesikatto 

on luultavasti alun perin ollut kattohuopaa. Kuistin kaiteessa on koristeleikkaukset. Tuvan ovi 

on uusittu vuonna 2016 alkuperäistä korkeammaksi. Luultavasti myöskään päädyn 

tuuletusikkunallinen ikkuna ei ole alkuperäinen. 

Pihapiirissä on ylempänä rinteessä vuonna 2011 valmistunut uudempi mökki, joka 

ulkoasultaan sopii hyvin vanhaan mökkiin. Uuden mökin satulakatto on jyrkempi. Uuden 

mökin vaakavuoraus on petsattu tummaksi. Rannan puolella on sisäänvedetty avokuisti, jonka 

kaiteessa on koristeelliseksi veistetyt kannattimet. Vesikate on kattohuopaa. 

Tontilla on myös hirsirakenteinen puuvaja. 

Sääksniemessä on lähempänä niemen kärkeä uudempia kesämökkejä. Kohde on kuitenkin 

niistä selvästi erillään. 

Kohde on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on tyypillinen pieniä muutoksia kokenut 1960-luvun alussa valmistunut kesämökki 

Vahangan rannalla. Vastaavia vaatimattomia 1960-luvun mökkejä on Vahangan rannoilla ja 

muualla Karstulassa runsaasti.  Mökki sijoittuu 1960-luvun mökkien tyypilliseen tapaan lähelle 

vesirajaa. Kohde on myös massoittelultaan ajalle tyypillinen. Siinä on säilynyt monia ajan 

mökeille tyypillisiä piirteitä, kuten limilaudoitus ja kuistin koristeellinen kaide. Kohteen 

edustavuutta ja alkuperäisyyttä heikentää etenkin uusittu tuvan ovi. Kohde on ollut alun 

alkaenkin 1960-luvun mökkien tapaan melko vaatimaton. Sekä rantamökkiin että pihapiiriin 

tehdyt muutokset ovat luontevia ja ne ilmentävät käytön jatkuvuutta. Ne tuovat myös 

kerroksellisuutta kohteeseen. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Vahanka-järven rantojen varhaista 1960-luvun loma-asutusta, joskin se on 

etäällä muista saman ajan mökeistä. Kohde sijaitsee mökeille tyypillisesti kauniilla paikalla 

järven rannassa ollen kuitenkin maisemallisesti tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohde ilmentää kesämökkeilyn yleistymistä 1960-luvulla, kun maaseudulta kaupunkiin 

muuttaneet ihmiset rakensivat entisten kotitalojensa maille kesänviettopaikan itselleen. 

Yksittäisenä kohteena kohteen kertovuus on kuitenkin heikko. 

0/2/1/1/1/1/1/1=8 

Lähteet 

Omistajan haastattelu maastokäynnillä 29.6.2017. 

Rakennuksen kunto 

Kohde on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen ollessa aktiivisessa käytössä sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1016 (alue) 

Nimi 

Myllyperän miljöö 

Osoite 

Erämäentie 380-342 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

aluetyyppi taajaman lievealue  

alkup. käyttö vesivoiman äärelle syntynyttä teollisuutta ja asutusta 

nyk. käyttö matkailu- ja asuinalue 

ajoitus 1900-luku 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1635(varastorakennus automuseon vieressä), 1637(Erämäentien 

varren asutusta 1920-luvulta), 1639(Entinen perunajauhotehdas, 

nykyinen matkailualue Wanhat Wehkeet), 1644(entinen 

myymälärakennus), 1648(Erämäentien varressa oleva 1940-50-

lukujen tyyppitalo, jonka pihassa on ilmeisesti myllyn toimintaan 

liittyneitä varastorakennuksia. Taustan korkea rakennus on 

entinen mylly). 

  

Kuvaus 

Myllyjoen varressa Myllyperällä on teollinen miljöö, johon on kuulunut mylly, 

perunajauhotehdas sekä kauppa ja muutamia asuinrakennuksia samalla kiinteistöllä. Myllyn 

toiminta on loppunut 1980-luvulle tultaessa, mutta rakennus sekä toimintaan liittyneitä 

varastorakennuksia on edelleen jäljellä kiinteistöillä 226-402-3-166 ja 226-402-3-383. Myllyn 

ylin kerros näkyy Erämäentielle. Entisen myllyn kanssa samalla kiinteistöllä sijaitsee 1960-

luvulta peräisin oleva asuinrakennus. Kiinteistöllä toimii koirahoitola nykyisin. 

Entisen myllyn pohjoispuolella Erämäentien varressa on entinen sekatavarakauppa O.E. 

Kantanen talousrakennuksineen. Kaupparakennus on vuodelta 1939. Alun perin rakennus on 

ollut asuinrakennus. Kauppa on perustettu vuonna 1951. Rakennusta on laajennettu 

loivakattoisella myymälätiloja sisältävällä siivellä vuonna 1963. Myymälätiloihin on korkeat 

näyteikkunat, joiden yllä on 1900-luvun puolivälin myymälärakennuksille tyypillinen lippa. 

Kauppa on maalattu punaiseksi ja listat ovat valkoisia. Julkisivussa on vielä jäljellä 

kahvimerkin valomainos. Rakennuksessa on toiminut kauppa vielä 2000-luvun puolella. 

Talousrakennus pihassa on vuodelta 1968. 

Pohjoisimpana entisellä teollisuuskiinteistöllä on entinen perunajauhotehdas. Punatiilinen 

varsin näyttävä rakennus on vuodelta 1964. Tehdashallissa on isot ruutuikkunat. Rakennusta 

on laajennettu useaan otteeseen. Nykyisin tehdasalueella toimii matkailualue Wanhat 

Wehkeet. Tehtaan tiloissa on automuseon näyttelytiloja, keilahalli, ravintola ja majoitustiloja. 

Matkailutoiminnan myötä viereen on rakennettu uusi näyttelyhalli vuonna 2007 ja vuonna 
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2014 leirintäalueeseen liittyviä huoltotiloja ja majoitusmökkejä.  

Tienvarressa on myös asutusta 1920-60-luvuilta. Tehtaan ympäristössä on selvä asutuksen 

tihentymä Erämäentien varressa. Asutus jatkuu harvempana tien varressa tihentyen 

uudelleen Erämäellä, jossa on tyypillisiä jälleenrakennuskauden ja 1950-luvun tyyppitaloja 

sekä jokunen uudempi asuintalo. 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee. Entinen tehdashalli ja mylly ovat hyvässä kunnossa, 

kauppa kohtalaisessa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alue edustaa jo häviämässä olevaa, alun perin vesivoimaan perustunutta, teollista 

rakennuskantaa. Entinen perunajauhotehdas on tarkastelualueella harvinainen punatiilinen 

tehdashalli. Muutokset sekä alueella että tehdashallissa häiritsevät jonkin verran 

kokonaisuuden hahmottamista ja yhteys entiseen myllyyn ei enää hahmotu. Varhaiselle 

teollisuudelle tyypilliseen tapaan alue sijoittuu vesivoiman äärelle ja säilyneellä 

perunajauhotehtaan tehdashallilla, myllyllä ja myymälärakennuksella on edelleen merkitystä 

paikan hengelle Erämäentienvarressa. Alueen edustavuus ja alkuperäisyys ovat kärsineet 

käyttötarkoituksen muutoksista. Tehdashalli on alun perin toteutettu laadukkaasti, mutta 

laajennukset eivät ole yhtä laadukkaita. Sekä alueelle että siihen sisältyviin yksittäisiin 

rakennuksiin on tehty muutoksia, jotka eivät käyttötarkoituksen muutosten takia ole kaikilta 

osin luontevia. Alue ja yksittäisistä rakennuksista esimerkiksi entinen kauppa ja tehdashalli 

ovat kerroksellisia. Kerrokset ilmentävät omaa aikaansa ja erottuvat, mutta eivät oikein 

ilmennä rakentamistavan ja tyylin jatkuvuutta. 

Ympäristöarvo 

Alueen rakennuskannasta ei välity enää yhtenäinen elintarviketeollisuuteen ja vesivoiman 

saatavuuteen liittyvä syntyhistoria. Mylly liittyy ulkonäkönsä puolesta agraariin 

rakennusperinteeseen, perunajauhotehtaan tiiliarkkitehtuuri viittaa taas selvästi 

teollisuuslaitosarkkitehtuuriin. Maisemallisen näkyvyytensä takia sekä entinen 

perunajauhotehdas että mylly toimivat maamerkkeinä Erämäentienvarrella. 

Historiallinen arvo 

Alueella on paikallista teollisuushistoriallista merkitystä. Kertovuutta heikentää teollisen 

toiminnan loppuminen alueella ja perunajauhotehtaan käyttöönotto matkailutarkoitukseen. 

1/2/1/1/1/1/2/1=10 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

195, 213, 377 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee. Entinen 

tehdashalli ja mylly ovat hyvässä kunnossa, 

kauppa kohtalaisessa. 

Säilymisedellytykset 

Tehdashallin säilymisedellytykset leinevät 

hyvät nykyisessä käytössä. Kaupan ollessa 

tyhjillään säilymisedellytykset ovat kehnot. 
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Kohdenumero 

1017 (alue) 

Nimi 

Ylimenmäen miljöö 

Osoite 

Erämäentie 224-200 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi taajaman lievealue 

alkup. käyttö asutustiloja 

nyk. käyttö taajaman lievealue 

ajoitus 1950-70-luvut 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1667(tyyppitalo vuodelta 1959) 1668(hirsirakenteinen 

talousrakennus), 1669(matalalinjainen omakotitalo vuodelta 

1978), 1670(rapattu tyyppitalo vuodelta 1959, taustalla hirsitalo 

vuodelta 2003), 1665(pakettitalo vuodelta 1983), 

1664(pakettitalo vuodelta 1991). 

  

Kuvaus 

Ylimenmäki sijaitsee jo melko lähellä Karstulan keskustaa ja asutus on melko tiheää. Mäellä 

on kaksi vuonna 1959 valmistunutta tyyppitaloa. Ne sijoittuvat melko lähelle tietä. 

Pohjoisempi taloista on vaakaverhoiltu ja valkoiseksi maalattu, listat ovat tummia. Pienet 

ikkunat saattavat olla alkuperäisiä. Sen pihassa on säilynyt vanha hirsinen talousrakennus. 

Eteläisemmän talon pihapiirissä on kaksi talousrakennusta 2000-luvun vaihteesta. 

Asuinrakennus on rapattu vaalealla rappauksella. Myös sen ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä. 

Pihapiirin takana on Honkarakenteen pyöröhirsinen asuintalo vuodelta 2003 

piharakennuksineen. Hirret ovat sävyltään lämpimän ruskeita. 1950-luvun tyyppitalojen 

välissä, samassa linjassa tyyppitalojen kanssa on matalalinjainen 1970-luvun puurakenteinen 

asuinrakennus, joka on pystyverhottu. Se on maalattu vaalean beesillä sävyllä. Talon paikalla 

sijaitsi aiemmin pieni mökki. 

Ylimenmäen pohjoispuolella on kaksi melko isoa ja väljille tonteille sijoittuvaa tiiliverhoiltua 

pakettitaloa 1980-90-luvuilta. Massoittelultaan talot ovat pitkiä ja matalia. Niillä on loiva 

harjakatto. Ikkunoiden yllä seinä on verhoiltu vaakalaudoituksella. Kummassakin talossa on 

toisessa päädyssä autotalli. Toisessa rakennuksessa on ulkoneva avokuisti ja toisessa 

ulkoneva umpikuisti tien puolella. Taloilla on isot tontit ja ne sijoittuvat 1950-luvun 

tyyppitaloja selvästi kauemmas tiestä.  

Alueen rakennukset ovat joko kohtalaisessa tai hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alueen rakennuskanta koostuu Karstulassa yleisistä rakennustyypeistä. Alue on tyypillinen 

taajaman lievealueen tiiviihkö eri aikakausien asuinrakennuksista koostuva asutustiivistymä. 

Paikan hengen kannalta alueella ei ole erityistä merkitystä, mutta se kertoo kirkonkylän 

vetovoimasta asuinpaikkana 1950-luvulta alkaen. Erityisen edustava tavanomaisista 

rakennuksista koostuva alue ei ole, mutta sekä 1950-luvun, 1900-luvun lopun ja 2000-luvun 

alun rakentamista kuvaavat piirteet ovat hyvin tunnistettavissa. Alueena kohde kerroksellinen 

ja alue on tiivistynyt luontevasti ilmentäen keskustan läheisyyteen tukeutuvaa asumista 1950-

luvulta alkaen ja muutoksia asumistasossa.  

Ympäristöarvo 

Alue on tiivistynyt nykyisenlaiseksi keskustan vetovoiman vaikutuksesta. Rakennuksilla on 

merkitystä Erämäentien varren kerroksellisen rakennuskannan osina. Maisemallisesti alue on 

tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Kohteen voi katsoa ilmentävän 1900-luvun jälkipuoliskolla tapahtunutta asutuksen 

keskittymistä taajamiin ja kaupunkeihin maatalouden työpaikkojen voimakkaan vähenemisen 

myötä. 

0/1/1/1/2/1/1/1=8 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

331, 251, 197 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat joko kohtalaisessa 

tai hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Alueen rakennusten säilyessä asuttuina niillä 

on hyvät säilymisedellytykset 
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Kohdenumero 

1018 

Nimi 

Humpin talouskeskus 

Osoite 

Korppisentie 10 

Kiinteistönumero 

226-402-2-738 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1970 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko tiili 

vuoraus tiili 

ulkoväri punatiili, ikkunoiden listat valkoiset, räystäslistat murretun 

punaiset 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat isot vaakaikkunat, osassa niistä tuuletusikkuna 

  

Valokuvat 1248(asuinrakennuksen itäpääty), 1250(asuinrakennuksen 

Korppisentien puoleinen julkisivu) 1243(vasemmalla kohteen 

talousrakennus), 1244(pihapiirin vanhaa rakennuskantaa), 

1252(Kivirakenteinen navetta 1800- ja 1900-lukujen vaihteesta), 

1261(talousrakennuksia pihapiirissä) 

  

Kuvaus 

Humppi on edelleen toimiva maitotila. Tila on perustettu 1743 ja pihapiirissä on runsaasti 

vanhaa talousrakennuksista koostuvaa rakennuskantaa. Asuinrakennus on vuodelta 1970. Se 

on massoittelultaan matala ja pitkänomainen. Ikkunat ovat isot. Talon edessä on myöhemmin 

rakennettu iso lasitettu terassi. Taloa ympäröi hoidettu piha nurmikoineen ja istutuksineen. 

Asuintalon vieressä on useaan otteeseen laajennettu kivinavetta. Lohkotuista harmaakivistä 

rakennettu osa on vuodelta 1908. Kivinavetan pohjoispäässä on puurakenteinen laajennus. 

Eteläpäätyyn on muurattu kevytsoraharkoista laajennus. Navetan länsipuolella on uudempi 

eläinsuoja ja hirsirakenteinen vanha talousrakennus. Navetan pohjoispuolella on vanha osin 

hirsirakenteinen talousrakennus sekä uudempi talousrakennus. 

Kohteen vieressä kaava-alueen ulkopuolella on tilaan liittyvä toinen asuinrakennus vuodelta 

1969. Tyylillisesti se on vastaava kuin Humpin asuinrakennus. Tässä pihapiirissä on luhtiaitta, 

jonka harjalla on viiri vuosiluvulla 1743 ja vellikello. Kyseisellä kiinteistöllä on myös tilan 

entinen riihi. Lännessä Humpin eläinsuojilta laskee laitumena käytetty niitty Jyrkkälammen 

soistuville rannoille. 

Kohteen rakennukset ovat pääasiassa hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1700-luvulla perustettu edelleen saman suvun hallussa oleva kantatila, jolla 

harjoitetaan edelleen karjataloutta. Pitkään jatkuneen karjatalouden takia kohde on 

harvinainen, mutta vuonna 1970 valmistunut ajalle tyypillinen asuinrakennus häiritsee 

muuten eheää kokonaisuutta. Tarkastelualueen muillakin vanhoilla maatiloilla on samoihin 

aikoihin uusittuja asuinrakennuksia. Asuinrakennus poikkeaa tilan ja lähiympäristön muusta 

vanhemmasta rakennuskannasta ilmentäen elintason nousua maaseudullakin 1960-70-

luvuilla. Asuinrakennus on paikallisesti edustava ajankohdan asuinrakennus ja säilyttänyt 

melko hyvin alkuperäisen ulkoasunsa. Kerroksellisuutta asuinrakennukseen tuo myöhemmin 

rakennettu terassi. Kokonaisuudessaan tilalla, sen pihapiirin kerroksellisella rakennuskannalla 

ja yhä jatkuvalla karjataloudella on merkitystä paikan hengelle etenkin Humpissa. Kohteen 

pihapiirin eri-ikäisissä rakennuksissa on näkyvillä rakennusajankohdille tyypillisiä piirteitä, 

kuten materiaaleja ja rakennustekniikoita. Yksittäisistä rakennuksista etenkin kivinavetta on 

edustava ja laadukkaasti toteutettu 1900-luvun alun navetta. Pihapiirin edustavuutta 

kuitenkin heikentää se, että 1900-luvun alun pihapiirin rakenne ei enää hahmotu vanhan 

asuinrakennuksen purkamisen myötä. Kokonaisuuden alkuperäisyys on kärsinyt sinänsä 

luontevasta käytön ja käyttötarkoituksen jatkuvuutta ilmentävästä rakennuskannan 

uusiutumisesta. Pihapiirin Vanhinta rakennuskantaa edustaa 1800-luvun puolelta olevat 

talousrakennukset ja 1900-luvun alun navetta. Uusimpia kerroksia ovat asuinrakennus ja 

eläinsuoja. Rakennukset ilmentävät omaa aikaansa. Yksittäisistä rakennuksista etenkin 

kivinavetta on kerroksellinen kokonaisuus. Myös sen eri vaiheet on hyvin luettavissa 

rakenteista ja muutokset ilmentävät hyvin omaa aikaansa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa tarkastelualueen vanhaa maatalouteen liittynyttä rakennuskantaa ja 

osa Humpin kulttuurimaisemaa. Se sijaitsee edustavalla ja näkyvällä paikalla valtateiden 13 ja 

58 risteyksen tuntumassa. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on asutushistoriallista arvoa 1700-luvun kantatilana ja se ilmentää edustavasti 

karjatalouden kehitystä viimeisen sadan vuoden aikana. Kohteen edustavuuteen liittyy yhä 

jatkuva karjatalous tilalla. 

1/2/1/1/2/2/2/2=13 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

175 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat pääasiassa 

hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Karjatalouden jatkuessa tilalla 

säilymisedellytykset ovat hyvät 
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Kohdenumero 

1019 (alue) 

Nimi 

Pääpohjan miljöö 

Osoite 

Partakallentie 870-940 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi haja-asutusalue 

alkup. käyttö maatalousalue 

nyk. käyttö haja-asutusalue, maatalous 

ajoitus 1950-70-luvut 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

Valokuvat 1291(Ahonpään asuinrakennus), 1293(Ahonpään talousrakennus), 

1296(Ahonpään rantasauna), 1304(Pääpohjan asuinrakennus), 

1298(Pääphjan entinen navetta), 1302(Pääpohjan rantasauna 

2000-luvulta), 1301(Välipellon asuinrakennus), lupakuva 

9826(Välipellon asuinrakennuksen laajennuksen lupakuva 

vuodelta 1978) 1305(Välipellon pihapiiriä), 1307(1980-luvun 

asuinrakennus Välipellon ja Ahon välissä), 1308(2000-luvun 

rantasauna Välipellon ja Ahon välissä), 1310(Ahon päärakennus), 

1311(Ahon pihapiiriä), 1319(Ahon rantasauna), 1323(Kylän 

viljelysmaisemaa) 

Kuvaus 

Pääpohjanjärven pohjoispäässä on sijainnut yksi Kimingin viidestä ennen vuotta 1700 

perustetuista kantatiloista, Tutipää (nyk. Aho). Toinen Pääpohjan vanhoista tiloista (Pääpohja) 

on lohkottu Tutipäästä viimeistään 1800-luvulla. Talot ovat sijainneet vanhoille kantatiloille 

tyypillisellä paikalla järveen laskevalla viljelyskelpoisella etelärinteellä. Tilojen rakennuskanta 

on kuitenkin uusiutunut 1900-luvulla voimakkaasti. 1900-luvulla alueelle perustettiin kaksi 

uutta tilaa, joista Ahonpää on lohkottu jälleenrakennuskaudella Pääpohjan tilasta. 1980-

luvulla kylän rakenne on täydentynyt yhdellä matalalla vaaleilla tiilillä vuoratulla 

omakotitalolla. Ahon päärakennus on suurehko harjakattoinen rakennus 1960-luvulta. Kylän 

muiden talojen päärakennukset ovat 1940-50-lukujen tyyppitaloja tai niitä muistuttavia 

rakennuksia, joita on peruskorjattu ja osin myös laajennettu 1970-luvulta. Pääpohjan ja Ahon 

tilojen yhteydessä on säilynyt muutamia 1900-luvun alkupuoliskon talousrakennuksia. 

Pääpohjan entinen navetta on osin hirsirakenteinen, osin lautarakenteinen ja punaiseksi 

maalattu. Ahon navettaa on laajennettu useaan otteeseen. Ahon pohjoispuolella, 

tarkastelualueen ulkopuolella, on Hiljala-niminen tila autioitunut ja sen rakennuskanta on 

hävinnyt. Tiloilla on harjoitettu karjataloutta 1900-luvun loppupuolelle.  

Taloilla on rannassa eri aikoina rakennettuja rantasaunoja. Ahonpäällä on hirsirakenteinen 

vanhalta vaikuttava sauna rannassa. Ahon tilan kohdalla on tyypillinen 1960-70-lukujen 

saunan ja saunatuvan käsittävä pyöröhirsinen pieni mökki. Lisäksi rannassa on muutama 

2000-luvun lautarakenteinen saunamökki ja yksi rantamökki. 
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Kylä sijaitsee Pääpohjanjärven rannalla. Rannassa kylän läpi vie Partakallentie. Talot 

sijoittuvat tien yläpuolelle kylän peltoaukean reunalle. Rannassa on talojen rantasaunoja. 

Ranta on metsittynyt 1900-luvun jälkipuoliskolla rantaniittyjen umpeenkasvun myötä. Kylä 

muodostaa edelleen yhtenäisen kokonaisuuden sijaiten melko etäällä muusta asutuksesta. 

Kylän eteläpuolella on rannassa jonkin verran eri-ikäisiä kesämökkejä. 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee. Päärakennukset ja rantasaunat ovat hyvässä kunnossa, 

osa talousrakennuksia melko huonossa kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alue on tyypillinen muutamasta kantatilasta kehittynyt kokonaisuus kylätien varrella, jolla on 

paikan hengen kannalta merkitystä lähinnä eheän peltoaukeansa ja tien varteen keskittyvän 

asutuksen takia. Alueen rakennuskanta koostuu tavanomaisista 1900-luvun puolenvälin 

tyyppitaloista ja kantatilojen vanha rakennuskanta on muutamia talousrakennuksia lukuun 

ottamatta hävinnyt. Mikäli alueella olisi säilynyt kantatilojen varhaisista vaiheista kertovaa 

rakennuskantaa, sen voisi katsoa olevan alueena harvinainen. Myös alueen edustavuus on 

kärsinyt rakennuskannan uusiutumisesta. Maisemallisesti alue peltoaukeineen ja 

vesistönäkymineen on edelleen melko edustava kertoen maatalouden muovaamasta 

maisemasta. Kokonaisuutena alueella tapahtuneet muutokset, kuten viljelystilojen 

perustaminen kantatilojen yhteyteen, ovat luontevia ja kertovat alkuperäistä vastaavan 

käytön jatkumisesta. Puurakentamisen perinteen katkaisee 1980-luvun tiilitalo. 

Kokonaisuudessaan alue on kerroksellinen. Kantatilojen varhaisimmat vaiheet ovat peittyneet 

uudempien kerrosten alle eikä ne enää ole hahmotettavissa. Alue hahmottuu pikemminkin 

1900-luvun puolenvälin tietämillä muotoutuneena maatalousalueena. Yksittäisistä pihapiireistä 

etenkin Aho ja Pääpohja ovat kerroksellisia. Alueen taloissa asutaan edelleen ja niihin on tehty 

peruskorjauksia ja laajennuksia 1900-luvun loppupuoliskolla. 

Ympäristöarvo 

Alueen rakennuskanta on merkittävä osa jälleenrakennuskauden ja 1950-luvun 

rakennuskantaa. Maisemallisesti alue sijoittuu kauniiseen ympäristöön ja muodostaa 

yhtenäisen kokonaisuuden peltoineen. Asuinrakennukset reunustavat Partakallentietä 

muodostaen kylän pellon reunalle yhtenäisen talorivistön. Etenkin Ahon tilan rakennukset 

toimivat maamerkkinä keskellä kylän peltoja. 

Historiallinen arvo 

Alueella on asutushistoriallista merkitystä. Alueella on sijainnut yksi Kimingin ennen vuotta 

1700 perustetuista kantatiloista. Kohteen kertovuutta heikentää kuitenkin se, että 1700-

1800-lukujen rakennuskantaa ei ole säilynyt alueella. 

1/2/1/1/1/2/2/1=11 

Lähteet 

Karstulan kirja 1998 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

319, 206, 378 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennusten kunto vaihtelee. 

Päärakennukset ja rantasaunat ovat hyvässä 

Säilymisedellytykset 

Alueen kaikissa asuinrakennuksissa asutaan 

edelleen, mikä parantaa rakennuskannan 
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kunnossa, osa talousrakennuksia melko 

huonossa kunnossa. 

säilymisedellytyksiä.  
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Kohdenumero 

1020 (alue) 

Nimi 

Ylä-Viivajärven vapaa-ajan asutus 

Osoite 

Yläviivajärventie ja Peuralahdentie 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asuntoalue 

alkup. käyttö loma-asuntoalue 

nyk. käyttö loma-asuntoalue 

ajoitus 1990-2000-luvut 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1331(1990-luvun lautarakenteinen kesämökki), 1334(1990-luvun 

tilava punaiseksi maalattu hirsimökki) 1335(Vapaa-ajan asunto 

rakennettuine pihoineen vuodelta 2010), 1338 (pyöröhirsinen 

vapaa-ajan asunto autotalleineen 2000-luvun vaihteesta), 

1343(Kevythirsinen kesämökki 1990-luvun lopulta), 1348(1990-

luvun lautarakenteinen kesämökki), 1349(1990-luvun 

pyöröhirsinen kesämökki), 1355(1990-luvun hirsimökki asettuu 

varsin luontevasti osaksi rantametsikköä), 1353(1990-luvun 

laadukas pyöröhirsinen vapaa-ajan asunto), 1354 ja  

1359(Mökkien pihapiirit ja rantaviiva on pyritty pitämään varsin 

luonnontilaisina), 1362(Huussi sijaitsee usein hieman sivussa 

mökkien oleskelupihasta), 1366(Pyöröhirsinen 2000-luvun alun 

vapaa-ajan asunto), 1367(Näyttävä liiteri kesämökin yhteydessä) 

  

Kuvaus 

Ylä-Viivajärven kesämökit ja vapaa-ajan asutus on melko yhtenäisesti 1990-luvulla syntynyttä 

ja pohjautuu Metsä-Serlan teettämään Oinoskylän rantakaavaan. Seassa on muutama 2000-

luvun kohde, joista etenkin Mäkäahonniemessä sijaitseva vapaa-ajan asunto erottuu kokonsa 

ja rakennetun pihansa puolesta. Tyypillisesti 1990-luvun kesämökit koostuvat erillisestä 

mökistä ja saunarakennuksesta. Mökit ja saunarakennukset ovat selvästi suurempia kuin 

aiemmin rakennetut kesämökit. Yleisesti saunarakennus saunatupineen on ensin valmistunut 

ja mökki muutamaa vuotta myöhemmin. Lisäksi kiinteistöillä on puuvarastoja, venevajoja ja 

muita piharakennuksia. 

Alueella on sekä hirsimökkejä että lautarakenteisia mökkejä. Hirsimökit ovat pääasiassa 

puolitoistakerroksisia niin, että ylemmässä kerroksessa on parvi tai makuuhuoneita jyrkän 

katon alla. Hirsimökkien harja on rantaviivaan nähden kohtisuorassa ja rannan puolella on 

koko julkisivun mittainen kuisti, jolta on sisäänkäynti mökkiin. Kuistin ja sen yläpuolella 

mahdollisesti olevan parvekkeen kaiteissa on käytetty erilaisia koristeaiheita. Hirsimökkien 

väritys vaihtelee. Osa on sävytetty lämpimän puun väriseksi, osa siniharmaiksi. Listoitus on 

yleensä tummaa. Osa hirsimökeistä on paikallisella Honkarakenteen talotehtaalla tuotettuja 
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mökkejä. 

Alueen lautarakenteiset mökit ovat hirsimökkejä pienempiä ja niissä on yleensä vain yksi 

kerros. Tyypillisesti lautarakenteisen mökin harja on rannan suuntaisesti. Sisäänkäynnin 

paikka vaihtelee, samoin kuistin sijoittelu. Mökkien väritys vaihtelee punaisesta murrettuun 

vihreään ja siniseen. Listoitus on kuitenkin yleensä valkoinen. 

Yleisesti ottaen mökkien pihapiirit ovat kohteessa varsin luonnontilaisia eivätkä kiinteistörajat 

hahmotu maastossa. Muutamissa kohteissa myös piharakenteisiin on panostettu. 

Maisemallisesti kaunis Sammioniemi on jätetty rakentamatta. 

Mäkäahonniemessä on näyttävä 2000-luvun vapaa-ajan asunto. Asuinrakennuksen lisäksi 

kohteessa on rantasauna, varastorakennus ja autokatos. Kohde on 1990-luvun mökkejä 

isompi ja piha rakennetumpi. Puurakenteisessa mökissä on vaakavuoraus ja se on sävytetty 

lämpimän ruskeaksi. Vesikatto on tummaa kattohuopaa. Puolitoistakerroksisen mökin katto 

on varsin jyrkkä ja harja on kohtisuorassa rantaviivaan nähden. Rannan puolella on katettu 

avokuisti ja kestopuinen terassi jatkuu kohti rantaa. 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alue koostuu melko tavanomaisista 1990-luvun ja 2000-luvun alun mökeistä, jollaisia on 

Karstulassa muuallakin runsaasti. Kokonaisuudessaan alue on tyypillinen väljä 1990-luvun 

mökkialue. Mökit yksityiskohtineen ja mökkien sijoittuminen tontilla on ajalle tyypillistä. 

Hirsimökkien ja etenkin Honkarakenteen hirsimökkien voi katsoa olevan Karstulalle erityisen 

tyypillisiä Honkarakenteen talotehtaan sijaitessa kunnassa. Osa mökeistä on toteutettu varsin 

laadukkaasti, mutta kokonaisuuden edustavuutta heikentää kahden eri mökkityypin vaihtelu 

alueella. Kohteen iän takia se on säilynyt varsin alkuperäisessä asussaan. Yksittäiset kohteet 

ovat tyypillisesti rakentuneet muutaman vuoden sisällä. Hienovaraista kerroksellisuutta 

alueelle tuo sen täydentyminen 2000-luvulla. 2000-luvun vapaa-ajan asunnot erottuvat 1990-

luvun kohteista kokonsa ja selkeämmin ympärivuotisesta käytöstä kertovan 

rakennuskantansa ansiosta. 

Ympäristöarvo 

Alueen sisällä rakennuskanta on syntynyt yhtenäisesti ja alue on osa paikallista 

lomarakennuskantaa. Maisemallisesti alue on tavanomainen melko väljä mökkialue. 

Historiallinen arvo 

Alueen iän takia sillä ei vielä voi katsoa olevan erityistä historiallista arvoa. Alueella on 

runsaasti hirsimökkejä, jotka kertovat Honkarakenteen talotehtaan sijainnista Karstulassa. 

Mökit ovat selvästi suurempia ja paremmin varusteltuja kuin varhaisemmat mökit 1960-70-

luvuilta ilmentäen yleistä vaurastumista ja elintason nousua. Alueella näkyy myös 2000-

luvulla yleistynyt ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen 

0/2/1/2/1/1/1/1=9 

Lähteet 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, luvat nro 31/1973, 85/1992, 64/1993, 101/1991, 71/1991, 

90/1991, 2/1991, 27/1991, 83/1991, 91/1991 

Rakennuksen kunto Säilymisedellytykset 
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Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. Suurin osa mökeistä on aktiivisessa käytössä 

ja niillä on hyvät säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1021 

Nimi 

Lylyjärven Kiviniemen asuinrakennus 

Osoite 

Riihiahontie 466 

Kiinteistönumero 

226-406-4-42 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1991 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus - 

ulkoväri punaruskea, tumma listoitus 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat suuret ruutuikkunat 

  

Valokuvat 1395(varastorakennus), 1396(autotalli), 1397(kevythirsinen aitta 

ja pyöröhirsinen rantasauna) 

  

Kuvaus 

Tila on lohkottu 1900-luvun loppupuolella Enso-Gutzeitin maista. Tilan päärakennus on matala 

pyöröhirsinen rakennus, jossa on iso katonlappeen alle jäävä avokuisti rannan puolella. Tilalla 

ei ole harjoitettu maataloutta, vaan lautarakenteisessa piharakennuksessa on ollut 

yritystoimintaa. Nykyisin rakennuksessa on työpaja, puuverstas sekä iso oleskelutila. Lisäksi 

pihapiirissä on autotalli ja pyöröhirsinen rantasauna. 

Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla Kiviniemessä. Lähistöllä ei ole muuta 

asutusta. 

Kohde on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Tarkastelualueelle on rakennettu hyvin vähän 1900-luvun loppupuolella asuintaloja. Näistä 

monet ovat tarkastelualueella juuri Honkarakenteen pyöröhirsitaloja. Kohde edustaa hyvin 

1900-luvun lopun hirsirakentamista ollen tarkastelualueelle tyypillinen Karstulassa sijaitsevan 

Honkarakenteen talotehtaan takia. Poikkeuksellisen edustava kohde ei kuitenkaan ole. Kohde 

on säilynyt ikänsä takia alkuperäisessä asussaan eikä siinä ole kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa modernia hirsirakentamisen perinnettä Karstulassa. Maisemallisesti kohde 

sijaitsee kauniilla paikalla vesistön äärellä. Maamerkki se ei kuitenkaan ole. 

Historiallinen arvo 

Kohteen iän takia sillä ei vielä voi katsoa olevan erityistä historiallista merkitystä. Se kertoo 

Honkarakenteen hirsitalotehtaan sijainnista Karstulassa. 

1/2/1/2/0/1/1/1=9 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

266 

Rakennuksen kunto 

Kohde on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Hyvät 
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Kohdenumero 

1022 

Nimi 

Hakapellon pihapiiri 

Osoite 

Riihiahontie 526a 

Kiinteistönumero 

226-410-5-16 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1954 

suunnittelija  

kerrosluku 1 ½ ja kellari 

perustus betoni 

runko puu 

vuoraus vaaka 

ulkoväri kermanvalkoinen, listat valkoiset 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat vaakaikkunat, joiden kummallakin sivulla tuuletusikkuna, 

haukkaikkunat, talon päädyissä sivuilla neliön malliset 

pikkuikkunat 

  

Valokuvat 1400 (asuinrakennus), 1399(pihapiiri), 1401(talousrakennus), 

1402(uudempia talousrakennuksia) 

  

Kuvaus 

Hakapelto on lohkottu autioituneen Haltin talon maista 1950-luvulla talon tyttären perhettä 

varten. Tilalla on harjoitettu karjataloutta 1990-luvulle asti. 

Hakapellon päärakennus on 1950-luvun tyyppitalo, jossa on säilynyt alkuperäistä vastaava 

vuoraus ja ikkunat. Vesikatto on uusittu. Talo sijoittuu Lylynjärveen pistävän niemen 

korkeimmalle kohdalle ja talolta avautuu järvinäkymä talon pellon yli. Pihapiirissä on 

lautarakenteinen entinen navetta, johon on rakennettu korkeampi laajennus myöhemmin. 

Navetta on maalattu punaiseksi ja listoitus on valkoinen. Lisäksi pihapiirissä on uudempi 

konesuoja. 

Talon maat jatkuvat nykyisin Halttiin asti. Asuinpaikkana Haltti on autioitunut. Sen pihapiiristä 

on jäljellä yksi talousrakennus. Tie Hakapeltoon vei pitkään Haltin pihapiirin läpi. Talojen 

pellot itäpuolelta kiertävä Riihiahontie on valmistunut 1970-80-luvulla. 

Rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1900-luvun puolivälissä kantatilasta lohkottu tila, jolla on harjoitettu karjataloutta. 

Kohteen päärakennus on tyypillinen 1950-luvun tyyppitalo. Se on säilynyt peltoineen eheänä 

ajan kokonaisuutena ja sen voi katsoa tämän takia olevan harvinainen. Kohteen 

asuinrakennukseen on tehty vain vähän muutoksia ja se onkin edelleen melko edustava 1950-

luvun tyyppitalo. Kokonaisuuden edustavuutta kuitenkin vähentävät vaatimattomuudessaan 

tyypilliset talousrakennukset. Pihapiirin 1950-luvun rakennuskantaan tehdyt muutokset ovat 

luontevia ja ilmentävät käytön jatkuvuutta. Päärakennukseen tehdyt muutokset ovat vähäisiä. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Lylynjärven rantoja ympäröivää maatalouteen perustuvaa asutusta ja 1950-

luvun rakennuskantaa. Kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla paikalla ja muodostaa talon 

yhteydessä olevan pellon kanssa maisemallisesti yhtenäisen kokonaisuuden. 

Maamerkkimäinen kohde on etenkin vesistön suunnasta. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on asutushistoriallista merkitystä Lylynjärven ympäristössä 1950-luvulla 

perustettuna tilana, jolla on harjoitettu karjataloutta 1990-luvulle asti. 

2/2/1/1/1/2/2/1=11 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

307-308  

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Mikäli kohde säilyy asuttuna sillä on hyvät 

säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1023 

Nimi 

Savilahden pihapiiri 

Osoite 

Lahdentie 533 

Kiinteistönumero 

226-410-48-2 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö vapaa-ajan asunto 

ajoitus 1920-luku 

suunnittelija  

kerrosluku 1 1/2 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus pystyrimalaudoitus 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula, poikkipääty 

kate profiilipelti 

ikkunat tuuletusikkunalliset vaakaikkunat, ullakolla T-ikkunat, kuistilla 

neliönmalliset pari-ikkunat 

  

Valokuvat 1429(asuinrakennus) 

  

Kuvaus 

Savilahti on perustettu 1910-20-luvuilla ja tilan rakennuskanta on tältä ajalta. Asuinrakennus 

on pohjaratkaisultaan alueelle ja ajalle tyypillinen ja muistuttaa mm. Virsulan (kohde nro 48) 

pohjaratkaisua. Talon runko on tehty vanhoista hirsistä. Kuisti sijoittuu vinkkelin mutkaan 

katonlappeen jatkuessa sen päälle. Rakennuksen ikkunat on osittain uusittu aiempaa 

isommiksi. Ullakolla on säilynyt alkuperäiset T-ikkunat. 

Pihapiirissä on säilynyt asuinrakennuksen eteläpuolella vanha aitta, jonka päätyyn on jatkettu 

autokatos. Asuinrakennuksen pohjoispuolella on hirsirakenteinen entinen navetta ja sen 

takana sauna. Piha rakennukset ovat punaiseksi maalattuja ja niiden listoitus on valkoinen. 

Talon pellot sijaitsevat pihapiirin länsipuolella. Samaan pihapiiriin on rakennettu 

jälleenrakennuskaudella tyyppitalo, joka on myöhemmin erotettu omaksi tilakseen. 

Lahdentien eteläpuolella Vastinginjärven rannalla sijaitsee Lahden entinen koulu (kohde nro 

216). 

Kohteen rakennuskanta on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Paikkakunnalle ja rakennusajalle tyypillisestä maatilasta tekee edustavan yhtenäinen 1900-

luvun alusta oleva rakennuskanta. Kohteen voi katsoa edustavan jo häviämässä olevaa 1900-

luvun alun pienehkön tilan rakennuskantaa. Paikan hengen kannalta kohteella on erityistä 

merkitystä sen sijaitessa vastapäätä kylän entistä koulua. Kokonaisuudessaan kohteen 

pihapiiri on säilynyt melko alkuperäisessä asussaan ja alkuperäinen käyttö, idea ja 

rakennustapa ovat edelleen selkeästi tunnistettavissa. Asuinrakennuksen ikkunat on uusittu 

alkuperäistä suuremmiksi, mikä muuttaa rakennuksen ulkonäköä. Kokonaisuuden kannalta 

tällä ei kuitenkaan ole merkitystä. Talousrakennuksiin mahdollisesti tehdyt muutokset eivät 

ole yhtä selvästi havaittavissa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Lahden kylän yhtenäisenä säilynyttä 1900-luvun alun maatalouteen 

perustunutta rakennuskantaa. Maisemallisesti kohde sijoittuu kauniisti oman peltonsa reunalle 

vastapäätä kylän entistä koulua. Koulutalon jäädessä kuusiaidan taakse Savilahden talo toimii 

myös maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Lahden kylälle asutushistoriallista merkitystä yhtenä 1920-luvun asutustiloista. 

2/2/2/2/0/2/2/1=13 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s. 

242 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennuskanta on hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Rakennuksen ollessa käytössä vapaa-ajan 

asuntona säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1024 (alue) 

Nimi 

Enonlahti, Kallioniemen kesämökit 

Osoite 

Kallioniementie 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asuntoalue 

alkup. käyttö kesämökkialue 

nyk. käyttö loma-asuntoalue 

ajoitus 1970-luku 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1437(1990-luvun mökin hoidettu piha-alue ja pyöröhirsinen 

rantasauna), 1443(1970-luvun tyypillinen mökki), 

1442(Kevytrakenteinen tynnyrisauna vuodelta 1972 

rannassa),lupakuva 9631(tynnyrisaunan lupakuva) 1445(1970-

luvun tyypillinen mökki), 1454(saunallinen mökkirakennus ja 

puuvarastoineen ja huusseineen) 

  

Kuvaus 

Kallioniemessä on 1970-luvun lautarakenteisia kesämökkejä. Mökit kiertävät niemen rantoja 

muodostaen eheän ja yhtenäisen kokonaisuuden. Mökeissä on 1960-luvun mökkien tapaan 

loivat harjakatot ja harja on rannan suuntainen, mutta ne ovat hieman kookkaampia käsittäen 

kuitenkin 1960-luvun mökkien tapaan tuvat, keittokomeron ja muutaman makuusopen sekä 

saunan pukuhuoneineen. Joissain mökeistä on erillinen sauna, mikä mahdollistaa 1960-luvun 

mökkejä väljemmät asuintilat. Alueen mökkien vuorauksen suunta ja väritys vaihtelee. 

Mökeissä on rannan puolella avokuisti, jolta on sisäänkäynti tupaan ja mahdollisiin 

saunatiloihin. Mökit ovat säilyneet melko hyvin alkuperäisessä asussaan. Erilliseksi 

rantasaunaksi 1970-luvulle tyypillinen ratkaisu on rantaan sijoitettu kevytrakenteinen 

tynnyrisauna. Alueen reunoilla on muutama 1990-luvun mökki. 

Niemen kärjessä on muita mökkejä erikoisempi kohde, joka on esitelty omalla 

inventointikortillaan (kohde nro 1025). 

Mökit sijaitsevat Enonjäven Enonlahden rannalla Kallioniemessä. Mökkien pihat ovat melko 

hoidettuja nurmikenttineen. Mantereen puolella mökkialue rajautuu nykyiseen peltoon, joka 

vielä 1960-luvulla on ollut luonnonniittyä. Enonlahden rannoilla on ollut vielä 1960-luvulla 5 

vakituiseen asuttua pientilaa. 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on melko yhtenäisenä säilynyt pieni 1970-luvun kesämökkialue. Vastaavia alueita on 

Karstulassa useita. Mökit yksityiskohtineen ja piharakennuksineen sekä mökkien sijoittuminen 

tontilla on ajalle tyypillistä muodostaen melko edustavan kokonaisuuden, jossa rakennusaikaa 

kuvaavat piirteet ovat hyvin säilyneitä. Itsessään mökit ovat hyvin alkuperäisessä asussaan, 

mutta alue on täydentynyt jonkin verran 1900-luvun lopulla, mikä ilmentää alueen 

käyttötarkoituksen jatkuvuutta. Uudet mökit erottuvat vanhemmista massoittelunsa ja 

harjasuuntansa ansiosta. 

Ympäristöarvo 

Alueen sisällä rakennuskanta on syntynyt yhtenäisesti ja alue on osa paikallista 

lomarakennuskantaa. Mökkialue sijoittuu maisemallisesti kauniille niemelle, mutta on 

mökkialueeksi tavanomainen. 

Historiallinen arvo 

Alueella on historiallista arvoa sen edustaessa 1970-luvun yhtenäistä mökkirakentamista. Alue 

kertoo kesämökkirakentamisen kehittymisestä ja kesämökkien yleistymisestä 

kaupungistumisen ja autoistumisen myötä edelleen 1970-luvulla. 

1/2/1/1/1/1/1/2=10 

Lähteet 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 60/1972 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 103/1972 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Mökkien säilyessä käytössä niillä on hyvät 

säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1025 

Nimi 

Kallioniementie 57, kesämökin pihapiiri 

Osoite 

Kallioniementie 57 

Kiinteistönumero 

226-410-4-55 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi vapaa-ajan asunto 

alkup. käyttö kesämökki 

nyk. käyttö 041 

ajoitus 1974 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko kevythirsi 

vuoraus vuoraamaton 

ulkoväri vaalean vihreä, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattohuopa 

ikkunat matalat vaakaikkunat ikkunaluukuilla, ulkoneva erkkeri-ikkuna 

kuistin päädyssä 

  

Valokuvat 1447(mökin rannanpuoleinen julkisivu ja piharakennus), 

1451(mökin pääsisäänkäynti) 1448(rinteeseen porrastettu 

piharakennus), 1449(sauna), 1450(pihan rakenteita), 

1452(maakellari), lupakuva 9639(lupakuva ylärinteen mökille), 

lupakuva 9751(lupakuva rinteessä olevalle mökille), lupakuva 

9804(lupakuva saunalle),  

  

Kuvaus 

Kohde on 1970-luvuilla rakennetuksi mökiksi erikoinen kevythirsirakenteinen kohde. Kallioisen 

ja jyrkän mökkitontin ylärinteen tasaiselle paikalle on haettu rakennuslupaa vuonna 1972 

lautarakenteiselle tuvan, kaksi makuusoppea, saunan ja pesutuvan käsittävälle 

lautarakenteiselle mökille, jonka kuistin päädyissä on aitta ja saunan pukuhuone. Vuonna 

1973 lupaa on haettu kallioiseen rinteeseen rakennettavalle kevythirsiselle mökille. Tämän 

luvan hakija on asunut Ruotsissa. Mökissä on alun perin ollut rannan puolella iso tupa ja 

ylärinteen puolella makuusoppi, keittokomero, sauna ja pesuhuone. Kuisti on ollut 

rakennuksen länsipäädyssä ja kuistilta on ollut sisäänkäynti sekä mökin tupaan että saunan 

pesuhuoneeseen. Tuvassa on ollut isot ikkunat sekä kuistille että järvelle. Kuisti on 

myöhemmin rakennettu umpeen ja päätyyn on lisätty iso ulkoneva erkkeri-ikkuna. Ylärinteen 

puolella huoneissa on pienet vaakaikkunat, jotka on mahdollista peittää ikkunaluukuilla. 

Rannan puolelle on myöhemmin rakennettu valokatteella katettu terassi. 

1970-luvulla tontille on rakennettu myös rinteeseen porrastettu piharakennus, jossa on 

ilmeisesti kaksi omalla sisäänkäynnillä varustettua makuusoppea. Sauna on rakennettu 1970-

luvun lopussa. Mökin kallioinen piha on kauniisti porrastettu käyttöön ja rinteeseen on 

rakennettu mm. maakellari. Tontin yläosan tasaisemmalla alueella on nurmikkoa. Niemen 

kärjestä aukeaa kaunis näkymä Enonlahdelle. Kallioniemen (kohde nro 1024) muut mökit ovat 

ajalle tyypillisempiä mökkejä. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Mökki piharakennuksineen on erikoinen arkkitehtuuriltaan ja rakennustavaltaan 1970-luvun 

mökiksi. Kohde poikkeaa ulkoasultaan muista lähistön 1970-luvun mökeistä, mutta kohde 

kertoo kuitenkin 1970-luvun mökkirakentamisesta ja sillä on merkitystä paikan hengelle 

Kallioniemessä. Rakennuspaikan erityispiirteitä hienosti huomioiva kohde on edustava. 

Päärakennuksen alkuperäisyyttä ja edustavuutta heikentää kuistin rakentaminen umpeen ja 

etenkin valokatteella katettu terassi, mutta kokonaisuudessaan pihapiiri ja sen rakennukset 

ovat säilyneet hyvin 1970-luvun asussa. 1970-luvun aikana rakentunut kohde ei ole erityisen 

kerroksellinen. Päärakennukseen tehdyt muutokset ovat hyvin havaittavissa. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Enonjärven rantojen 1970-luvun loma-asutusta. Maisemallisesti 

kohde on kauniilla ja näkyvällä paikalla niemen kärjessä ja pihapiirissä on taitavasti 

hyödynnetty maaston korkeuseroja. Maamerkkiä rinteeseen istutetusta mökistä ei kuitenkaan 

muodostu. 

Historiallinen arvo 

Kohde ilmentää kaupunkiin tai peräti Ruotsiin muuttaneiden ihmisten hakeutumista 

kesänviettoon maaseudulle, kenties entiselle kotipaikkakunnalle. 1960-70-luvuilla 

tapahtuneen autoistumisen myötä mökkeily tuli yhä useammalle kaupunkiin muuttaneelle 

perheelle mahdolliseksi. Osana Kallioniemen muuta rakennuskantaa kohde on hyvä esimerkki 

1970-luvun laadukkaammasta tyyppitalomalleihin perustumattomasta mökkirakentamisesta. 

2/1/2/2/1/2/1/1=12 

Lähteet 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 77/1972 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 7/1973 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 144/1977 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen ollessa aktiivisessa käytössä sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1026 (alue) 

Nimi 

Hirvijärvi, Hirvipuron kesämökit 

Osoite 

Hirvipuronhaara 

Kiinteistönumero 

 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asuntoalue 

alkup. käyttö kesäasuminen 

nyk. käyttö loma-asuntoalue 

ajoitus 1970-luku 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1588(Isolla lasitetulla kuistilla varustettu osin lautarakenteinen, 

osin kevythirsistä rakennettu mökki), 1593(tyypillinen pieni tuvan 

ja saunatilat käsittävä lautarakenteinen mökki), 1594(tyypillinen 

hieman isompi tuvan ja saunatilat käsittävä lautarakenteinen 

mökki), 1600(tyypillinen pieni tuvan ja saunatilat käsittävä 

pyöröhirsimökki pahkakoristein) 

  

Kuvaus 

Hirvipuronhaarassa on pieni 1970-luvun kesämökkien kokonaisuus. Mökit sijaitsevat 

metsäisessä rinteessä ja niiden pihat ovat melko luonnontilaisia. Pohjaratkaisultaan mökit 

muistuttavat 1960-luvun mökkejä käsittäen tuvan, keittokomeron ja makuusopen sekä 

saunatilat, joihin on kulku osin sisäänvedetyn avokuistin kautta. Hirvipuronhaaran mökit ovat 

melko pieniä. Mökkien uistit ovat rannan puolella. Mökeissä on loiva harjakatto, jonka harja 

on rannan suuntainen. Mökit on toteutettu lautarakenteisina, pyöröhirrestä tai kevythirrestä. 

Väritys vaihtelee. Mökeissä on säilynyt tyypillisiä yksityiskohtia, kuten pahkaisesta puusta 

tehtyjä pilareita kannattelemassa kuistin kattoa. 

Mökit sijaitsevat Hirvijärven pohjoispäässä. Hirvipuro laskee lahden pohjukasta 

Vastinginjärveen. Hirvipuronhaaran alussa on Jokelan autioitunut tila, jonka 1950-luvun 

lopulla rakennettu asuinrakennus on juuri purettu. Pihapiirissä on säilynyt osin hirsi, osin 

lautarakenteinen piharakennus. Talon pellot on metsitetty. 1970-luvun mökkien itäpuolella on 

uudempi mökki piharakennuksineen. 

Alueen rakennukset ovat pääosin hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on pieni 1970-luvun kesämökkialue, jonka pohjaratkaisultaan samantapaiset 

vaatimattomat mökit on toteutettu joko pyöröhirrestä tai lautarakenteisena. Vastaavia alueita 

on Karstulassa useita. Mökit yksityiskohtineen ja piharakennuksineen sekä mökkien 

sijoittuminen tontilla on ajalle tyypillistä muodostaen melko edustavan kokonaisuuden, jossa 

rakennusaikaa kuvaavat piirteet ovat hyvin säilyneitä. kesämökit ovat säilyneet hyvin 

alkuperäisessä asussaan, eikä alueella ole mainittavampaa kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Alueen sisällä rakennuskanta on syntynyt yhtenäisesti ja alue on osa paikallista 

lomarakennuskantaa. Vaatimattoman rakennuskannan takia kohteen merkitys ei kuitenkaan 

korostu. Mökkialue sijoittuu lounaaseen laskevalle rinteelle ollen maisemallisesti 

tavanomainen mökkialue. 

Historiallinen arvo 

Alueen historiallinen arvo liittyy kesämökkien yleistymiseen edelleen 1970-luvulla 

kaupungistumisen ja autoistumisen myötä. 

1/2/1/2/0/1/1/1=9 

Lähteet 

 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat pääosin hyvässä 

kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Mökkien säilyessä käytettyinä niillä on hyvät 

säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1027 

Nimi 

Löytänän Kallioniemen pihapiiri 

Osoite 

Harjuntie 65c 

Kiinteistönumero 

226-410-7-8 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1935 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus vaaka 

ulkoväri punainen, valkoiset listat 

kattomuoto satula, kuistilla loiva lapekatto 

kate profiilipelti 

ikkunat neliönmalliset pari-ikkunat 

  

Valokuvat 1537(Kallioniemen pihapiiriä, oikealla asuinrakennus), 

1540(asuinrakennus), 1542(rantamökille johtava polku), 81536-

1543) 

  

Kuvaus 

Kallioniemi on Hiekan tilasta (kohde nro 1031) 1930-luvulla lohkottu pienviljelystila, jolla oli 

myös karjaa 1970-luvulle asti. Asuinrakennus on ajalle tyypillinen vaatimaton paritupa, jossa 

on ulkoneva umpikuisti. Asuinrakennukselle on tehty peruskorjaus 1987. Rakennusta on 

tällöin ainakin lisälämmöneristetty. Pihapiirissä on säilynyt entinen navetta ja hirsirakenteinen 

aitta sekä sauna. Rantaan on rakennettu 1980-luvulla saunamökki. Nykyisin kohdetta 

käytetään loma-asuntona. 

Kohde sijaitsee Löytänän Kallioniemen korkeimmalla kohdalla ja talon pelto on sijainnut 

rakennuksen itäpuolella etelään laskevalla rinteellä. Pihapiirissä kasvaa kookas vaahtera. Pelto 

on edelleen viljelty. Kohteen erottaa Hiekan peltoaukeasta rehevä lehtomainen metsäkaistale. 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde edustaa 1930-40-lukujen pienviljelytilan tyypillistä rakennuskantaa ja rakennustapaa 

ollen säilyneine piharakennuksineen ja lähimiljöineen melko harvinainen ja edustava 

rakennusajankohdan kohde. Paikan hengen kannalta rakennuskannaltaan vaatimattomalla 

kohteella on merkitystä etenkin eheänä säilyneen lähimiljöön ansiosta. Kohteen pihapiiri on 

säilynyt melko alkuperäisessä asussaan ja alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa ovat 

edelleen selkeästi tunnistettavissa, vaikka käyttötarkoitus on muuttunut. Asuinrakennus on 

peruskorjattu 1980-luvulla ja julkisivu on tällöin kokenut muutoksia. Kerroksellisuutta 

kohteeseen tuo 1980-luvun saunamökki, joka tosin sijoittuu hieman erilleen muusta 

pihapiiristä. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Aho-Vastingin yhtenäisenä säilynyttä 1900-luvun alun maatalouteen 

perustunutta rakennuskantaa. Maisemallisesti kohde sijoittuu kauniisti oman peltonsa reunalle 

Kallioniemen kärkeen. Mikäli pellon ranta ei olisi pusikoitunut, kohde toimisi maamerkkinä 

järven suunnasta katsottuna. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on Aho-Vastingin kylälle paikallista asutushistoriallista merkitystä yhtenä 1930-

luvun asutustiloista. 

2/2/2/2/0/2/1/1=12 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.371 

Rakennuksen kunto 

Rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen loma-asuntokäytön jatkuessa 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1028 

Nimi 

Hiekan asuinrakennus 

Osoite 

Harjuntie 65a 

Kiinteistönumero 

226-410-28-8 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1966 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko puu 

vuoraus vaakalimilaudoitus 

ulkoväri keltainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate saumapelti 

ikkunat nelikulmaiset tuuletusikkunalliset ikkunat 

  

Valokuvat 1531(Hiekan pihapiiri, vasemmalla asuinrakennus), 

1546(asuinrakennus) 1545(talousrakennuksia), 1548(aitta) 

  

Kuvaus 

Hiekka on ilmeisesti perustettu 1800-luvun puolivälin tietämillä. Tilalla on harjoitettu pitkään 

lypsykarjataloutta. 1970-luvulla pääelinkeinoksi tuli sikatalous. Vuonna 2008 tilalla on ollut 

250 lihasikaa. 

Tilan päärakennus on vuodelta 1966. Se on ajalle tyypillinen profiililtaan matala ja 

loivakattoinen rakennus, jossa on valesokkeli. Ikkunat ovat isot. Talon päädyssä on erillinen 

autokatos. Sisäänkäynti on rakennusmassan sisään vedetyssä katoksessa. 

Pihapiirissä on eri-ikäisiä talousrakennuksia. Talon eteläpuolella on lautarakenteinen tilava 

eläinsuoja, joka on maalattu punaiseksi. Sitä jatkaa harkkorakenteinen matalampi sikalan 

laajennus. Harjuntien varressa on vanha hirsirakenteinen luhtiaitta. Aitta on harmaantunutta 

hirttä ja sen nurkissa on ristisalvokset. Räystäiden ja oven vuorilaudat on maalattu keltaisiksi 

samoin kuin luhdin kaide. Aitan ovet on uusittu. 

Kohdetta ympäröivät tilan omat pellot. Lähistöllä on Kallioniemen, Ahopellon ja Päivölän tilat 

niihin liittyvine peltoineen. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1800-luvulla perustettu tila, jolla harjoitetaan edelleen sikataloutta. Asuinrakennus 

on tyypillinen 1960-luvun matala asuinrakennus. Vanhaan rakennusperinteeseen sen liittää 

puuvuoraus. Tarkastelualueen muillakin vanhoilla maatiloilla on uusittu asuinrakennuksia 

samoihin aikoihin. Asuinrakennus poikkeaa tilan ja lähiympäristön muusta vanhemmasta 

rakennuskannasta ilmentäen elintason nousua maaseudullakin 1960-luvulla. Asuinrakennus 

on melko edustava 1960-luvun asuinrakennus. Se on säilynyt alkuperäistä vastaavassa 

asussa eikä siinä ilmene kerroksellisuutta. Sen sijaan pihapiirin uusiutuneessa 

rakennuskannassa näkyy kehittyvän maatalouden vaatimukset. Pihapiirin vanhin rakennus on 

luultavasti 1800-luvun aitta. Eläinsuojien eri osat ilmentävät hyvin omaa aikaansa ja 

maatalouden kehittymistä kohti suurempia yksiköitä. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa tarkastelualueen vanhaa maatalouteen liittynyttä rakennuskantaa ja 

osa Aho-Vastingin kulttuurimaisemaa. Se sijaitsee edustavalla ja näkyvällä paikalla Harjuntien 

varressa omien peltojensa keskellä. Tavanomaisen rakennuskannan takia kohteesta ei 

kuitenkaan muodostu maamerkkiä 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista elinkeinohistoriallista arvoa 1800-luvulla perustettuna tilana, jolla 

harjoitetaan yhä eläintaloutta. Rakennuskannan voimakas uusiutuminen kuitenkin heikentää 

kohteen kertovuutta. 

1/1/1/2/0/2/1/1=9 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.239 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Eläintalouden jatkuessa tilalla kohteella on 

hyvät säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1029 

Nimi 

Leiritie 2, entisen sekatavarakaupan pihapiiri 

Osoite 

Leiritie 2 

Kiinteistönumero 

226-410-2-121 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuin- ja liikerakennus 

alkup. käyttö asuin- ja liikerakennus 

nyk. käyttö asuin- tai lomarakennus 

ajoitus 1948 

suunnittelija  

kerrosluku 1 ½ 

perustus nurkkakivet 

runko puu 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate aaltopelti 

ikkunat 6-ruutuiset pystyikkunat, haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1618(päärakennus), 1620(vasemmalla aitta, keskellä entinen 

navetta, oikealla päärakennus) 

  

Kuvaus 

Kohde on jälleenrakennuskaudella rakennettu puurakenteinen asuintalo, jonka päädyssä on 

ollut sekatavarakauppa 1950-luvulla. Rakennuksen Leiritien puoleisessa päädyssä on edelleen 

katoksella suojattu kaupan ovi, jossa on kaksi isoa lasia. Pihan puolella pitkällä julkisivulla on 

asuinosan pääsisäänkäynti, jonka edessä on harjakattoinen avokuisti. Ovien puuosat on 

maalattu sinisiksi. Pihapiirissä on aitta ja entinen navetta, jotka rajaavat umpipihamaisen 

kokonaisuuden. Piharakennukset ovat punaisiksi maalattuja ja niiden listoitus on valkoinen. 

Myös niillä on hyväkuntoinen profiilipeltikatto 

Kohde sijoittuu Aho-Vastingintien varteen kylän ison peltoaukean reunalle Löytänän rannalle 

laskevaan rinteeseen. Pihapiirissä aitan nurkalla kasvaa komea kuusi ja muutenkin pihapiiriä 

ympäröi täysikasvuinen puusto peittäen näkymiä. Aho-Vastingin entinen koulu (kohde nro 38) 

sijaitsee Leiritien päässä. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on harvinaisen eheänä säilynyt jälleenrakennuskauden tyypillinen pihapiiri, jossa on 

pientilan ja sen yhteydessä pidetyn sekatavarakaupan tarvitsemat piharakennukset. Pihapiirin 

rakennuksissa näkyy paikkakunnan varhaisemmalle maatalouteen perustuneelle 

rakentamiselle tyypillisiä piirteitä ja rakenneratkaisuja. Hyvin säilyneellä kohteella on 

merkitystä paikan hengelle. Pihapiiri kokonaisuudessaan ja siihen kuuluvat rakennukset ovat 

edustava esimerkki jälleenrakennuskauden rakentamisesta. Kohteen rakennuskanta on 

säilynyt hienosti alkuperäisessä asussaan. Päärakennuksessa on edelleen alkuperäiset ikkunat 

ja ovetkin vaikuttavat alkuperäisiltä. Rakennusten vesikatot on uusittu. Kohde ei ole 

kerroksellinen. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa Aho-Vastingin yhtenäisenä säilynyttä vanhempaa, maatalouteen perustunutta 

rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Sen maisemallista edustavuutta kylän peltoaukean 

reunalla ja Aho-Vastingintien varrella vähentää pihapiiriä ympäröivä tiheä täysikasvuinen 

puusto. Kasvillisuuden taakse jäävä kohde ei hahmotu maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista elinkeinohistoriallista merkitystä siinä 1950-luvulla toimineen 

sekatavarakaupan takia. Kohteen kertovuus on kärsinyt kaupan loppumisesta. 

2/2/2/2/0/2/1/1=12 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.271 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Hoidetulla kohteella on hyvät 

säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1030 (alue) 

Nimi 

Löytänän eteläosan kesämökit ja vapaa-ajan 

asunnot 

Osoite 

Ahorannantie, Käkkärätie ja Löytänäntie 

Kiinteistönumero Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asuntoalue 

alkup. käyttö loma-asuntoalue 

nyk. käyttö loma-asuntoalue 

ajoitus 1970-2000-luvut 

suunnittelija  

kerrosluku  

perustus  

runko  

vuoraus  

ulkoväri  

kattomuoto  

kate  

ikkunat  

  

Valokuvat 1491, 1494(2000-luvun vaihteen hirsimökkejä), 1496(2000-luvun 

vaihteen jyrkkäharjainen hirsimökki), 1497(keltaiseksi maalattu 

2000-luvun pyöröhirsimökki), 1504(erikoinen huussi), 

1505(Honkarakenteen iso pyöröhirsinen mökki 1970-luvun lopulta 

sekä erillinen saunarakennus), 1513(2000-luvun vaihteen 

lautarakenteinen mökki), 1517(hirsimökki 2000-luvulta), 

1524(lautarakenteinen mökki 2000-luvulta), 1525(hirsimökki 

2000-luvulta). 

  

Kuvaus 

Alueen väljille tonteille sijoittuvat kesämökit ja vapaa-ajan asunnot ovat tyypillisiä 1970-

2000-luvun hirsimökkejä. Käkkärätien varteen sijoittuvat kohteet ovat pienempiä 1970-luvun 

kesämökkejä, joissa samassa rakennuksessa on tupa ja saunatilat loivan rannan suuntaisen 

satulakaton alla. Ahorannantien ja Löytänäntien varressa on laadukkaita ja selvästi suurempia 

1970-2000-luvulla rakennettuja hirsimökkejä ja vapaa-ajan asuntoja. Niissä on käytetty joko 

pyöröhirttä tai varsinkin uudemmissa kohteissa veistettyä hirttä. Hirsimökit ovat tyypillisesti 

puolitoistakerroksisia niin, että ylemmässä kerroksessa on parvi tai makuuhuoneita jyrkän 

katon alla. Mökien katonharja on rantaviivaan nähden kohtisuorassa ja rannan puolella on 

koko julkisivun mittainen kuisti, jolta on sisäänkäynti mökkiin. Kuistin ja sen yläpuolella 

mahdollisesti olevan parvekkeen kaiteissa on käytetty erilaisia koristeaiheita. Hirsimökkien 

väritys vaihtelee. Osa on sävytetty lämpimän puun väriseksi, osa siniharmaiksi, osa maalattu 

keltaisiksi ja osa on jätetty harmaantumaan. Muutamissa mökeissä hirsien päät on maalattu 

valkoiseksi. Listoitus on yleensä tummaa. Osa hirsimökeistä on paikallisella Honkarakenteen 

talotehtaalla tuotettuja hirsimökkejä. Alueella on myös jonkin verran lautarakenteisia 2000-

luvun vaihteen mökkejä. 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Alue koostuu pääasiassa väljästi sijoittuvista tilavista 1970-2000-luvun kesämökeistä ja 

vapaa-ajan asunnoista, jollaisia on Karstulassa muuallakin runsaasti. Vastaavan laajuiset 

yhtenäiset alueet ovat kuitenkin Karstulassa harvinaisia. Hirsimökit yksityiskohtineen ja 

mökkien sijoittuminen tontilla on ajalle tyypillistä. Alueella on käytetty runsaasti 1970-luvulla 

yleistynyttä puolitoistakerroksista hirsimökkityyppiä, jonka suosio on säilynyt 2000-luvulle asti 

pienin muunnelmin. Mökkityypin yleistyminen Karstulassa johtuu Honkarakenteen talotehtaan 

sijoittumisesta Karstulaan 1970-luvun alussa. Mökkityypin yleisyys kohteessa tekee siitä 

edustavan. Osa mökeistä on toteutettu varsin laadukkaasti, mutta seassa on 

vaatimattomiakin kohteita eri vuosikymmeniltä. Kokonaisuudessaan alue on melko yhtenäinen 

ja säilyttänyt alkuperäisen ilmeensä, vaikka se onkin rakentunut useiden vuosikymmenten 

aikana. Yksittäiset kohteet ovat tyypillisesti rakentuneet muutaman vuoden sisällä. 

Kerroksellisuutta alueelle tuo 1970-luvun pienemmän kokonsa takia erottuvat mökit sekä 

2000-luvun monimuotoisemmat mökit. Etenkin Hirsimökeistä on vaikea erottaa 

rakennusajankohtaa, koska mökkimallisto on muuttunut vain hyvin vähän. 

Ympäristöarvo 

Alueen sisällä rakennuskanta on syntynyt yhtenäisesti ja alue on merkittävä osa paikallista 

lomarakennuskantaa. Maisemallisesti alue on tavanomainen väljä mökkialue. 

Historiallinen arvo 

Alueella on runsaasti hirsimökkejä, jotka kertovat Honkarakenteen talotehtaan sijoittumisesta 

Karstulaan 1970-luvun alussa. Alue ilmentää myös kesämökkien yleistymistä 1970-luvulla 

kaupungistumisen ja autoistumisen myötä. Alueella näkyy myös 2000-luvulla yleistynyt 

ympärivuotinen vapaa-ajan asuminen. 

1/2/2/2/1/2/1/2=13 

Lähteet 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 75/1971 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 67/1971 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa nro 68/1971 

Rakennuksen kunto 

Alueen rakennukset ovat hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Mökkien säilyessä käytettyinä niillä on hyvät 

säilymisedellytykset. 
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Kohdenumero 

1031 

Nimi 

Löytänäntie 138b, kesämökki 

Osoite 

Löytänäntie 138b 

Kiinteistönumero 

226-410-2-146 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asunto 

alkup. käyttö kesämökki 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1978 

suunnittelija  

kerrosluku 1 1/2 

perustus pilari 

runko hirsi 

vuoraus vuoraamaton 

ulkoväri harmaantunut hirsi, punaruskeat ikkunoiden vuorilaudat 

kattomuoto satula 

kate aaltopelti 

ikkunat pieniruutuiset vaakaikkunat, ullakolla pieniruutuinen pystyikkuna 

  

Valokuvat 1508(mökin tienpuoleinen julkisivu), 1510(mökin pihan puoleinen 

julkisivu ja kuisti), 1509(piharakennukset) 

  

Kuvaus 

Kohde on massoittelultaan tyypillinen 1970-luvun lopun mökki, jonka jyrkän katon alla on 

tilaa parvelle. Katon harja on kohtisuorassa rantaviivaan nähden. Rannan puolella on koko 

päädyn levyinen kuisti. Kuistin yllä on parveke, jolle johtaa jyrkät portaat kuistilta. 

Mielenkiintoiseksi kohteen tekee se, että se vaikuttaa rakennetun vanhoista hirsistä. Viitteenä 

tästä julkisivussa näkyy vanhaa aukotusta, jota on paikkailtu. Kohteen pieniruutuisia ikkunoita 

kehystää päistään viistotut vuorilaudat. Ne, samoin kuin ovi, ovat sävyltään punaruskeat. 

Oven kahva on kesämökeille tyypilliseen tapaan tehty vänkyrästä oksasta. 

Mökin pihapiirissä on kaksi tummasävyistä ulkorakennusta, joilla on jyrkkä satulakatto ja 

räystäät lähellä maata. Rakennusten välistä muuten melko luonnontilainen tontti on 

tallautunut lähes kasvittomaksi. Kohde on osa laajempaa kokonaisuutta (kohde nro 1031), 

jonka muut mökit ovat ajalle tyypillisempiä mökkejä. 

Kohde on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Sinänsä yleistä 1970-luvun mökkityyppiä edustavasta kohteesta harvinaisen tekee se, että se 

on rakennettu vanhoista hirsistä. Kohteessa yhdistyy paikkakunnan aiemman 

hirsirakentamisen perinteet kesämökkirakentamiseen ja tämän takia kohteella on 

mökkialueen paikan hengen kannalta erityistä merkitystä. Kohde on toteutettu laadukkaasti ja 

se on edustava 1970-luvun lopun mökki. Mökki on hyvin säilynyt alkuperäisessä asussaan ja 

sen käyttö mökkinä, arkkitehtuuri, idea ja rakennustapa ovat edelleen selkeästi 

tunnistettavissa. Rakennuksen varhaisempi käyttötarkoitus ja ulkoasu eivät enää hahmotu. 

Kuitenkin vanhojen hirsien käyttö tuo kohteeseen kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Löytänän rantojen yhtenäisenä säilynyttä loma-asutusta ja se 

yhdistyy myös alueen vanhempaan rakennuskantaan. Maisemallisesti mökki sijaitsee 

tavanomaisella paikalla. 

Historiallinen arvo 

Erityistä historiallista arvoa kohteella ei ole, koska hirsien alkuperä ei ole tiedossa. 

2/2/2/2/1/2/1/0=12 

Lähteet 

 

Rakennuksen kunto 

Kohde on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Kohteen ollessa aktiivisessa käytössä sen 

säilymisedellytykset ovat hyvät. 
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Kohdenumero 

1032 

Nimi 

Hakkurintie 148, vapaa-ajan asunto 

Osoite 

Hakkurintie 148 

Kiinteistönumero 

226-402-4-87 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi loma-asunto 

alkup. käyttö loma-asunto 

nyk. käyttö vapaa-ajan asunto 

ajoitus 2008 

suunnittelija  

kerrosluku 2 

perustus betoni 

runko hirsi 

vuoraus ei vuorausta 

ulkoväri punaruskea, valkoinen listoitus 

kattomuoto satulakatto 

kate profiilipelti 

ikkunat neliönmalliset ruutuikkunat 

  

Valokuvat 1940 

  

Kuvaus 

Kohde on suuri ympärivuotiseen käyttöön soveltuva luultavasti Honkarakenteen pyöröhirsinen 

vapaa-ajan asunto haja-asutusalueella. Rakennuksen itäpäässä on tornimaiselta vaikuttava 

kaksikerroksinen osa, jota kiertää parveke. Parvekkeen kaide on koristeellinen ristikkokaide. 

Rakennuksen pohjoisjulkisivulla on ulkoneva umpikuisti, jolta on pääsisäänkäynti. Ulko-ovi on 

leveä pariovi, jonka ikkunoissa on koristeellinen ruudutus. 

Kohde sijoittuu Soinisen jälleenrakennuskauden tilan kanssa samalle kiinteistölle. Kohde ei 

sijoitu rantaan. Hakkurintien vastapuolella on Lamminpään vanha tila yhtenäisine peltoineen. 

Kohde on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on harvinaisen näyttävä 2000-luvun suuri vapaa-ajan asunto, joka erottuu sekä 

ulkoasunsa että rakennuspaikkansa puolesta muista tarkastelualueen vapaa-ajan asunnoista. 

Rakennusmateriaali sen sijaan on tarkastelu alueelle tyypillinen. Kohde poikkeaa merkittävästi 

ympäristönsä rakennuskannasta, joka koostuu 1900-luvun alkupuolen maatilojen ja 

pientilojen rakennuksista. Kohde on edustava ja laadukkaasti toteutettu luultavasti 

Honkarakenteen 2000-luvun vapaa-ajan asunto. Se kuvastaa hyvin 2000-luvun vapaa-ajan 

asumisen laatuvaatimuksia, jotka vastaavat vakituista asumista. Ikänsä takia kohde on 

säilynyt alkuperäisessä asussaan ja arkkitehtuuri, idea ja rakennustapa ovat hyvin 

tunnistettavissa.  

Ympäristöarvo 

Kohde on osa modernia hirsirakentamisen perinnettä Karstulassa, mutta se rikkoo 

massoittelunsa ja käyttötarkoituksensa takia muuten yhtenäistä 1900-luvun alkupuoliskolla 

syntynyttä kylärakennetta eikä tue lähiympäristönsä kokonaisuutta. 

Historiallinen arvo 

Kohde kertoo 2000-luvulla yleistyneestä ympärivuotisesta vapaa-ajan asumisesta ja 

kohonneista laatuvaatimuksista. Kohteen iän takia sillä ei voi katsoa olevan erityistä 

historiallista arvoa. 

2/1/2/2/0/1/0/0=8 

Lähteet 

 

Rakennuksen kunto 

Kohde on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Uuden kohteen säilymisedellytykset ovat 

hyvät. 

 

  



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Inventointilomake 121 (126) 
    
30.8.2017    
   

 

 

 

Inventointikortit_VALMIS_20170830.docx 

Kohdenumero 

1033 

Nimi 

Kivikon pihapiiri 

Osoite 

Anttilantie 157 

Kiinteistönumero 

226-407-10-7 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö loma-asunto 

ajoitus 1953 

suunnittelija  

kerrosluku 1 ½ ja kellari 

perustus betoni 

runko puu 

vuoraus pystypeiterima 

ulkoväri punainen, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattotiili 

ikkunat 3 osaan jaetut vaakaikkunat, haukkaikkunat 

  

Valokuvat 1948(asuinrakennus), 1950(aitta) 

  

Kuvaus 

Kivikko on lohkaistu viereisestä vanhemmasta Karanganrannan tilasta 1930-luvulla. Tilalle 

rakennettiin 1930-luvun lopulla pieni hirsitupa, jonka paikalle nykyinen asuinrakennus 

valmistui vuonna 1953. Se on tyypillinen 1950-luvun tyyppitalo, jonka huoneet keskittyvät 

keskusmuurin ympärille. Sisäänkäynnin yhteydessä on harjakattoinen umpikuisti pihan 

puoleisella julkisivulla. Tilan peltoja on viljelty 1970-luvulle asti, jonka jälkeen pellot ovat 

kasvaneet umpeen ja näkymät Anttilantien ja peltojen yli Yläkarangalle ovat umpeituneet. 

Pihapiirissä on säilynyt kaksikerroksinen luhtiaitta. Punaiseksi maalattu aitta on 

pystypeiterimoitettu ja listat ja ristikkokaiteet ovat valkoisia. Ovet ovat ruskeaksi maalatut. 

Vesikatteena on profiilipelti. Pihapiirin luoteisreunalta on purettu tilan entinen navetta. 

Päärakennus on melko hyvässä kunnossa, aitta on paremmassa kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on tyypillisyydessään tavanomainen 1950-luvun tyyppitalo, joka on päärakennuksen 

alkuperäisenä säilyneen ulkoasun takia melko harvinainen ja edustava. Kohteen edustavuutta 

kuitenkin heikentää alun perinkin vaatimaton rakennuskanta ja purettu navetta. 

Asuinrakennus ja pihapiiri ovat säilyneet muuten hyvin 1950-luvun mukaisessa asussaan, 

paitsi että tilan navetta on purettu. Tämä heikentää kohteen alkuperäisyyttä, vaikka 

alkuperäinen käyttö, idea ja rakennustapa ovat edelleen tunnistettavissa. Tila on perustettu jo 

1930-luvulla ja aitta saattaa olla tältä ajalta, mutta tilan rakennuskannan vaiheiden merkitys 

jää vähäiseksi. 

Ympäristöarvo 

Kohteen rakennuskanta on osa Anttilantien varren vanhaa maatalouteen perustunutta 

rakennuskantaa. Asuinrakennus on osa jälleenrakennuskauden yhtenäistä rakennuskantaa. 

Maisemallisesti kohteesta on tullut tavanomainen tilan peltojen umpeenkasvun myötä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista asutushistoriallista arvoa sen kertoessa kylän asutuksen 

tiivistymisestä ja maataloudesta 1900-luvun alkupuolella, mutta kohteen kertovuus on 

kärsinyt etenkin peltojen umpeenkasvusta. 

1/2/1/2/0/2/1/1=10 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, 

s.369-370 

Rakennuksen kunto 

Päärakennus on melko hyvässä kunnossa, 

aitta on paremmassa kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

Vapaa-ajan asumisen jatkuessa kohteessa 

sen säilymisedellytykset ovat hyvät 
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Kohdenumero 

1034 

Nimi 

Anttilantie 262b, asuinrakennus 

Osoite 

Anttilantie 262b 

Kiinteistönumero 

226-407-11-37 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1993 

suunnittelija Honkarakenne 

kerrosluku 1 ja kellarikerros 

perustus betoni 

runko betonielementti, hirsi 

vuoraus ei vuorausta, päätykolmiossa pystyvuoraus 

ulkoväri punaruskea, valkoinen listoitus 

kattomuoto satula 

kate kattotiiltä jäljittelevä profiilipelti 

ikkunat tuuletusikkunalliset ruutuikkunat, joiden leveys vaihtelee 

  

Valokuvat lupakuva 9698(lupa nro 52/1993, julkisivukuvat), 

1967(asuinrakennus ja autotalli) 

  

Kuvaus 

Kohde on 1990-luvulla rakennettu näyttävä ja iso Honkarakenteen rinteeseen istutettu 

pyöröhirsitalo. Ylärinteen puolella pitkän julkisivun keskellä on avokuisti, josta on sisään 

käynti rakennukseen. Toinen sisäänkäynti on alarinteen puolella. Yläkerrassa on kaksi 

maakuuhuonetta, keittiö ja iso tupa. Tuvan puoleisessa päädyssä on terassi. Tuvassa on iso 

erkkeri ikkunoineen ruokailutilan yhteydessä. Alakerrassa on pieni sivuasunto 

keittokomeroineen ja makuualkoveineen, sauna- ja kodinhoitotilat sekä tekninen tila. 

Pihapiirissä on myös honkarakenteen autotalli. 

Kohde on lohkaistu vuonna 1993 Luksanniemen (kohde nro 71) tilasta. Rakennuspaikka on 

Luksanniemen entistä peltoa ja niittyä. Kohteen pihapiiriä ympäröivät täysikasvuiset puut ja 

pensasaidat, jotka erottavat kohteen Luksanniemen pihapiiristä. 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 
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Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Tarkastelualueelle on rakennettu hyvin vähän 1900-luvun loppupuolella asuintaloja. Näistä 

monet ovat tarkastelualueella juuri Honkarakenteen pyöröhirsitaloja. Kohde edustaa hyvin 

1900-luvun lopun hirsirakentamista ollen tarkastelualueelle tyypillinen Karstulassa sijaitsevan 

Honkarakenteen talotehtaan takia. Lähistön rakennuskannasta se kuitenkin poikkeaa selvästi. 

Kohde on edustava esimerkki Honkarakenteen pyöröhirsitaloista. Ikänsä takia kohde on 

säilynyt hyvin alkuperäisessä asussaan eikä siinä ole kerroksellisuutta. 

Ympäristöarvo 

Kohde on osa modernia hirsirakentamisen perinnettä Karstulassa. Tyylillisesti kohde poikkeaa 

Luksanniemen muusta rakennuskannasta, mutta kohde ei kuitenkaan häiritse tilan 1900-

luvun alussa muotoutunutta kokonaisuutta. Vaikka kohde sijaitsee maisemallisesti kauniilla 

paikalla Luksanniemessä, pihapiiri on kuitenkin maisemallisesti tavanomainen.  

Historiallinen arvo 

Kohteen iän takia sillä ei vielä voi katsoa olevan erityistä historiallista merkitystä. Se kertoo 

Honkarakenteen hirsitalotehtaan sijainnista Karstulassa. 

1/1/2/2/0/1/1/1=9 

Lähteet 

Karstulan rakennuslupa-arkisto, lupa numero 52/1993 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, s.218 

Rakennuksen kunto 

Rakennus on hyvässä kunnossa. 

Säilymisedellytykset 

hyvät 
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Kohdenumero 

1035 

Nimi 

Lahden asuinrakennukset ja talouskeskus 

Osoite 

Anttilantie 460a 

Kiinteistönumero 

226-407-11-35 ja 

226-407-11-36 

Rakennustunnus 

Kohdekuvaus  

rakennustyyppi asuinrakennus 

alkup. käyttö asuinrakennus 

nyk. käyttö 011 

ajoitus 1977 

suunnittelija  

kerrosluku 1 

perustus betoni 

runko puu 

vuoraus tiili, ikkunoiden yllä pitkillä julkisivuilla vaakavuoraus, 

päätykolmiossa pystyvuoraus 

ulkoväri punatiili, julkisivun vuorilaudat beessi 

kattomuoto satula 

kate profiilipelti 

ikkunat tuuletusikkunalliset vaakaikkunat, pienet vaakaikkunat 

  

Valokuvat 1985(etualalla Anttilantie 460a, taaempana 460b), 1987(Lahden 

vanha päärakennus), 1990(puurakenteinen eläinsuoja 1960-70-

luvuilta), 1991(konehalli 1900-luvun loppupuolelta), 

1992(pesubetonielementeistä rakennettu eläinsuoja 1900-luvun 

lopulta), 1975(Lahden talouskeskus, vasemmalla vanha 

asuinrakennus, muut rakennukset ovat tilan talousrakennuksia ja 

eläinsuojia). 

  

Kuvaus 

Lahden talouskeskus koostuu kahdesta 1970-luvun lopun tiilivuoratusta matalasta 

asuintalosta, joilla on loiva satulakatto. A-rakennus on valmistunut vuonna 1977 ja B-

rakennus vuotta myöhemmin. Ulkonäöltään ne ovat hyvin saman kaltaiset. A-rakennuksessa 

on autotalli toisessa päädyssä. B-rakennuksessa sen tilalla on makuuhuone. Rakennusten 

pääsisäänkäynnit ovat sisäänvedetyssä syvennyksessä. Lisäksi taloissa on toinen sisäänkäynti 

arkieteisen yhteydessä. 

Lisäksi pihapiirissä on uudenpien asuinrakennusten itäpuolella vanha asuinrakennus 1900-

luvun alusta. Hirsirakenteinen entinen asuinrakennus on nykyisin kylmänä varastona. Se on 

pystypeiterimavuorattu ja punamultaus on haalistumassa pois. Ikkunoiden listat ovat olleet 

valkoiset, mutta maali on suurimmaksi osaksi rapissut pois. Kohteella on tarkastelualueen 

1900-luvun alun taloille harvinaiseen tapaan kaksi julkisivusta ulkonevaa, korkeaa 

umpikuistia. Ilmeisesti talossa on asunut kaksi perhettä. Talon ikkunat ovat T-mallia. Ovien 

yläpuolella on kolmeen ruutuun jaetut matalat vaakaikkunat. Kuistien päädyissä on 

yläkulmistaan viistetyt kolmeen osaan jaetut vaakaikkunat. Kummassakin sisäänkäynnissä on 

pariovi. Ovet ja ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä. Rakennus on kylmillään ja huonokuntoinen. 

Profiilipeltinen vesikatto on hyvässä kunnossa. 

Tilalla harjoitetaan edelleen eläintaloutta ja asuinrakennusten pohjoispuolella on eri-ikäisiä 

talousrakennuksia ja eläinsuojia. Kohde sijaitsee maisemallisesti näyttävällä paikalla 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Inventointilomake 126 (126) 
    
30.8.2017    
   

 

 

 

Inventointikortit_VALMIS_20170830.docx 

Luksanjärveen laskevalla rinteellä omien peltojensa keskellä. 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa kylmillään olevaa entistä asuinrakennusta 

lukuun ottamatta. 

Arviointi 

Rakennushistoriallinen arvo 

Kohde on 1900-luvun alussa perustettu tila, jolla harjoitetaan edelleen eläintaloutta. Tilan 

rakennuskanta on uusiutunut 1900-luvulla. Tilalla on kaksi 1970-luvun lopun asuinrakennusta 

ja asuinkäytöstä poisjäänyt 1900-luvun alun asuinrakennus. Tarkastelualueen muillakin tiloilla 

on samoihin aikoihin uusittuja asuinrakennuksia, mutta vanhan pois käytöstä jääneen 

asuinrakennuksen säilyminen pihapiirissä on harvinaista. Uudet asuinrakennukset poikkeavat 

lähiympäristön muusta vanhemmasta rakennuskannasta ilmentäen elintason nousua 

maaseudullakin 1960-70-luvuilla. Uudet asuinrakennukset ovat säilyneet alkuperäistä 

vastaavassa asussa eikä niissä ilmene kerroksellisuutta. Sen sijaan pihapiirin uusiutuneessa 

rakennuskannassa näkyy kehittyvän maatalouden vaatimukset. Pihapiirin vanhin rakennus on 

entinen asuinrakennus 1900-luvun alusta. Pihapiirin talousrakennukset ilmentävät hyvin omaa 

aikaansa ja maatalouden kehittymistä kohti suurempia yksiköitä. 

Ympäristöarvo 

Kohde on merkittävä osa Luksanjärven ympäristön vanhaa maatalouteen liittyvää 

rakennuskantaa ja kulttuurimaisemaa. Se sijaitsee maisemallisesti edustavalla ja näkyvällä 

paikalla Luksanjärveen laskevien peltojensa keskellä toimien myös maamerkkinä. 

Historiallinen arvo 

Kohteella on paikallista elinkeinohistoriallista arvoa 1900-luvun alussa perustettuna tilana, 

jolla harjoitetaan yhä eläintaloutta. Rakennuskannan voimakas uusiutuminen kuitenkin 

heikentää kohteen kertovuutta. 

2/1/1/1/2/2/2/1=12 

Lähteet 

Kotiseutumme 2008-2009 Kannonkoski-Karstula-Kinnula-Kivijärvi-Kyyjärvi-Pylkönmäki, 

s.318, 315 

Rakennuksen kunto 

Kohteen rakennukset ovat hyvässä kunnossa 

kylmillään olevaa entistä asuinrakennusta 

lukuun ottamatta. 

Säilymisedellytykset 

Eläintalouden jatkuessa tilalla kohteella on 

hyvät säilymisedellytykset. 

 


