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Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

1.

TYÖN TAUSTA, TARKOITUS JA TOTEUTUS
Tämä rakennetun kulttuuriympäristön inventointi on tehty Oriveden kaupungin tilauksesta Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavamuutoksen laatimiseen liittyvänä selvityksenä. Selvitystyön tarkoituksena on alueen ja sen rakennusten erityispiirteiden tunnistaminen ja merkityksen esiin tuominen kaavoituksen ja elinympäristön kehittämisen näkökulmasta. Työssä on koottu ja päivitetty tiedot
Oriveden Keskustien itäpuolisen alueen rakennuskohteista, joita ovat kartalla (kuva 1) keltaisella
korostusvärillä osoitetut rakennukset pihapiireineen.

Kuva 1. Selvitysalue ja työssä inventoitavat rakennuskohteet (keltainen korostus) maanomistuskartalla1

1

Karttalähde: Oriveden kaupunki
2

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Työn on toteuttanut Oriveden kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat
vastanneet arkkitehdit Heidi Sumkin (maastotyöt) ja Kirsikka Siik (projektipäällikkö, arvotus ja raportin viimeistely).
Työ pohjautuu eri aikojen historiallisten karttojen, kirjallisuudesta saatujen tietojen, vanhojen ilmakuvien, rakennusvalvonnasta saatujen kuvien sekä maastokäynneillä kerättyjen havaintotietojen rinnastamiseen ja vertailuun. Käytössä olleet lähtötiedot on listattu tarkemmin raportin lopussa olevassa lähdeluettelossa.
Työ aloitettiin yleispiirteisellä tutustumisella tutkimusalueeseen ja sen ominaispiirteisiin maastokäynnillä. Lisäksi alueeseen ja sen taustoihin tutustuttiin alueen historiasta kertovan kirjallisuuden ja
vanhojen karttojen avulla. Työhön ei liity vuorovaikutusta tai tiedotusta, vaan osallistaminen ja viranomaisyhteistyö tapahtuvat alueen asemakaavoituksen yhteydessä.

2.

TARKASTELUALUEEN KUVAUS

2.1.1 Orivesi
Orivesi on Pirkanmaalla sijaitseva 9 261 asukkaan kaupunki, jonka Rajanaapureita ovat Tampere,
Kangasala, Ruovesi, Juupajoki, Jämsä ja Kuhmoinen. Sen pinta-ala on 960,09 km2, josta 160,44 km2
on vesistöjä. Väestötiheys on 11,58 asukasta/km2. (30.4.2018) Oriveden keskus sijaitsee noin 41
kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Orivedeltä on hyvät yhteydet eri suuntiin. Kaupungin
keskusta-alueen kautta kulkee valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään sekä kantatie 58 (Orivedentie)
Kangasalta Mänttään. Myös kantatie 66 lähtee Orivedeltä Pohjanmaan suuntaan. Rautatiepaikkakuntana Tampere-Jyväskylä -radan varrella, Orivedeltä pääsee junalla reilussa kahdessa tunnissa suoraan Helsinkiin.2

Kuva 2. Oriveden sijainti 3. Tarkastelun kohteena olevan alueen sijainti Orivedellä on osoitettu kartalle mustalla nuolella.

2

https://fi.wikipedia.org/wiki/Orivesi, osoitteen toimiuus tarkistettu 7.12.2018

3

Karttalähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/, osoitteen toimivuus tarkistettu 5.9.2018
3
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2.1.2 Keskustien itäpuolinen alue
Tämän työn tarkastelukohteena on Oriveden Keskustien itäpuolisen alueen asemakaavamuutoksen
kaava-alue rakennuskohteineen, pihapiireineen ja lähiympäristöineen. Alueeseen kohdistuu jonkin
verran muutospaineita: alueelle parhaillaan tekeillä olevan asemakaavamuutoksen tavoitteissa on
ilmaistu, että pahoin vanhentuneen asemakaavan päivittämisen ja ajantasaistamisen lisäksi alueelta
on tarkoitus myös purkaa olemassa olevia rakennuksia ja lisätä rakennusoikeutta uusia erillistaloja
ja kytkettyjä pientaloja varten.
Kaavoituksen kohteena olevan alueen eli samalla tämän tarkastelun inventointialueen laajuus on
noin 26 hehtaaria. Kaava-alue sijoittuu yhtä tonttia ja rakennuskohdetta lukuun ottamatta Oriveden
keskustan läpi pohjois-eteläsuunnassa kulkevan Keskustien Itäpuolelle. Kaava-aluetta rajaavat lännen puolella Koulutie, Keskustie ja Särkäntie. Idän puolella rajaus vaihtelee Puistolankujan, Särkäntien ja Eerolanraitin välillä. Pohjoisessa alue ulottuu Koulutielle, Oriveden opiston kiinteistön pohjoispuolelle. Etelässä alue päättyy hieman ennen Keskustien ja Vuohenrannan risteystä. Alueen eteläkärjessä on Keskustien varrella sijaitsevia pientaloja sekä useamman rivitalon keskittymä. Kaavamuutosalueen tarkempi sijainti, rajaus ja laajuus suhteessa koko keskustaajamaan ilmenee kuvista
3 ja 4.

Kuva 3. (vasemmalla) Kaavamuutosalueen rajaus kaupungin osoitekartalla.
Kuva 4. (oikealla) Tarkastelualueen (punainen rajaus) sijoittuminen ja suhde koko keskustaajamaan 4

Tarkastelualue on kokonaisuudessaan ennestään rakentunutta, pienimittakaavaista kaupunkikeskusta-aluetta. Toiminnoiltaan alue on monipuolista: alueella on runsaasti asumista, mutta myös liiketiloja ja julkisia palveluita. Ydinkeskustan eteläosaan sijoittuva kirkko hautausmaineen on taajamarakenteessa ja kaupunkikuvassa hyvin tärkeässä osassa. (Kirkko rakennuskohteena ei kuulu kaavamuutoksen alueeseen ja on siten rajattu tämän tarkastelun varsinaisten tarkastelukohteiden ulkopuolelle.)
4

Karttalähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/, osoite tarkistettu 5.9.2018
4
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Yleisilmeeltään alue on melko tyypillistä, mutta mittakaavaltaan ja kaupunkikuvaltaan harvinaisenkin
yhtenäisenä ja ihmisläheisenä säilytyttä suomalaisen pikkukaupungin taajama-aluetta, jossa samalla
on säilynyt lukuisia viitteitä alueen pitkään asuin- ja maataloushistoriaan.

Kuva 5. Alueen ilmakuva ja taustakartta yhdistettynä 5. Kuvasta ilmenee keskustaajaman aluerakenne, selkeä rajautuminen sekä taajaman mittakaavallinen yhtenäisyys, josta vain Keskustien länsipuolen uudemmat
kaupan alueet selkeämmin erottuvat. Lisäksi kuvata hahmottuu hyvin, miten taajamaa ympäröivät eri puolilla pelto- ja järvialueet.

Alueen pohjoisosassa sijaitsee Oriveden Opiston alue. Opistoalue on laaja ja sen rakennukset ovat
vuosilta 1940-2000. Alueella on todettu olevan kulttuurihistoriallisia arvoja.6
Oriveden opiston eteläpuolella rakennuskanta on hyvin sekoittunutta. Keskustan kaupat ja palvelut
sijaitsevat kaava-alueen läntisellä puolen alle kilometrin säteellä. Myös rautatie- että linja-autoasema
sijaitsevat alle kilometrin säteellä kaava-alueen keskivaiheilta. Alueella on jonkin verran erilaisten
julkisten sekä yksityisten palveluiden rakennuksia. Eniten alueella on kuitenkin asuinrakennuksia,
joita on tasaisesti sekoittuneena sekä pientaloja, rivitaloja että pienkerrostaloja. Olemassa oleva
kerrostalokanta alueella on vanhaa ja maksimissaan kolmikerroksista. Suunnittelualueen korttelialueiden kiinteistöt ovat suurimmaksi osaksi yksityisessä omistuksessa.
Alueen keskivaiheilla sijaitsee Orivedenkylä, joka on historiallinen kyläpaikka. Ensimmäisen kerran
kylä on ollut mainittuna vuoden 1540 maakirjassa. Kylän sijainti on ollut jotakuinkin Latokartanontien, Kössintien ja Niementien ympäristössä. Maisemaa rajaavat Kirkkolahden järvi ja peltomaisemat. Oriveden kylästä on syntynyt nykyinen keskustan alue ja maaseutu näkyy kaupungin rakenteessa yhä osioina keskustarakenteen sisällä peltoina ja vanhoina maatiloina.

5

Karttalähde: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/, osoite tarkistettu 5.9.2018

6

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 1910-2014, 2014, Jari Heiskanen, Kulttuuriympäristöpal-

velut Heiskanen & Luoto Oy, s. 68
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Keskustan taajama on kasvanut pohjois-eteläsuuntaisen maantien varteen. Etelästä Orivettä lähestyvä Kangasalantie on todennäköisesti seudun vanhin tie. Sen nykyinen linjaus (Orivedentie, tie 58)
kulkee Oriveden keskustan länsipuolelta. Vanha reitti menee kuitenkin nykyisellä Keskustiellä alkaen
Kirkkolahdelta, kulkien kirkon ohi yhtyäkseen keskustan jälkeen pohjoisessa taas Orivedentiehen.

3.

ORIVEDEN HISTORIA JA ALUEEN RAKENTUMINEN

3.1

Esihistoriallinen aika
Esihistoriallisella aikakaudella asuinpaikat sijaitsivat vesistöjen varsilla ja harjujen kupeilla. Orivedeltä on löydetty asumisen merkkejä jo esihistorialliselta ajalta. Ensimmäiset merkit ihmisten liikkeistä Oriveden alueella on ajoitettu jälkeen jätettyjen irtoesineiden ajallisen tunnistamisen avulla
ajankohtaan 4500-000 eaa. 7 Pääosa Oriveden muinaisjäännöksistä on kivikautisia asuinpaikkoja ja
esinelöytöjä.

3.2

Maatalous ja kylien synnyt (1300-500-luvut eKr./eaa -> 1600-1700-luku)
Pronssikaudella (1500/1300–500 eKr./eaa.) alkoi Suomessa muodostua pysyvämpää kyläasutusta
kaskenpolton, karjatalouden ja hakamaiden ja näiden lannoittamisen myötä. Tätä ennen asutusta ja
ihmisten liikkeitä sääteli erätalous, jossa metsästys, kalastus ja keräily sekä vesireitit edelletty vuodenaikojen mukaan liikkumista. Vanhimmat selvästi tunnettavat kyntöjäljet ovat ajalta 650–700 eKr.
Kotieläiminä tunnettiin koira, lehmä ja lammas.
Rautakauden (500 eKr./eaa – 1300jKr./jaa) kulttuuri jatkoi pitkään pronssikautisia perinteitä, joille
oli ominaista jakautuminen sisämaan itäiseen ja rannikon läntiseen kulttuuripiiriin.8 Peltoviljely vaikutti kiinteän kyläasutuksen vakiintumiseen rautakauden kuluessa. Näistä rintamaiden kylistä käytiin
erällä hyvinkin pitkien taipaleiden takaa. Vähitellen kiinteä, maatalouteen perustuva asutus valtasi
erämaitakin ja levisi uudenajan (1600->) kuluessa Pirkanmaan pohjoisimpiinkin pitäjiin.9
Ruotsin kruunun tarve tehostaa maanjakoja perustui verotuksen muutokseen. Keskiajalla verotus oli
kollektiivista, mutta Kustaa Vaasa (hallitsijana 1523-1560) halusi sen pohjautuvan taloihin ja maanomistukseen. Kruunu alkoi aktiivisesti edistää maan jakamista, jotta talojen varallisuus saataisiin
selville. Isojakoon asti Ruotsissa ja Länsi-Suomessa maanjaot tehtiin sarkajakona.10 Keskiajalla toteutettu sarkajako, jonka perustana oli maan yhteisomistus, ajoi ryhmäkylien synnyn. Sarkajaossa
kylän kaikki pellot yhdistettiin ja kukin talo sai viljeltäväkseen sarkoja eri vainioista. Saran leveys
vastasi talon verolukua. Järjestelmä pakotti naapurit tekemään yhteistyötä samoin menetelmin, joka
hidasti uudistuksia. Maataloudessa oli vuoroviljelyä, metsätaloudessa tervanpolttoa. Lisäksi käytiin
kauppaa, joka voimisti tieinfrastruktuurin kehitystä.11
1523 Kustaa Vaasa tuli kuninkaaksi. Kaikki maa siirtyi kuninkaan eli kruunun omistukseen ja talonpojan veroa alettiin kerätä maanvuokrana. 1527 Kustaa Vaasan aikana seurannut uskonpuhdistus,
toi valtiolle hallintaansa myös kirkon omaisuuden. Tämä johti siihen, että Talonpoikaisyhteiskuntaa
alkoi hallita kirkko, jonka rakennukset nousivat hyvien kulkuyhteyksien ääreen ja maisemassa näkyvälle paikalle. Tämä näkyykin yhä tänä päivänä vanhojen pitäjien ja maalaiskylien raiteissa ja
keskustamaisemissa: päätie on kirkkotie ja näkymäpäätettä hallitsee kirkkorakennus, joka toimii niin
maamerkkinä kuin kaupungin porttina.

7

lähde: Oriveden kaupunki: http://www.orivesi.fi/fi/orivesi-info/historiaa-vuosilukuina

8

lähde: Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, Tampereen kaupunki - Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maan-

käytön suunnittelu 2015 s. 32
9 lähde: KULTTUURIMAISEMAT 2016 Pirkanmaan maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat maatalousalueet, Pirkanmaan liitto
2016. s. 11
10 Leena Lahtinen. Karttojen kertomaa. Ympäristöministeriö 2005. s. 13
11

lähde: Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, Tampereen kaupunki - Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maan-

käytön suunnittelu 2015, s. 33
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Orivedenkylä on historiallinen kylänpaikka, joka mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 1540 maakirjassa, jolloin kylässä mainitaan olleen 13 taloa. Kuitenkin Orivedellä tiedetään olleen seurakunta
jo keskiajalla. Ensimmäinen maininta seurakunnasta on vuodelta 1456. Kylä on sijainnut laakealla
mäellä alueella, joka kuuluu nykyisen Oriveden keskustaan. Kylän tonttimaa sijaitsee nykyisen asutuksen alla.
Historiallisen ajan tieverkko vakiintui, eikä siinä tapahtunut merkittäviä linjausten muutoksia ennen
Suomen itsenäistymistä. 1598 Oriveden kautta tuli ensimmäisen kerran kulkemaan säännöllinen niin
sanotun lukkarinpostin reitti.
1600-luvulla alettiin asuttamaan eräalueita. Kustaa Vaasan toiveiden mukaisesti, jotta matkaajille
löytyisi kestittäjiä, perustettiin sotilasvirkataloja eli puustelleilta, säteritiloja, kartanoiden varhaisimpia torppia. Ilmiö liittyy vahvasti Suomen tieverkoston syntyyn, jota Ruotsin kuningas ajoi voimakkaasti; joka kylästä tuli kulkea kunnon tie joka kylään. Myös varhainen teollistuminen alkoi tuolloin;
rakennettiin myllyjä, sahoja ja pajoja. Varhaisin kartta koskien Orivedenkylää on maakirjakartta
vuodelta 1634. Kartan mukaan kylässä sijaitsi tuolloin 12 taloa. 12
Oriveden kylällä suoritettiin isojako 1777-1785. 13 Vuoden 1779 isojakokartta osoittaa kylän kasvaneen kohti luodetta. Kylän keskusalue säilyi kuitenkin paikallaan, eikä isojako hajottanut kylää. Osa
tiloista muutti pois 1900-luvun loppupuoliskolla Oriveden kaupungin keskustan kasvaessa. Vanhan
ryhmäkylän tilakeskuksista osa jäi kuitenkin uuden rakennuskannan keskelle kaupungintalon itäpuolelle, niin sanotulle Kössin alueelle. On mahdollista, että keskiaikainen asutus on ainakin osittain
sijainnut isojakokarttaan merkityn kylän alueella. 14

Kuva 6. Ote Carl Petter Hällströmin vuonna 1798 laatimasta Hämeen ja Kymenkartanon läänin kartasta Oriveden kohdalta.15 Alkuperäinen kartta on laadittu mittakaavaan 1:540000, karttaote ei ole mittakaavassa.
Kartassa näkyy kirkko ja kylän sijainti sen pohjoispuolella sekä tärkeimmät tieyhteydet.

12

lähde: Kössinpellon Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2009, Kulttuuriympäristöyksikkö Pirkanmaan maakuntamuseo, 2009,

Kirsi Luoto, s. 9
13

lähde: Orivesi, Paltanmäen asemakaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2017. s. 17.

14

lähde: Kössinpellon Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2009, Kulttuuriympäristöyksikkö Pirkanmaan maakuntamuseo, 2009,

Kirsi Luoto, s. 9
15

Karttalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/%C2%B4%C2%B4H%C3%A4llstr%C3%B6min%20kar-

tasto%C2%B4%C2%B4%201798-1799/H%C3%A4meen%20ja%20Kymenkartanon%20l%C3%A4%C3%A4ni%201:540.000%20%28mg%29.jpg. (sivustolinkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
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Kuva 7. Oriveden keskustan maisemahistoriallinen tarkastelu perustuen isojaon karttaan. 16

16

Minna Halonen: Oriveden vanha kyläkeskusta 2005, s. 4
8
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Oriveden keskustan nykyisessä yhdyskuntarakenteessa ja maisemassa on edelleen selkeästi havaittavissa monia viitteitä vanhan kyläkeskustan rakenteeseen, kulkureitteihin ja paikalla olleiden
ja osin edelleen säilyneiden maatilojen rakennettuun kulttuuriympäristöön. Nämä säilyneet piirteet
tekevät Oriveden keskustasta aivan erityislaatuisen ja kulttuurillisesti rikkaan. Vanhasta kyläkeskustasta on laadittu erillinen kulttuuriympäristön inventointi (Oriveden vanha kyläkeskusta 2005,
Arkkitehtitoimisto Eija Teivas/Minna Halonen, 2005). Halosen ympäristökuvaus vastaa hyvin myös
nykytilaa, vaikka on jo 13-14 vuoden takaa:

9
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3.3

Teollistumisen ja kaupungistumisen aikakausi alkaa (1800-luku)
1800-luvun alkupuolella alkaa teollisuuden läpimurto: ruukkeja, tehtaita ja konepajoja perustetaan,
tieverkko laajene huomattavasti, koska iso- ja uusjakojen yhteydessä rakennetaan paljon uusia teitä
kylien yhdyskuntarakenteiden hajoamisen vuoksi.
Vuonna 1859 sallitaan kaupankäynti maaseudulla. 1865 Asetus kunnallisesta itsehallinnosta maaseudulla säädettiin ja kunta erotetaan seurakunnasta. Itsenäinen seurakunta pystyi näin muodostaa
itsenäisen kunnan.
Vuosina 1867–68 koetaan Suomessa suuret nälkävuodet. Koko maan väestöstä menehtyy noin 9%,
mutta Orivedellä tilanne on vieläkin karumpi: n. kolmannes väestöstä menehtyy.17

3.4

1900-luku
1900-luvun alkupuolen Orivesi on peltojen ympäröimä pienimittakaavainen taajama, jonka asutus
keskittyy voimakkaasti pääliikennereitin (nykyinen Keskustie) varrelle.

Kuva 8. Oriveden kirkonkylää etelän suunnasta nähtynä 1933. 18 Kirkko kellotapuleineen on kuvassa etualalla, tapulin pohjoispuolella tien vasemmassa reunassa erottuvat selvästi Syrenin kellosepänliikkeen ja
Karosen kaupan rakennukset – jälkimmäinen näistä kuuluu myös tämän selvityksen inventointikohteisiin.
Karosen kaupan jälkeen Keskustie tekee mutkan oikealle vanhimman kyläkeskuksen alueelle ja vain hieman
pohjoisempana edelleen takaisin vasemmalle. Kuvassa taka-alalla hieman keskilinjan oikealla puolella erottuu suurena vaaleana rakennuskohteena Oriveden opiston tuolloinen päärakennus. Siitä hieman lounaaseen
eli kuvan vasenta alanurkkaa kohti teiden haarautumiskohdassa erottuu niin ikään suurehkona vaaleana
rakennuksena Auvisen talo, joka jo tuolloin on ollut selkeä maamerkki kyläkuvassa.

17

Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, Tampereen kaupunki - Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön

suunnittelu 2015, s. 40-44
18

Kuvalähde: http://timosuvanto.blogspot.com/2017/09/
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Kuva 9. Ote Maammittaushallituksen vuoden 1931 taloudellisesta kartasta Oriveden kohdalta.19 Pääosa kirkonkylän rakennuksista sijaitsee Keskustien varressa. Alkuperäinen
kartta on laadittu mittakaavassa 1:100000, ote ei ole mittakaavassa.

Kuva 10. Ote Maammittaushallituksen vuoden 1949 taloudellisesta kartasta Oriveden kohdalta.20 Rakentaminen on levinnyt aiemoaa laajemmalle Keskustien kumminkin puolin.Alkuperäinen kartta on laadittu
mittakaavassa 1:100000, ote ei
ole mittakaavassa.

19

Karttalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Taloudelliset%20kartat/Taloudellinen%20kartta%201:100.000%20Ori-

vesi%201931.jpg (sivustolinkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
20

Karttalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Taloudelliset%20kartat/Taloudellinen%20kartta%201:100.000%20Ori-

vesi%201931.jpg (sivustolinkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
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Kuva 11. Ote Maanmittaushallituksen ilmakuvakartasta Orivesi kk 1946-1953 tarkastelualueen kohdalta.21
Kirkonkylää ympäröivät avoimet peltoalueet. Keskustie, joka vielä vuoden 1949 kartalla tekee mutkan, kulkee tässä ilmakuvassa jo uudella, suoristetulla linjauksella.

1900-luvun alkupuolella maatalouden koneellistuminen vaati peltojen salaojittamista kulkemisen
helpottamiseksi pelloilla. Salaojitus muokkasi peltomaisemia.
Koko Suomessa asumisen keskittyminen kiihtyy maatalouden väistyessä elinkeinona asteittain teollisuuden, kaupan ja palveluiden tieltä. Sotien jälkeen myös maaseudulle tulee tarve näyttää, että on
taloudellisen kasvun aika. Tämä ilmenee erityisesti liikerakentamisessa ja laajentamisessa, jotka toteutetaan modernisaation periaatteiden mukaisesti. Ominaisia piirteitä ovat teollinen tuotanto, kaupan ja logistiikan rakennemuutos sekä tehokkuus ja liikennesuunnittelu. Teitä parannetaan ja yksityisautot lisääntyvät voimakkaasti 1950-luvulla.22

21

lähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Ilmakuvakartat/Ilmakuvakartta%201:10.000%20Orivesi%20kk.%201946-

1953%20%288+0%29.jpg (sivustolinkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
22

Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, Tampereen kaupunki - Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön

suunnittelu 2015, s. 46-51
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Kuva 12. Ote 1:20000 mittakaavan peruskartasta Orivesi-Juupajoki 1956-1957 tarkastelualueen kohdalta. 23
(Kuvaote ei mittakaavassa)

3.5

1900-luvun loppupuoli ja Orivesi
Orivesi kehittyi toisen maailmansodan jälkeen Pirkanmaan koillisosien huomattavaksi palvelukeskukseksi. Vanha Oriveden kylä ja asemanseutu kasvoivat yhteen ja asutus laajeni joka suuntaan
muodostaen kunnan suurimman taajaman, jossa 1960-luvun lopulla asui jo yli puolet kunnan väestöstä. 24 Oriveden kirkonkylään valmistui ensimmäinen rakennuskaava, keskustaajaman kaava,
vuonna 1966.
Autoliikenne oli 1960-70-luvuilla rajussa kasvussa. Myös Orivedelle tehtiin tiestöön merkittäviä muutoksia. 1960-luvun lopussa parannettiin ja oikaistiin Kangasalta tulevaa kantatietä 58 rakentamalla
ajan hengen mukainen keskustan ohitustie, Orivedentie.
Vuonna 1972 avattiin liikenteelle uusi Tampereen ja Jyväskylän välinen valtatie 9, joka linjattiin
selkeästi sivuun Oriveden kirkonkylästä ja vanhoista tielinjoista. Se halkoo nyt metsäistä aluetta itä-

23

Karttalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Peruskartat,%20ym./Peruskartta%201:20.000%20Orivesi-Juupajoki%201956-

1957%20%280+6%29.jpg (sivustolinkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
24

lähde: Orivesi, Paltanmäen asemakaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2017. s. 7.
13
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länsisuuntaisesti keskustan pohjoispuolella. Tien linjaus vaikutti merkittävällä tavalla Oriveden saavutettavuuteen, sillä aikaisemmin oli Tampereelta kuljettu Orivedelle Kangasalan kautta.25 Toisaalta
Orivedestä oli nyt myös helppo kulkea ohi huomaamatta koko kirkonkylää, kun aiemmin tärkeimmät
tiet ja kulkuyhteydet kulkivat Oriveden keskustan läpi.

Kuva 13. Ote Oriveden opaskartasta vuodelta 1977. 26 Kartassa näkyy 1972 avattu Tampereen ja Oriveden
välinen valtatie 9. Julkiset ja kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Keskustien ja Aihtiantien varsille paikoille, joilla monet niistä yhä nykyisinkin sijaitsevat.

Kaupungistumiskehitys ja liikenteen muutokset muokkasivat osaltaan myös kaupunkikuvaa ja -rakennetta sekä ympäristön mittakaavaa. 1960-70-luvuilla rakennettiin keskustaan lukuisia asuinkerrostaloja ja uusia liikerakennuksia. Uudet liikerakennukset eivät enää sijoittuneet vanhaan tapaan
kadun varteen, vaan väljemmille tonteille, joilla kadun ja rakennuksen väliin tuli pysäköintialue. Pysäköintialueet levensivät keskustan tilakokemusta modernisaation mallin mukaisesti – kehitys, jota
25

lähde: Orivesi, Paltanmäen asemakaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2017. s. 7.

26

Karttalähde: http://timomeriluoto.kapsi.fi/KARTAT/Kaupunkikartat/Orivesi%20opaskartta%201977.jpg. (Sivustolinkin toimivuus tarkis-

tettu 28.9.2018)
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nykyisin ei enää pidetä yksinomaan onnistuneena. Mittakaava säilyi kuitenkin inhimillisenä ja kerrosluvuiltaan matalahkona.
Kaupungin oikeudet Orivesi sai vuonna 1986.

4.

KOHTEET KAAVOISSA JA AIEMMISSA SELVITYKSISSÄ

4.1

RKY-kohde: Oriveden kirkko
Tarkastelualueen välittömässä yhteydessä, mutta kaava-alueen ja inventoinnillekin osoitetun varsinaisen tarkastelualueen rajauksen ulkopuolella sijaitsee valtakunnallisesti merkittäväksi arvotettu
rakennetun ympäristön kohde Oriveden kirkko.
Oriveden tuhopoltetun ristikirkon paikalle rakennettiin vuonna 1961 moderni, Kaija ja Heikki Sirenin
suunnittelema kaarikirkko. Museoviraston RKY-sivulla kohdetta kuvataan seuraavasti: Oriveden
kirkko kuuluu 1950-luvun lopulla uusia muotoja etsineen sotien jälkeisen kirkkoarkkitehtuurin merkkiteoksiin. Kirkko on erittäin edustava esimerkki yksilöllisestä ja ilmaisuvoimaisesta 1960-luvun arkkitehtuurisuuntauksesta.27 Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 laatimisen yhteydessä valmistuneessa
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa luonnehditaan kirkkoa seuraavin sanoin: ”erittäin edustava esimerkki yksilöllisestä ja ilmaisuvoimaisesta 1960luvun arkkitehtuurisuuntauksesta.”28
Kirkkotarhan ulkopuolella sijaitseva barokkitapuli vuodelta 1780 on rakennettu Matti Åkerblomin johdolla. Se edustaa tekijälleen luonteenomaista kaksikerroksista, kookkaalla sipulikupolilla varustettua
lounais-suomalaista tapulityyppiä.
Oriveden kirkko tapuleineen liittyy toiminnoiltaan oleellisella tavalla Oriveden kirkonkylän historiaan,
kaupunkikuvaan, kehittymiseen ja nykyiseenkin toimintaan.

4.2

Maakuntakaava
Tarkastelualueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntahallitus on määrännyt
kokouksessaan 29.5.2017 maakuntakaavan 2040 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain
201§ mukaisesti ennen lainvoimaa.
Maakuntakaavassa 2040 pääosa suunnittelualueesta on keskustatoimintojen aluetta ja pienempi osa
taajamatoimintojen aluetta. Keskustatoimintojen aluetta koskevassa suunnittelumääräyksessä edellytetään kulttuuriympäristöarvojen erityistä huomioon ottamista: ”Alueen suunnittelussa on turvattava kulttuuriympäristöjen arvojen säilyminen”. Alue on myös tiivistettävää asemanseutua, joka tukeutuu ensisijaisesti raideliikenteeseen, sekä tärkeää vedenhankintaan soveltuvaa pohjavesialuetta
(arvoluokka I). Alueelle sijoittuu maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen alueita (Oriveden keskusta (maakuntakaavan inventoinnin ja liitekartan 12c kohde 36), Oriveden vanha kylä
(kohde 111)). Edelleen alue rajoittuu valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön (Oriveden kirkko, maakuntakaavan inventoinnin kohde 37).

27

http://www.rky.fi/read/asp/r_kohde_det.aspx?KOHDE_ID=1957, kohteen kuvauksen ensimmäinen tekstikappale. (internetsivun ja

linkin toimivuus tarkistettu 28.9.2018)
28

lähde: Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016. Pirkanmaan liitto, 2016. s.11
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Kuva 14. (vasemmalla) Ote maakuntakaavasta. Tarkastelualueen
likimääräinen sijainti on osoitettu kuvaan punaisella soikiolla.

Kuva 15. (oikealla) Ote maakuntakaavan liitekarttasivulta 12c,
kartta ”Orivesi”.

4.3

Yleiskaavat
Keskustaajamassa on kaupunginvaltuuston hyväksymä oikeusvaikutukseton yleiskaava vuodelta
1988. Suunnittelualueella sijaitsee kerrostalovaltaisia (AK) sekä pientalovaltaisia (AP) asuinalueita,
keskustatoimintojen (C) ja palvelujen ja hallinnon alueita (P) sekä julkisten palvelujen ja hallinnon
alueita (PY).
Kaavassa on osoitettu Auvisen talo merkinnällä ”kulttuurihistoriallinen kohde” (neliösymboli ja kirjainmerkintä SR10). Kohteen kuvaus kaavaselostuksen liitteessä 3 kuuluu: ”Auvisen talo. Heikki Tiitolan piirustusten mukaan v. 1926 rakennettu liiketalo”. Lisäksi mainitaan kaavan liitteessä 3 kohdassa Aluekohteet yhtenä kohteista Sukkavartaan alue ja sen kuvaus seuraavasti:

16
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Kuva 16. Ote Oriveden oikeusvaikutuksettomasta yleiskaavasta (1988). Suunnittelualueen likimääräinen
rajaus on esitetty kartalla punaisella rajauksella.

Oriveden kaupunki on käynnistänyt koko kaupungin aluetta koskevan oikeusvaikutteisen Oriveden
strategisen yleiskaavan laatimisen.
4.4

Asemakaava
Alue on kokonaisuudessaan ennestään asemakaavoitettua, mutta asemakaavat ovat vaihtelevan
ikäisiä. Voimassaolevassa asemakaavassa (ajantasa-asemakaavayhdistelmä kuvassa 18) on varauksia erityyppiselle asumiselle, liiketoiminnalle ja muulle yritystoiminnolle sekä yleiselle rakentamiselle
ja virkistys- ja katualueille.

17
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Kuva 17. Oriveden keskusta-alueen voimassa olevat asemakaavat. Kuvassa on osoitettu sinisin rajauksin
voimassa olevien asemakaavojen rajat ja valkoisella pohjalla olevin numeroin näiden kaavojen päiväykset.
Vireillä olevan Keskustien itäpuolisten alueiden asemakaavamuutoksen alue on osoitettu kuvassa punaisella
rajauksella.29 Kaavojen päiväykset kertovat osaltaan alueen muutosten vaiheista ja siitä, että rakentamisen
paineita on kohdistunut alueeseen sen keskeisestä sijainnista huolimatta melko vähän.

29

Karttalähde: Oriveden kaupunki, 2017
18
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Kuva 18. Ote ajantasa-asemakaavayhdistelmästä suunnittelualueen kohdalta.30 Kaavarajauksen likimääräinen sijainti on osoitettu kuvassa punaisella katkoviivalla.

30

Lähde: Oriveden kaupunki, 2018
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Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle on osoitettu seuraavat suojelumerkinnät:
opiston alueella voimassa olevassa kaavassa (Koulutie/Myllytie asemakaavan muutos, hyv.
kv 24.6.2002, kaavan arkistonumero 94) alueellisen suojelumerkinnän sisältävä käyttötarkoitusmerkintä YOU/s, jonka määräysteksti kuuluu:

-

Kauppalan kiinteistön kohdalla voimassa olevassa kaavassa (Keskustien länsipuolisen alueen
asemakaavan muutos, hyv. kv 10.2.2014, kaavan arkistonumero 107) alueellisen suojelumerkinnän sisältävä käyttötarkoitusmerkintä AL/s, jonka määräysteksti kuuluu:

-

Kauppalan kiinteistön päärakennus on lisäksi suojeltu asemakaavassa rakennusalakohtaisella suojelumerkinnällä sr-2, jonka määräysteksti kuuluu:

Muita rakennuskohtaisia suojelumääräyksiä ei ole voimassa olevissa asemakaavoissa annettu.
4.5

Muut selvitykset
Orivedestä on tehty useita kattavia inventointeja vuosien saatossa, joita on hyödynnetty myös tämän
inventoinnin muutamissa ohjekorteissa, historiaosuudessa sekä alueellisen rakentumisen hahmotuksessa ja yleistarkastelussa. Laajemmat asiakokonaisuudet seuraavissa selvityksissä:
• Tampereen Aitolahden ja Teiskon kulttuuriympäristöselvitys, Tampereen kaupunki - Kaupunkiympäristön kehittäminen, Maankäytön suunnittelu 2015
• Karttojen kertomaa, Leena Lehtinen 2005, Ympäristöministeriö
• Kössinpellon Asemakaava-alueen arkeologinen inventointi 2009, Kulttuuriympäristöyksikkö
Pirkanmaan maakuntamuseo, 2009, Kirsi Luoto
• Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan
liitto (27.5.)2016
• Orivesi, Paltanmäen asemakaava-alueen kulttuuriympäristöinventointi 2017
• Oriveden Oripohja-Nihuanranta rakennetun ympäristön selvitys 2012 Outi Palttala, Arkinor
Oy
• Oriveden Keskustien länsipuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys 2013,
Osuuskunta Työjuhdat / Kristiina Kokko 12.1.2014

20

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuur iympäristön inventointi

•
•

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 1910-2014,
2014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014.
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi,
Arkkitehtitoimisto Eija Teivas / Minna Halonen.

5.

ARVOT JA LUOKITUSPERUSTEET

5.1

Arvojen määrittely
Kohteiden arvoja ja ominaispiirteitä on tässä työssä tarkasteltu kolmen määrittelyperusteen kautta:
kohteilla voi olla arkkitehtonisia/rakennusteknisiä, historiallisia ja/tai maisemallisia arvoja. Lisäksi on
tarkasteltu rakennusten ja ympäristöjen säilyneisyyttä suhteessa alkuperäisiin ominaispiirteisiin tai
johonkin merkittävään ja tunnistettavaan kohteen historiaan liittyvään vaiheeseen.
Alla on esitetty arvojen määrittelyjen perusteluina toimineet näkökohdat, sekä niiden pohjalta esitetty arvoluokitus, jota kohteissa on käytetty. Lähtökohtaisesti kaikki ennen toista maailmansotaa
rakennetut rakennukset ovat jo ikänsä puolesta arvokkaita vanhan rakennuskannan harvinaisuuden
takia (alle 15 % Suomen koko rakennuskannasta).

5.1.1 Arkkitehtoniset ja rakennustekniset arvot
•

arkkitehtuuri
Rakennus tai alue edustaa tyylipuhtaasti jonkin ajan tai tietyn tunnetun arkkitehdin rakentamisen tyyliä tai tekemisen tapaa esteettisesti ja/tai toiminnallisesti.

•

rakennustekniikka
Rakennus tai alue edustaa joko tyypillisesti tai vaihtoehtoisesti täysin poikkeuksellisesti jonkin
rakennusteknisen innovaation tai teknologian kehitystä.

5.1.2 Historialliset arvot
•

asutushistoria
Alue tai rakennus edustaa jonkin ajan tyypillistä asuinrakentamista.

•

teollisuuden, kaupankäynnin, ja liikenteen historia
Alue tai rakennus edustaa jonkin ajan merkittävää teollisuus- tai liiketoimintaa, tai liikennöinnin
muotoja.

•

sivistyshistoria
Rakennus edustaa alueen koulutuksen tai muunlaisen sivistyksen levittämisen historiaa.

•

aatehistoria
Rakennus tai alue edustaa alueella poliittista kehitysvaihetta.

•

henkilöhistoria
Rakennus on toiminut alueella merkittävänä pidettävän historiallisen henkilön kotina tai työpaikkana.

•

sosiaalihistoria
Alue edustaa jonkin tietyn aikakauden sosiaalisen luokan arkielämän muodostumista kokonaisuutena (esimerkiksi pihapiirit kokonaisuuksina sisältäen rakennukset, kasvillisuuden ja yhteydet
ympäristöön).

•

kulttuurihistoria
Yleistermi kaikelle sille historialle, jossa ihmisen toiminta on merkittävää ja näkyvää; alueella tai
rakennuksessa näkyvät useammat edellä mainitut historian piirteet tai muu merkittävä ihmisen
ja yhteiskunnan toiminnan ominaispiirre.

•

geologinen historia
Alueella on havaittavissa jääkauden yms. luonnon muutosten historia.
21
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5.1.3 Maisemalliset arvot
•

5.2

Rakennus on tärkeä osa maisemallista kokonaisuutta tai muodostaa tärkeän kohteen osana
maisemaa kauempaa katsottuna

Säilyneisyys
Kohteita on lisäksi arvioitu säilyneisyyden pohjalta seuraavilla tavoilla:
Hyvin säilynyt kohde
Alue tai rakennus on säilynyt alkuperäisenä, tai muutokset ovat niin pieniä, että alkuperäinen ilme
säilyy.
Kohtalaisen hyvin säilynyt kohde
Alueella tai rakennuksessa on voitu tehdä kohtalaisen paljon muutoksia, mutta pääpiirteissään sen
hahmo on säilynyt ennallaan ja se on kokonaisuutena tunnistettavissa aikakautensa edustajaksi.
Merkittävästi muutettu kohde
Rakennuksen ulkoiseen hahmoon tai alueen rakenteeseen on tehty merkittäviä muutoksia. Alkuperäisiä tai alkuperäisen kaltaisena kunnostettuja rakennuksen tai alueen osia on kuitenkin mahdollista
edelleen tunnistaa. (Merkittävästi muutettuja alueita ei ole otettu tässä työssä inventoitavien kohteiden joukkoon.)
Täysin muutettu kohde
Alkuperäistä rakennusta ei ole enää mahdollista tunnistaa ulkoapäin.
(Täysin muutettuja alueita ei ole otettu tässä työssä inventoitavien kohteiden joukkoon.)

5.3

Arvoluokitus
Kohteet voidaan jakaa arvoluokkiin sen mukaan, miten paljon ja millaisia arvoja niillä on, miten hyvin
ne edustavat ja ilmentävät mainittuja arvoja, miten hyvin arvokkaat ominaispiirteet ovat säilyneet
ja miten ainutlaatuisia tai tyypillisiä ne ovat.
Arvoluokkajako on seuraava:
I

erityisen hyvin jotakin arvoa edustavat, ainutlaatuiset tai harvinaiset kohteet, joiden
säilyneisyys on hyvä

II

jotakin tai joitakin arvoja omaavat kohteet, joiden säilyneisyys on hyvä tai kohtalainen

III

arvoperusteiltaan edellisiä vähempimerkityksiset ja/tai säilyneisyydeltään heikentyneet
(merkittävästi muutetut) kohteet

-

kohteet, joilla ei ole erityisiä arvoja tai joiden arvot on peruuttamattomasti menetetty

Inventointikortteihin voidaan kirjata lisäksi lyhentein kohteen nykyinen (tai vaihtoehtoisesti työn kuluessa yhteistyössä viranomaisten kanssa todettu, jos viranomaisneuvottelu asiasta työhön liittyen
pidetään) merkittävyysluokitus seuraavasti:
V

valtakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu kohde

M

maakunnallisesti merkittäväksi luokiteltu kohde

P

paikallisesti merkittäväksi luokiteltu kohde

L

rakennussuojelulailla suojeltu kohde
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+

6.

tässä inventoinnissa vähintään paikallisesti merkittäväksi todettu kohde, jonka maakunnallista tai valtakunnallista merkittävyyttä ei ole vielä viranomaisten taholla todettu tai
vahvistettu

ALUEEN OMINAISPIIRTEET
Tarkastelualue on osa Oriveden keskustaa. Asuinpainotteiselle alueelle sijoittuu sekä pientalo-, rivitalo- että kerrostaloasutusta. Lisäksi alueelle sijoittuu liiketoimintoja ja julkisia palveluita. Alueen
pohjoisosassa sijaitsee Oriveden opiston alue, jolla opistotoiminta on hiljan päättynyt ja uusi toiminto
alueelle etsinnässä.
Alueen historia maalaispitäjänä näkyy maisemassa asutusta ympäröivinä ja sen lomaan sijoittuvina
peltoalueina sekä vanhojen maatilakeskusten sijainnissa uudemman kaupunkirakenteen keskellä.
Rakennuskanta on matalaa ja pääosin pienimittakaavaista. Keskeisiä julkisia tai puolijulkisia kaupunkitiloja ovat kirkon ympäristö hautausmaineen, kaupungintalon ja torin ympäristöt sekä Oriveden
opiston alue.
Keskustie on koko taajaman rakenteellinen selkäranka, pitkälti alkuperäisellä paikallaan säilynyt historiallinen tielinja ja nykyisinkin taajaman keskeisin katu, jonka varrelle sekä lukuisat vanhat rakennukset että tärkeimmät julkiset palvelut ovat keskittyneet. Tarkastelualueen muut katutilat ovat
luonteeltaan asuinkatuja ja katutiloiltaan vaihtelevia hyvinkin pienimittakaavaisista vanhimman kyläkeskustan kaduista väljempiin autoliikenteelle mitoitettuihin katuihin.
Rakentaminen on kaupungissa ollut 1970-luvun jälkeen melko vähäistä, uudempaa 1980-2000-lukujen rakennuskantaa on keskustassa verraten vähän, tässä tarkastelluilla Keskustien itäpuolisilla
alueillakin vain muutamia yksittäisiä kohteita. Vanhaa rakennuskantaa sen sijaan on säilynyt paljon,
ja Oriveden keskustassa ovatkin nähtävissä rinnan – jopa varsin harvinaisena, pitkästä ajanjaksosta
huolimatta mittakaavallisesti varsin yhtenäisenä ja sopusuhtaisena kombinaationa – sekä maataloushistorian, tiivistyvän kyläasutuksen kehittymisen että 1960-70-luvun kaupungistumiskehityksen
vaiheet.

7.

RAKENNUSKOHTEET
Tässä inventointityössä on laadittu rakennuskohtaiset kohdekortit 54 rakennuskohteesta, joiden tarkempi luettelo kohdenimineen ja osoitteineen ilmenee parhaiten tämän selvitysraportin sisällysluettelosta sekä kuvasta 19.
Tarkastelualueen rakennuskohteet ja niistä laaditut inventoinnin kohdekortit on numeroitu juoksevalla numeroinnilla siten, että ensimmäisenä numeroituina kohteina ovat etelä-pohjoissuuntaisen
Keskustien varrella sijaitsevat rakennuskohteet (vain pieni osa Keskustien rakennuksista) etelästä
pohjoiseen ja sen jälkeen numerointi etenee kaduittain pohjoisesta etelään.
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Kuva 19. Tarkastelualueen inventointikohteet numeroituna kartalla Kadunnimittäin.
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Kuva 20. Alueen rakennukset väritettynä rakentamisvuosikymmenen mukaan. Harmaat talousrakennuksia,
tai rakennuksia, joiden rakentamisvuodesta ei ole tarkkaa tietoa.
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7.1

Keskustie 5 (Jokiranta / Uitti)

Kohteen nimi

Jokiranta / Uitti

Kiinteistötunnus

562-413-5-29

Osoite

Keskustie 5, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

1

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

”ennen 1920-l” (lähde: vuoden 1988 inventointikortti)

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Tyhjilleen jäänyt, lähes kiinni katulinjassa sijaitseva, puurunkoinen (todennäköisesti hirsirunkoinen) 1½-kerroksinen rakennus.
Rakennuksen ikkunat on maantasokerroksesta levytetty umpeen. Ikkunoiden pielilaudat (samoin kuin rakennuksen nurkkalaudat) on maalattu tummanvihreiksi. Mittasuhteiltaan ikkunat ovat vanhoille rakennuksille tyypillisesti pystysuuntaiset, vuoden 1988
huonolaatuisista valokuvista ruutujakoa on vaikea nähdä, mutta vaikuttaisi että ikkunat
olisivat olleet päädyn yläikkunan tavoin vain kahteen ruutuun jaetut. Päädyissä yläkerran ikkunan kumminkin puolin lisäksi pienet vinoruutuikkunat.
Perustukset luonnonkiveä + muuraus. Julkisivuissa vaakasuuntainen vaaleankeltaiseksi
maalattu puupanelointi. Päätyjulkisivun verhouksessa erottuu poistetun oven tai seinässä olleen muun kooltaan ovea vastanneen rakenteen muoto. Katujulkisivulla ikkunoiden päällä erottuvat sävyerona ilmeisesti poistetun koristelaudoituksen rajat. Vuoden 1988 inventointikortin valokuvissa mitään ovea, koristeita, kylttejä tai muuta ei
kuitenkaan seinissä ole, joten jos jotakin on poistettu, poisto on mahdollisesti tapahtunut jo ennen tätä.
Pihan puolelle on rakennettu kookas kolmen oven sisäänkäyntikuisti, joka tyylillisesti
vaikuttaa muuta rakennusta uudemmalta (1950-l ?). Rakennus on kärsinyt pahoin ilkivallasta, kaikki kolme ovea retkottavat avoimina ja poissa saranasijoiltaan.
Rakennuksen kattomuotona on jyrkähkö (n. 45 asetetta) harjakatto ja katteena rakennuksen tyyliin sopimaton tummanvihreäksi maalattu aaltopeltikate. Sisäänkäyntikuistin
kattokulma on muuta kattoa loivempi ja kate punaiseksi maalattua saumapeltiä. Sisäänkäyntiosan kohdalla myös rakennuksen päämassaan on tehty korotus, jonka kattokulma on vielä hieman sisäänkäyntiosaakin loivempi ja kate päärakennusmassan
kanssa samaa tummanvihreää aaltopeltiä.
Pihaa on möyritty ja sinne tuotu sorakasoja, joihin rakennuksen sisäänkäyntiportaatkin
peittyvät lähes kokonaan. Pihan eteläreunalla kartan ja aiempien inventointitietojen
mukaan sijainnut hirsirakenteinen punamultamaalattu sauna- ja varastorakennus on
purettu, katottomat jäänteet saunaosan hirsikehikosta vielä nostettuna toiseen paikkaan pihalla.

Historia

Omistaja vuoden 1988 osayleiskaavan inventoinnin aikaan Uitin Nahka Oy. Rakennus
on ollut pitkään tyhjillään.
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Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 18.7.1975
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Paikallishistoria (Keskustien historia ja kirkonkylän rakentuminen sen varteen), kaupunkikuva (Keskustien katukuva)

Kohteen arvoluokka

III/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Sijainti katulinjassa ja katutilaa rajaamassa, kattomuoto (satula), sisäänkäynti pihan
puolelta

Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.2

Keskustie 5 (Jokiranta / Uitti: Leipomorakennus)

Kohteen nimi

Jokiranta / Uitti

Kiinteistötunnus

562-413-5-22

Osoite

Keskustie 5, 35300 Orivesi

Kohdenro
kartalla

2

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Teollisuusrakennukset

Käyttötarkoitus

Leipomo, teollisuusrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1950-l

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Valkoiseksi rapattu teollisuusrakennus. Pihassa rannan puolella punaiseksi maalattu
puurakenteinen huonokuntoinen vaja/varastorakennus.

Historia

Omistaja vuoden 1988 osayleiskaavan inventoinnin aikaan Uitin Nahka Oy. Rakennus
on ollut pitkään tyhjillään.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 18.7.1975
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Paikallishistoria (teollisuus Orivedellä, kaupungistuminen)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Mittakaava ja muoto (kaksi kerrosta + vintti, harjakatto), julkisivujen rytmikäs aukotus.

Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.3

Keskustie 9 (Päivärinne: asuinrakennus)

Kohteen nimi

Päivärinne

Kiinteistötunnus

562-413-5-36

Osoite

Keskustie 9, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

3

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

ei tiedossa; 1976 muutokset sisustustoimisto Eero Lehtonen

Ajoittuminen

1923, sisätilamuutoksia 1976

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Rinteessä sijaitseva hirsirunkoinen, mansardi- eli taitekattoinen 1920-luvun asuinrakennus. Betonisokkeli maalattu tummanruskeaksi, julkisivuissa kermanvalkoiseksi
maalattu vaakasuuntainen panelointi, ikkunan pielilaudat, rakennuksen nurkkalaudat ja
rännit maalattu tummanvihreäksi. Kate tiilenpunaista profiilipeltiä (Vuoden 1988 inventointitietoihin on kirjattu katemateriaaliksi sementtitiili). Ikkunat ruutujaottomat, aukot
alkuperäisestä laajennettu. Päädyssä vinttikerroksessa pieni vinoruutuikkuna.
Taloon on rakennettu pihan puolelle kaksi laajennusosaa, toinen näistä talon sävyyn
maalattu pienehkö laajennus heti talon kyljessä sen kaakkoiskulmalla (kuvassa), toinen
laajempi ja matalampi ainakin autotallitiloja sisältävä laajennusosa ja terassi talon koillispuolella.
Rakennus on lukuisissa muutostöissä menettänyt alkuperäisen tyylinsä ja alkuperäisyytensä ja siten paljon historia-arvostaan. 1920-luvun rakennuksena se on kuitenkin yksi
Oriveden keskustan iäkkäämmistä rakennuksista ja osa Keskustien katukuvaa.

Historia
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Paikallishistoria (Kirkonkylän rakentuminen Keskustien varteen), kaupunkikuva

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Alkuperäisestä säilyneet 1920-luvun rakennusten tyylipiirteet, kuten kattomuoto ja
päädyn vinoruutuinen vintti-ikkuna.

31

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 344
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:

Rakennuksen kylkeen pihan
puolelle on toteutettu terassi. Kuva: Heidi Sumkin
8.5.2018.

Eteläjulkisivu ja näkymä
pihapiiriin Rantapolun suunnasta. Kuva: Heidi Sumkin
8.5.2018.

Rakennus Keskustieltä (lounaasta) nähtynä. Kuva:
Heidi Sumkin 8.5.2018.
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7.4

Keskustie 9 (Päivärinne: autotalli)

Kohteen nimi

-

Kiinteistötunnus

562-413-5-49

Osoite

Keskustie 9, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

3

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Talousrakennus

Käyttötarkoitus

Autotalli

Suunnittelija
Ajoittuminen

Mahdollisesti 1920-l?

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Punamullalla maalattu punainen puuverhoiltu pienikokoinen rakennus. Päädyssä autotalliovi. Kellarikerros osittain maan alla, sokkeli betonirakenteinen. Ikkunapielet, kulmaja räystäslaudoitus maalattu valkoiseksi. Ruutuikkunat. 45 asteen kattokulma, pohjoislappeella huopakate ja etelälappeella aaltolevykate.
Rakennus sijaitsee omalla kiinteistöllään, mutta kuuluu viereisen 1920-luvulta peräisin
olevan asuintalon (Päivärinne, Keskustie 9) pihapiiriin, joka näkyy kutakuinkin nykyisen
kaltaisena ainakin jo vuoden 1946 ilmakuvassa.

Historia

(ei inventoijan tiedossa)

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Paikallishistoria (Kirkonkylän rakentuminen Keskustien varteen)

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Ilmakuvakartta 1:10000 Orivesi kk. 1946-1953, Timo Meriluodon kartat, http://timomeri-

Pienimittakaavaisuus, ikkuna-aukotus ja -ruudutus, kattokulma.

luoto.kapsi.fi/KARTAT/Ilmakuvakartat/Ilmakuvakartta%201:10.000%20Orivesi%20kk.%2019461953%20%288+0%29.jpg

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.5

Keskustie 11 (Kotikumpu)

Kohteen nimi

Kotikumpu

Kiinteistötunnus

562-413-31-1

Osoite

Keskustie 11, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

4

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakennus

Käyttötarkoitus

Erillispientalo

Suunnittelija

ei inventoijan tiedossa; laajennuksen 1996 suunnittelija Rakennussuunnittelu VE-SA

Ajoittuminen

1950-l, peruskorjattu ja laajennettu 1996-97, muutoksia myös 1999

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Vaalean persikan sävyinen puurunkoinen 50-luvun omakotitalo. Pihapiirissä piharakennus.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelu-tilanne

Asemakaava: asemakaava 28.1.1971
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 215
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin, 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018

Rakennuksen kuva teoksessa Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002,
s.215. Kuva on otettu rakennuksen eteläpäädystä.
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7.6

Keskustie 13 (Kotirinne)

Kohteen nimi

Kotirinne

Kiinteistötunnus

562-413-1-177

Osoite

Keskustie 13, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

5

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

Esko Wall

Ajoittuminen

1959 (rak. poikkauslupa), laajennus 1967

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Harjakattoinen, puurunkoinen omakotitalo.

Historia
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta tietoja kuin rakennusmateriaalitiedot ja tuolloinen omistaja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 28.1.1971
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

50-luvun arkkitehtuuri
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.7

Keskustie 21 (Keskusasema)

Kohteen nimi

Keskusasema

Kiinteistötunnus

562-413-1-27, 562-413-1-139

Osoite

Keskustie 21, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

6

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Liikerakennukset

Käyttötarkoitus

Liikerakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1962

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Rappauspintainen kaksikerroksinen liikerakennus, jonka yhteydessä laaja matalampi
liike-/ toimitilasiipi. Pihalla lisäksi aaltopellillä vuorattu autotallirakennus.

Historia

Oriveden Puhelin Oy:n omistuksessa paikallisen puhelinyhdistyksen toimitalona toiminut rakennus. Nykyisen rakennuksen pohjoispuolella kiinteistön 1-27 alueella on sijainnut aiemmin kookas 1940 rakennettu puurakenteinen asuinrakennus, joka kuitenkin on
sittemmin purettu.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 31.1.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 11.1.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Karttaote vuoden 1988 inventointikortilta, jossa näkyy rakennuksen pohjoispuolella
kadun suuntaisesti sijainnut rakennus:
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Valokuvat vuoden 1988 inventointikortilta. Kuvista suuri osa esittää tontilta purettua rakennusta. Ylärivin kolmannessa kuvassa näkyy
tässä käsiteltävä kohderakennus hyvin samanlaisena kuin se on nykytilassaankin. Alarivin ensimmäisessä kuvassa matalamman toimitilasiiven pohjoispääty, toisessa kuvassa autotallirakennus (sekin hyvin samalaisena kuin nykytilassa) ja neljännessä kuvassa kohderakennus pihan puolelta autotallin edustalta katsottuna.
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7.8

Keskustie 22 (Kauppala)

Kohteen nimi

Kauppala (Karosen kauppa)

Kiinteistötunnus

562-413-1-271

Osoite

Keskustie 22, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus; alkuperäinen käyttö: liike- ja asuinrakennus

Suunnittelija

(ei inventoijan tiedossa)

Ajoittuminen

n. 1910 (rakennettu 1907 palaneen aiemman kaupparakennuksen paikalle)

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

7

sijaintikarttaote

1907 palaneen tilalle n. 1910 rakennettu (vuoden 1988 inventointitiedon mukaan 1890luvulta peräisin oleva, mutta tämä tieto ei siis muiden lähteiden mukaan pidä paikkaansa) hirsirunkoinen asemakaavalla suojeltu asuinrakennus pihapiireineen. Oriveden
vanhin säilynyt kaupparakennus ja muutoinkin paikkakunnan vanhimpia säilyneitä puurakennuksia.
Kadun suuntaisen rakennusmassan päädyissä harjakatto on viistetty, mutta pihan puolen poikkisuuntaisen sisäänkäyntikuistin tms. rakennusosan kattoa ei. Sen sijaan pihan
puolella sisäänkäynti rakennukseen on sijoitettu erikoisesti sisäänvedettynä ja viistäen
rakennusosan kulmaan, mikä siten oven yläpuolelle muodostuvine viistekolmiomuotoineen luo rakennukselle hyvin monimuotoisen vaikutelman, vaikka itse rakennusmassa
on lopulta muutoin melko perusmuotoinen. Sisäänkäynnin juhlavuutta lisää osaltaan,
että yhden ovilehden sijaan sisäänkäynnissä on paripeiliovet.
Rakennuksessa on muutoinkin erikoisia ja omintakeisia yksityiskohtia. Luoteisnurkalla,
osin rakennuksen alla, sijaitsee katettu kaivo, jonka rakennuksen nurkka kattaa erkkerimäisenä ulokkeena.
Tontti on tasainen, pihapiirissä tontin pohjoiskulmassa pieni punamultamaalattu piharakennus.
Vuoden 2016 kuntotarkastusraportin mukaan rakennuksen ikkunat ja ulkoverhoilu ovat
alkuperäiset. Perustus/perusmuuri on tiiltä kivestä ladotuin anturarakentein. Vesikatto
ei ole alkuperäinen, mutta se on uusittu 2000-luvulla rakennuksen tyyliin sopivalla tavalla kolmiorimahuopakatteeksi. Pinnat sisällä sekä ulkona ovat ehjiä, mutta vanhoja:
perusparannustöitä on tehty sisätiloissa viimeksi 1970-luvulla. Rakennuksen ulkopuolella niitä ei ole tehty oikeastaan lainkaan vesikaton vaihtamista ja 1970-luvulla suoritettua ulkomaalausta lukuun ottamatta. Rakennuksen sähköasennukset ovat 1940-luvulta ja vesi- ja viemäriputket pääosin 1970-luvulta.
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Historia

Karosen talon rakennutti Erik Karonen (1864-1942), joka perusti tontille kaupan vuonna
1902. Viime ajat tyhjillään ja sitä ennen asuinrakennuksena palvellut rakennus on alun
perin ollut asuin- ja liikerakennus.
Kristiina Kokko kirjoittaa vuoden 2014 inventointiraportissa: ”Tontti ostettiin Kössin tilasta vuonna 1903. Alkuperäinen kaupparakennus ja pakarirakennus paloivat tulipalossa toukokuussa 1907. Uusi hirsirunkoinen asuin- ja liikerakennus valmistui muistitiedon mukaan vuoteen 1912 mennessä. 1920-luvulla tapulista otetusta valokuvasta ilmenee, että Kauppalan päärakennuksen poikkipäädyssä on harjakoriste ja kattoratsastaja. Tuolloin katteena oli kolmiorimahuopakate. Yläosan ulkovuoraus on vaaleaksi
maalattu, vaakalistalla jaettu alaosa tummempi (tai vuoraamaton). Ulkorakennukset
ovat 1900-luvun alkukymmeniltä. Maakellareita oli kaksi. 1930-luvun viistoilmakuvasta
voi päätellä, että ulkorakennukset olivat tuolloin nykyisillä paikoillaan. Pellot ympäröivät
tonttia pohjois- ja länsipuolella.”
Kauppias liittyy myös paikkakunnan henkilöhistoriaan. Erik Karonen oli vuoteen 1901
asti Oriveden reservikomppanian vääpeli. Kauppiaana vuodesta 1902 toimimisen lisäksi
hän oli suojeluskunnan päällikkö vuosina 2917-1919 ja osallistui paikkakunnan kunnalliselämään, seurakunnan toimintaan sekä yhteiskoulun, puhelinyhtiön ja sanomalehden
perustamiseen.
Karosen kaupan rakennuksen pohjoispäädyssä on ollut kauppatoimintaa aina 1960-luvulle asti, sen jälkeen hautaustoimisto 1970-luvun loppuun asti.
Vuoden 1988 inventointikortin tietojen mukaan tontilla on sijainnut aiemmin kaksi yksikerroksista puista punamullalla maalattua piharakennusta: sauna-/vajarakennus ja
piharakennus. Myös vuoden 2014 asemakaavan pohjakartassa ja asemakaavoitusta
varten laaditun kulttuuriympäristöinventoinnin tiedoissa sekä ilmakuvassa vuodelta
2011 pihapiirissä on vielä nykyisen pienen piharakennuksen (sauna) lisäksi tontin keskivaiheilla toinen, huomattavasti suurempi piharakennus (navetta/aitta/liiteri). Suurempi piharakennus on ilmeisesti purettu juuri em. kaavan laatimisen aikoihin vuodenvaihteessa 2013-2014 ja pihapiirin talousrakennuksista siten vain saunarakennus jäljellä.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja
Oriveden Keskustien länsipuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
2013, Osuuskunta Työjuhdat / Kristiina Kokko 12.1.2014
Kuntotarkastus ja korjausehdotukset, Suomen Rakennuskonservointi / Niko Palonen
3.5.2016.

Aikaisemmat
arvioinnit

Keskustien länsipuolisen alueen asemakaavoitusta varten laaditussa kulttuuriympäristön selvityksessä (Kristiina Kokko 12.1.2014) rakennus on arvotettu rakennushistoriallisesti (rakennusperinne; oman aikakautensa ja rakennusperinteen tyypillinen edustaja), historiallisesti (elinkeinohistoria, henkilöhistoria) ja maisemallisesti (maisemallisesti ja kaupunkikuvallisesti keskeinen sijainti) merkittäväksi arvokohteeksi. Lisäksi erityisesti mainitaan, että talousrakennukset ovat osa pihapiirikokonaisuutta.
Sekä korttelialueen että erikseen tontin päärakennuksen suojeltu asemakaavalla, ks.
kaava- ja suojelutilanne.

Ominaispiirteet

Rakennuksen alkuperäisenä säilyneet sijainti, muoto (T), kattomuoto (harjakatto poikkipäädyin ja kadun suuntaisen rakennusmassan päädyistä mansardimaisesti viistottuna), julkisivuverhous (vaakaponttilauta), aukotus ja ikkunat detaljeineen (ml. ruutujako), ovet, pihan puolella koristeellinen lasikuisti, perustukset (tiili ja luonnonkivi), väritys (keltamullan sävy, pihan saunarakennuksessa punamulta, kummassakin valkoiset
kulmat ja ikkunoiden puitteet sekä verhouslaudat), sisäänkäynnin sijainti viistotussa
kulmassa, kiviportaat.
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Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaavoitettu: voimassa Keskustien länsipuolisen alueen asemakaavan muutos
10.2.2014; päärakennuksella kaavassa suojelumerkintä sr-2:

ja korttelialueella lisäksi käyttötarkoitusmerkintä AL/s:

Keskustaajaman osayleiskaava 1988, oikeusvaikutukseton; yleiskaavassa alue on julkisen hallinnon ja palvelun aluetta (PY); kaava on vanhentunut.

Arvot

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Pirkanmaan maakuntakaava 2040, mv 27.3.2017, voimaan 29.5.2017; maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta (C).
Historia (Oriveden pääraitin varren vanhin säilynyt puurakennus, asuin- ja liiketilojen
historia, paikallishistoria), alkuperäisyys (alkuperäisenä säilyneiden rakennusosien materiaalit, toteutustavat, tyyli), kaupunkikuva ja arkkitehtuuri (sijainti kiinni katulinjassa,
mittakaava, massoittelu, rakennusosien arkkitehtoniset detaljit), 1890-1910-luvun rakentaminen ja tyyli
I/P+
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Kuntotarkastus ja korjausehdotukset 3.5.2016, Keskustie 22, Orivesi, Suomen rakennuskonservointi, Niko Palonen.
Oriveden Keskustien länsipuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön selvitys
2013, Osuuskunta Työjuhdat / Kristiina Kokko 12.1.2014
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 11.1.2018
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Lisäkuvat kohteesta:
näkymä kadulta, lähikuva viistotusta sisäänkäyntikulmasta, pohjoispääty, pihan saunarakennus.
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valokuva sisäpihalta (lähde: Niko Palosen kuntoraportti).

katujulkisivu
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7.9

Keskustie 37 (Kirkonseudun Liiketalo Oy: liike- ja asuinrakennus)

8

Kohteen nimi

Kirkonseudun Liiketalo Oy

Kiinteistötunnus

562-413-9-175, 562-413-9-44

Osoite

Keskustie 37, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Liikerakennukset

Käyttötarkoitus

Liike- ja asuinrakennus

Suunnittelija

(ei inventoijan tiedossa); 1996 sisätilamuutos Rakennuttamispalvelu O. Salo Oy

Ajoittuminen

1973, 1981, 1982, muutos sisätiloissa 1996

Kohdenro kartalla

(huom! rakennuslupatiedoissa kiinteistöjen 9-151 ja 9-175 tiedot on annettu yhdessä.
Koska piirustuksia ei ole luovutettu tiedoksi inventoinnin laatimista varten, ei ole tarkemmin tiedossa, ovatko mainitut rakennusluvat ja suunnittelijatieto koskeneet kumpaakin rakennusta vai vain jompaakumpaa näistä)
Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen asuinkerrostalo, jonka edessä (kiinni asuinosassa) yksikerroksinen liikesiipi. Kattomuotona tasakatto, julkisivumateriaaleina punatiili ja valkoinen aaltopelti.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.10 Keskustie 37 c (Kirkonseudun Liiketalo Oy: erillinen liikerakennus)
Kohteen nimi

Kirkonseudun Liiketalo Oy

Kiinteistötunnus

562-413-9-151

Osoite

Keskustie 37c, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

9

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Liikerakennukset

Käyttötarkoitus

Liikerakennus

Suunnittelija

suunnittelijat eivät inventoijan tiedossa; 1996 sisätilamuutos Rakennuttamispalvelu O.
Salo Oy

Ajoittuminen

1973, 1981, 1982, muutos sisätiloissa 1996
(huom! rakennuslupatiedoissa kiinteistöjen 9-151 ja 9-175 tiedot on annettu yhdessä.
Koska piirustuksia ei ole luovutettu tiedoksi inventoinnin laatimista varten, ei ole tarkemmin tiedossa, ovatko mainitut rakennusluvat ja suunnittelijatieto koskeneet kumpaakin rakennusta vai vain jompaakumpaa näistä)

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Yksikerroksinen tasakattoinen liikerakennus. Julkisivut tiiltä, näyteikkunaosalla teräslasi-järjestelmä.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.11 Keskustie 37d (Auvisen talo)
Kohteen nimi

Auvisen talo

Kiinteistötunnus

562-413-9-29

Osoite

Keskustie 37d, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

10

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuin- ja liikerakentaminen

Käyttötarkoitus

Liike- ja kokoontumisrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1926

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kookas puurakennus näkyvällä paikalla aivan kiinni katurajassa. Asuinrakennusosa kaksikerroksinen 1920-luvun klassismin tyylipiirteitä ja ajan puurakentamista hyvin edustava puurakennus. Rakennuksen eteläpuolella yksikerroksinen muinaisen tienhaaran
muotojen sanelemana lähes paraabelin muotoinen liiketilasiipi, jonka eteläisimmässä
kärjessä sisäänkäynti liiketilaan ja muilla sivuilla korkeat, kolmi- ja nelijakoiset, yläosastaan vinoristikolla ruudutetut ikkunat.
Sekä kaksikerroksisessa asuinosassa että yksikerroksisessa liikesiivessä vaalea pystysuuntainen lautaverhoilu.
Asuinosassa kuusiruutuiset pystysuuntaiset ikkunat, eteläjulkisivun keskellä liikesiiven
yläpuolella erkkeri ja pohjoisjulkisivussa umpinainen sisäänkäyntikuisti koristeellisine
yksityiskohtineen. Punaiseksi maalattu saumapeltinen aumakatto, jossa itä-, länsi- ja
pohjoissivuilla julkisivujen keskilinjassa pienet kattolyhdyt.
Auvisen taloa voi kutsua Oriveden maamerkiksi: rakennus on sijainnut pitkään hyvin
näkyvällä ja kauppapaikkanakin merkittävällä paikalla Oriveden tärkeimpien kulkureittien tienhaarassa ja esiintynyt Tarmo Koiviston Mämmilä-sarjakuvissa sekä myös Koiviston piirtämässä tapahtumalogossa.
Talossa toimii Taitokeskus Orivesi, Käsityökoulu Näpsä sekä myymälä.

Historia

Rakennus tunnetaan rakennuttajansa nimen mukaan Auvisen talona.

Tutkimushistoria

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto, 2016).
Kohde kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi merkityn aluerajauksen (maakuntakaavan liitekartan kohde 36)
sisään eli sen osana maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekohteeseen.

Aikaisemmat
arvioinnit

Ominaispiirteet

Alkuperäisyys, sijainti, säilyneisyys, liikesiiven erikoinen muoto, 1920-luvun klassismin
tyylipiirteet, ikkunajako ja ruudutus, materiaalit, pystysuuntainen rimalautaverhous,
kattomuoto, piiput, sisäänkäyntikuisti, erkkeri, kattolyhdyt, paikallishistoria (Auvinen)

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.
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Arvot

Arkkitehtuuri (1920-luvun klassismi), puurakentamisen historia, paikallishistoria (Oriveden kaupunkirakenteen kehittyminen, Keskustien historia, Oriveden liike-elämän historia), kaupunkikuva/maisema

Kohteen arvoluokka

I/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Kohteen tunnuskuvan kuvalähde: https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Taitokeskus_Auvi-

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

sen_talo_Orivesi_2015.jpg

Oriveden kaupungin kotisivu http://www.orivesi.fi
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.12 Sukkavartaantie 3
Kohteen nimi

- (Sukkavartaantie 3)

Kiinteistötunnus

562-413-10-33

Osoite

Sukkavartaantie 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

11

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

ei tiedossa, oletettavasti 1800-luku

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Iäkäs, hyvin kapearunkoinen puurakenteinen asuinrakennus. Rakennuksen pääkerroksen vaakasuuntainen lautaverhous on maalattu punamultamaalilla tai vastaavaan sävyyn, yläosan (vinttikerroksen) pystysuuntainen lautaverhous taas keltamullalla tai sen
sävyyn ja nurkkalaudat sekä ikkuna- ja ovipielet valkoisella. Väritys on siis tyypillinen
vanhojen asuinrakennusten väritys.
Rakennuksen perustukset ovat pääosin luonnonkiveä, joiltakin osin betonia. Kattomuotona on satula- eli harjakatto, jossa on keskeisesti poikkisuuntaiset taitteet eli poikkipäädyt pääharjan kumminkin puolin.
Rakennuksen ikkuna-aukot ovat pystysuuntaiset ja ruutujaoltaan T-karmiset. Pääkerroksen ikkuna-aukot on nykytilassaan levytetty umpeen, yläkerran levyttämättömien
ikkunoiden lasit rikottu.
Sisäänkäyntikuisti sijoittuu keskeisesti rakennuksen pitkälle itäjulkisivulle ja lähes kiinni
nykyiseen tonttirajaan ja sille pystytettyyn matalaan verkkoaitaan. Sisäänkäyntiovi sijoittuu pitkän julkisivun suunnan sijaan kuistin pohjoisreunaan kohti Sukkavartaantietä.
Rakennus on tyhjillään eikä sille (ainakaan nykytilassaan) johda kulkutietä tai edes
käyntipolkua sen paremmin Sukkavartaantieltä kuin Sukkavartaankujaltakaan. Kulku
tontille lienee kuitenkin ollut Sukkavartaantien puolelta, sillä Sukkavartaan kujan puolella nyt tyhjillään olevalla kiinteistöllä on karttatietojen mukaan aiemmin sijainnut toinen, sittemmin purettu saman kokoluokan asuinrakennus.
Pihapiiriin kuuluu Sukkavartaantien varressa sijaitseva ja tonttia pohjoiseen päin tiukasti rajaava aitta-, vaja- tms. talousrakennus. Sekä asuinrakennus että talousrakennus ovat mittakaavaltaan ja pienipiirteisyydeltään hyvin ominaisia Sukkavartaan alueelle ja oleellinen osa alueen vanhinta kerrostumaa ja kaupunkikuvaa.

Historia

Sukkavartaan alue on alkujaan pääkulkuraittien kainaloon säätelemättömästi rakentunut käsityölaisten ja mäkitupalaisten pienimuotoinen asuinalue ja vanhimpia Oriveden
asuinalueita.

Tutkimushistoria

Sukkavartaan alue on kuulunut sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan että uudemman
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kulttuuriympäristöinventointien kohteisiin. Maakuntakaavan 2040 yhteydessä laadittu inventointiraportti on nimeltään Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto, 2016).
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Aikaisemmat
arvioinnit

Kohde kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi merkityn aluerajauksen (maakuntakaavan liitekartan kohde 36)
sisään eli sen osana maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekohteeseen. Samoin
se on kuulunut myös aiemman Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vastaavaan, vaikka rajaukseltaan hieman eriävään aluekohderajaukseen.

Ominaispiirteet

Pienimittakaavaisuus (rakennuksen pienehkö koko, kapea runkosyvyys, matala vinttikerros), kattomuoto (harjakatto poikkiharjoineen), sisäänkäyntikuisti, rakennusmateriaalit (kiviperustus, oletettavasti hirsirunko, lautaverhous) ja julkisivuväritys (perinteiset
punamullan ja keltamullan sävyt sekä koristeosissa valkoinen), ikkuna-aukotus ja -jako
(pystysuuntaiset, symmetrisesti julkisivussa sijaitsevat ikkuna-aukot, ruutujakona Tkarmi), talousrakennuksen sijainti tontin pohjoisrajalla

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 29.5.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (oletettavasti yksi Oriveden vanhimpiin kuuluvan asuinalueen vanhimpia säilyneitä asuinrakennuksia), asuinhistoria (Sukkavartaan käsityöläis- ja mäkitupalaisasutus), paikallishistoria (alueen rakentuminen ja säilyminen), rakennushistoria (1800-luvun asuinrakentaminen), alkuperäisyys (alkuperäisenä säilyneiden rakennusosien materiaalit, toteutustavat, tyyli), kaupunkikuva (mittakaava, massoittelu, rakennustapa,
tontin rajaaminen piharakennuksella)

Kohteen arvoluokka

I/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 21.2.2019

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Google Street View (www.google.fi/maps)
Lisäkuvia kohteesta (kuvat, joista ei toisin mainita, on kuvannut Kirsikka Siik 21.2.2019)
Pihapiri Keskustieltä nähtynä. Rakennukset eivät juurikaan näy Keskustielle.
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Yllä: Asuinrakennuksen julkisivu itään eli Keskustielle päin.
Ikkunoiden alaosat on pyritty suojaamaan ilkivallalta levytyksin.
Vasemmalla: Asuinrakennuksen eteläpääty lounaiskulmalta
nähtynä.
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Yllä: Asuinrakennuksen pääty etelään.
Vasemmalla: Asuinrakennus Sukkavartaan kujalta päin nähtynä. Tontille ei ole käyntitietä sen paremmin tältä suunnalta
kuin Sukkavartaantieltäkään.
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kuva kadunvarren piharakennuksesta, Google Street View, lokakuu 2011

Talousrakennuksen länsipää helmikuussa 2019.
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Talousrakennuksen länsipää pihan puolella.

Talousrakennuksen pihajulkisivunäkymä.
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7.13 Sukkavartaantie 5 (Hautala)
Kohteen nimi

Hautala

Kiinteistötunnus

562-413-10-35

Osoite

Sukkavartaantie 5

Kohdenro kartalla

12

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakennus

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

(ei tiedossa)

Ajoittuminen

1800-l loppu, peruskorjaus ja laajennus 1957

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Hirsirunkoinen asuinrakennus 1800-luvun lopulta. Rakennuksen ikkuna-aukotuksen
pystysuuntaisuus ja pienehkö koko kertovat rakennuksen alkuperäisestä rakennusajankohdasta ja asuinkerroksen päätyikkunoiden nykyisellään epäsymmetrinen sijainti
rakennuksen alkuperäisestä runkosyvyydestä (ikkuna on mitä todennäköisimmin sijainnut alun perin keskellä päätyä), mutta muutoin rakennus on saanut korjaus- ja
muutostöiden myötä enemmän jälleenrakennuskauden kuin 1800-luvun lopun tyylipiirteitä.
Pihapiiriin kuuluu kaksi Sukkavartaantien varrella tontin pohjoisreunalla sijaitsevaa talousrakennusta, joista pienempi ja matalampi sijoittuu pääty Sukkavartaantielle päin.

Historia

Peruskorjaus ja laajennus vuonna 1957.
Sukkavartaan alue on alkujaan pääkulkuraittien kainaloon säätelemättömästi rakentunut käsityölaisten ja mäkitupalaisten pienimuotoinen asuinalue ja vanhimpia Oriveden
asuinalueita.

Tutkimushistoria

Sukkavartaan alue on kuulunut sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan että uudemman
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kulttuuriympäristöinventointien kohteisiin. Maakuntakaavan 2040 yhteydessä laadittu inventointiraportti on nimeltään Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto, 2016).

Aikaisemmat
arvioinnit

Kohde kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi merkityn aluerajauksen (maakuntakaavan liitekartan kohde 36)
sisään eli sen osana maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekohteeseen. Samoin
se on kuulunut myös aiemman Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vastaavaan, vaikka rajaukseltaan hieman eriävään aluekohderajaukseen.

Ominaispiirteet

Sijainti, alkuperäiseen mittakaavaan viittaavat piirteet (esim. katujulkisivun pituus,
pohjoispäädyn ikkunan sijainti julkisivussa), kattomuoto (harjakatto), sisäänkäynti pihan puolella, rakennusmateriaalit (hirsirunko, lautaverhous), talousrakennuksen sijainti tontin pohjoisrajalla.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 27.4.1979
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.
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Arvot

Historia (oletettavasti yksi Oriveden vanhimpiin kuuluvan asuinalueen vanhimpia
asuinrakennuksia), asuinhistoria (Sukkavartaan käsityöläis- ja mäkitupalaisasutus),
paikallishistoria (alueen rakentuminen ja säilyminen), kaupunkikuva (sijainti suhteessa Sukkavartaankujan katutilaan), tontin rajaaminen piharakennuksella). Arvokas
osana aluekokonaisuutta, vaikka historiallisesti arvokkaimmat ominaispiirteet on menetetty korjaus- ja muutostöiden myötä.

Kohteen arvoluokka

III/M

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 360
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 21.2.2019

Lisäkuvat kohteesta:
Asuinrakennus Sukkavartaankujalta koillisesta nähtynä. Heidi Sumkin 8.5.2018.

Sukkavartaankujan katunäkymä etelästä, Kirsikka Siik 21.2.2019. Kujan varresta puretun rakennuksen
tyhjillään olevan tontin kohdalla muutoin hyvin kapea katutila levenee ja katunäkymä avautuu suoraan
Hautalan asuinrakennuksen eteläpäätyyn.
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7.14 Sukkavartaantie 7 (Elola)
Kohteen nimi

Elola

Kiinteistötunnus

562-413-10-72

Osoite

Sukkavartaantie 7

Kohdenro kartalla

13

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakennus

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1898, peruskorjattu 1968 ja 2001

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Monimuotoinen hirsirunkoinen vuosisadan vaihteen puuhuvila.

Historia

Sukkavartaan alue on alkujaan pääkulkuraittien kainaloon säätelemättömästi rakentunut käsityölaisten ja mäkitupalaisten pienimuotoinen asuinalue ja vanhimpia Oriveden
asuinalueita.
Nimi Elola tulee vuonna 1939 talon ostaneen Elon perheen sukunimestä – tällä nimellä
talo on mainittu Kotiseutumme-julkaisussa.

Tutkimushistoria

Sukkavartaan alue on kuulunut sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan että uudemman
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kulttuuriympäristöinventointien kohteisiin. Maakuntakaavan 2040 yhteydessä laadittu inventointiraportti on nimeltään Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto, 2016).

Aikaisemmat
arvioinnit

Kohde kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi merkityn aluerajauksen (maakuntakaavan liitekartan kohde 36)
sisään eli sen osana maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekohteeseen. Samoin se on kuulunut myös aiemman Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vastaavaan,
vaikka rajaukseltaan hieman eriävään aluekohderajaukseen.

Ominaispiirteet

kattomuoto (päädyistä viistetty satulakatto), sisäänkäyntikuisti, ikkunoiden ruutujako
(kuusiruutuiset ikkunat), yläkerrassa pienet vinoruutuikkunat pääikkunan molemmin
puolin. Osa Sukkavartaan aluekokonaisuutta ja Oriveden vanhimpia puutaloja.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 27.4.1979
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Paikallishistoria (Sukkavartaan alue), kaupunkikuva (Sukkavartaan alue, Oriveden säilyneet puutalot), 1800-luvun lopun puutaloarkkitehtuuri

Kohteen arvoluokka

II/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)
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Lähteet

Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 21.2.2019
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 209

Lisäkuvat kohteesta:
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Vasemmalla: teoksen Kotiseutumme
kohdekuva vuosituhannen vaihteesta.
Kuvaa yllä oleviin kevään 2018 (Heidi
Sumkin 8.5.2018) ja talven 2019 (Kirsikka Siik 21.2.2019) kuviin vertaamalla
voi päätellä, että rakennus on säilynyt
varsin muuttumattomana vuosikymmeniä.
(Rakennuksen peltikatteen uusiminen
valmistuottein toteutetuksi lienee tehty
2001 remontin yhteydessä tai jo tätä
aiemmin, sillä sama tippanokaton ja
muutoinkin jäykästi monimuotoiseen
kattomuotoon asettuva kateratkaisu
erottuu selvästi jo vasemmalla olevassa
kohdekuvassa)

65

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

7.15 Sukkavartaankuja x
Kohteen nimi

Kohdenro kartalla

Kiinteistötunnus

562-413-12-5

Osoite

Sukkavartaankuja x, 35300 Orivesi

14

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi
Käyttötarkoitus
Suunnittelija
Ajoittuminen
Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Matala huopakattoinen talousrakennus omalla kiinteistöllään.

Historia

Sukkavartaan alue on alkujaan pääkulkuraittien kainaloon säätelemättömästi rakentunut käsityölaisten ja mäkitupalaisten pienimuotoinen asuinalue ja vanhimpia Oriveden
asuinalueita.

Tutkimushistoria

Sukkavartaan alue on kuulunut sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavan että uudemman
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 kulttuuriympäristöinventointien kohteisiin. Maakuntakaavan 2040 yhteydessä laadittu inventointiraportti on nimeltään Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto, 2016).

Aikaisemmat
arvioinnit

Kohde kuuluu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 maakunnallisesti merkittäväksi
kulttuuriympäristöksi merkityn aluerajauksen (maakuntakaavan liitekartan kohde 36)
sisään eli sen osana maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltuun aluekohteeseen. Samoin
se on kuulunut myös aiemman Pirkanmaan 1. maakuntakaavan vastaavaan, vaikka rajaukseltaan hieman eriävään aluekohderajaukseen.

Ominaispiirteet

Pienimittakaavaisuus (rakennuksen pienehkö koko, kapea runkosyvyys, mataluus),
muoto (L-muotoinen pohja), kattomuoto (harjakatto), rakennusmateriaalit (kiviperustus, pystysuuntainen rimalautaverhous, huopakate), ikkuna-aukotus (pienet neliömuotoiset aukot), sijainti aivan kiinni sukkavartaankujassa (oleellinen tekijä kujan katutilan
ja kaupunkikuvan muodostumisen kannalta)

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 27.4.1979
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (Sukkavartaan alueen rakentuminen ja asuinhistoria) alkuperäisyys (alkuperäisenä säilyneiden rakennusosien materiaalit, toteutustavat, tyyli), kaupunkikuva (mittakaava, massoittelu, rakennustapa, sijainti kujan rajaajana)

Kohteen arvoluokka

II/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)
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Lähteet

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018 ja Kirsikka Siik 21.2.2019

Lisäkuvat kohteesta (kuvat: Kirsikka Siik 21.2.2019)
Näkymä Sukkavartaankujaa pohjoiseen, kohderakennus vasemmalla. (Mies kuvassa on asemakaavaa laativa Rambollin arkkitehti.)

Näkymä kohderakennuksen pihan puolelta. Rakennus on L-muotoinen, toisin kuin Oriveden kaupungin pohjakartassa.
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Sukkavartaankujan katunäkymä pohjoisesta etelään. Kohderakennus oikealla lumikasan takana.

Sukkavartaankujan katutila on kapeimmillaan rakennusten välissä. Kohderakennuksesta ei avaudu kujalle lainkaan ikkunoita tai muuta aukotusta.
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7.16 Koulutie 1 (As Oy Oriveden Iso-Makkara)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Iso-Makkara

Kiinteistötunnus

562-413-9-112

Osoite

Koulutie 1, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

15

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Liike- ja asuinrakennus

Käyttötarkoitus

Liike- ja asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto Vastamäki & Nieminen

Ajoittuminen

1992 (rakennuslupa 1991); parvekkeiden lasitus 1993

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Melko tyypillistä 90-luvun elementtirakentamista edustava kadulta katsoen kolmi- ja
pihan puolelta nelikerroksinen elementtirakenteinen kerrostalo, jonka katutasossa on
liiketilaa. Samaan pihapiiriin ja kiinteistöön kuuluu myös kolmikerroksinen asuinrakennus Puistolankujan puolella. Kiinteistössä on (ainakin alun perin ollut) kaikkiaan 14
asuntoa ja 8 autotallia.

Historia

Kiinteistö on rakennettu vanhan makkaratehtaan paikalla, josta sen nimikin juontuu.

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava hyv. 24.6.1991, lh vahv 30.8.1991
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Vaaleat ja tiilipintaiset betonielementit, neliömuotoiset ruutuikkunat, katutasossa näyteikkunallista liiketilaa, pilarit kantamassa ulkonevaa kulmaosaa ja parvekkeita.

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.17 Oriveden opiston alue (kohteet 16-20), yleistä
Vuonna 1909 perustettu Oriveden opisto oli sisäoppilaitostyyppinen kokonaisuus, jonka rakennuksiin
sisältyy opetus-, liikunta-, harjoitus- toimisto- ja ruokalatiloja sekä opettajien ja opiskelijoiden asuintiloja. Majoitustiloja on yli 200 oppilaalle, lisäksi on henkilökunnalle tarkoitettuja huoneistoja. Rakennuksissa on käyttötilaa kaikkiaan n. 9000 k-m2, josta reilu puolet, noin 5000 k-m2, on päärakennuksessa.31
Viimeksi opiston toiminnasta vastanneen Ahlmanin opiston sivuilla Oriveden opiston historiasta kerrotaan näin: ”Opiston perustamiseen johti huoli suomalaisuuden vaalimisesta ja säilyttämisestä
sekä maaseudun nuorison sivistämisestä ja kouluttautumismahdollisuuksien parantamisesta. Tämä
sai aikaan kehityksen, jossa Suomeen perustettiin kiihtyvällä tahdilla kansansivistyksen opinahjoja,
kansanopistoja sekä kansalais- ja työväenopistoja.
Tältä vahvalta sivistystahdon pohjalta syntyi Hämäläisen osakunnan toimesta Keski-Hämeen kansanopisto vuonna 1909. Opisto aloitti toimintansa Längelmäellä Uotilan talon tuvassa. Jo seuraavana vuonna eli 1910 opisto siirrettiin Orivedelle Suomalaiselta Seuralta vuokrattuun taloon. Tällä
samalla paikalla opisto toimii kesään 2018 asti, jonka jälkeen Oriveden Opiston toiminta jatkuu
Tampereella Ahlmanin kampuksella.
Opetus käsitti aluksi sekä teoreettisia että käytännön aineita. Humanistiset, yhteiskunnalliset sekä
luonnontieteelliset aineet vuorottelivat veiston, kotitalouden sekä käsityön opetuksen kanssa. Jo
samana vuonna opisto sai luvan aloittaa isäntä- ja emäntäkoulun sekä maatalouskoulun. Joitakin
vuosia myöhemmin opistolla aloitti toimintansa myös Oriveden Kasvitarha- ja Talouskoulu.
Vuonna 1917 kansanopisto laajeni kaksivuotiseksi ja sai myöhemmin Kansankorkeakoulu-nimen.
Sotien jälkeen, 1940-luvun lopulla, Kansankorkeakoulun opetussuunnitelmaa kehitettiin voimakkaasti yhteiskunnallisia aineita painottavaksi. Siitä tulikin 1950- ja 1960-luvuilla merkittävä väylä
Tampereen Yhteiskunnalliseen Korkeakouluun, sittemmin Tampereen yliopistoon sekä sairaanhoitooppilaitoksiin ja opettajaseminaareihin.
Huolimatta vahvasta yhteiskunnallisesta painotuksesta, opisto laajeni 60- ja 70-luvuilla luovien alojen opistoksi ja 1950-luvulla opisto suuntautui vahvasti musiikkiin. Vuonna 1952 perustettu Klemetti-Opisto toimii edelleen osana opiston musiikkikoulutusta ja 1970 –luvulla perustettiin kuvataide- sekä kirjoittajalinjat.
Oriveden Opiston ylläpitäjänä toimi vuosina 1909 – 1946 kannatusyhdistys, vuosina 1946 - 2014
Kansanvalistusseura ja vuoden 2015 alusta Ahlmanin koulun Säätiö.
Oriveden Opiston kaikki taideaineiden ja pelialan koulutukset siirtyvät kesällä 2018 Tampereelle.”

32

Opiston toiminta Oriveden kampuksella on siis nyttemmin päättynyt ja alueelle etsitään uutta toimijaa ja käyttötarkoitusta.
Opistoalueen 3,5 ha laajuinen tontti (ennen n. 15ha) sijoittuu Oriveden keskustan pohjoisosaan.
Tonttialue on entistä, läheisen Oriveden maakirjakylän 1700-luvulla raivattua pelto- ja niittymaata.
Maaperältään tontti jää soraharjanteen ja rinteiden savialueiden rajalle, mistä johtuvat tontin useat
lähteet.
Opistoalueen (opiston nykyisen tontin) itäreunalla on entisessä savipohjaisessa peltojen notkelmassa
maaperän vetisyyteen liittyvä tekolampi, joka on rakennettu patoamalla rinteessä oleva lähde. Lähteistä valuvan veden virtaus on kaivanut syvän, itään laskevan, nykyään metsittyneen notkelman.
Opiston rakennukset sijoittuvat ylärinteeseen, lähelle tontin rajaa kiertävää maantietä. alarinteessä
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Heiskanen 2014, s. 1
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http:/www.ahlman.fi/orivedenopisto
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olevat alueet ovat olleet opiston pelto- ja kasvimaina. Niiden metsittyviä jäänteitä on nähtävissä
opiston nykyisen tontin itäpuolella.33
Opiston alueesta on laadittu kattava kulttuuriympäristön inventointi vuonna 2014: Oriveden opiston
rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 1910-2014, Kulttuuriympäristöpalvelut
Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014. Tässä Keskustien itäpuolisen alueen inventointiraportissa todetaan opiston alueen kohteista pääasiassa vain rakennusten nykytila; muilta osin kohteiden tiedot on syytä tarkistaa tuosta aiemmasta, kattavammasta inventoinnista.
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelun yhteydessä laaditussa inventoinnissa ja raportissa
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto
27.5.2016) on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja
sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin. 34
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Heiskanen 2014, s. 3

34

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, s. 107
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7.18 Koulutie 3 (Uimahalli)
Kohteen nimi

Uimahalli

Kiinteistötunnus

562-413-2-246

Osoite

Koulutie 3, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Muut rakennukset

Käyttötarkoitus

Uimahalli

Kohdenro kartalla

16

Suunnittelija
Ajoittuminen

1969, peruskorjaus 1989

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Yksikerroksinen uimahallirakennus. Julkisivut muurattu tiilestä, pinnassa ohut vaaleankeltainen rappaus, sisäänkäyntiosalla ikkunaseinän ja katoksen otsapinnoissa valkoiseksi maalattu vaakasuuntainen puupanelointi. Kattomuotona loiva, sisäänkäyntiosalla aumattu harjakatto. Ikkunat karmeiltaan ja puitteiltaan valkoiset (lasitusjärjestelmä). Katteena punainen bitumikermi (vielä 1988 inventoinnissa mainitaan aaltominerit), ei lumiesteitä.
Uimahalli kuuluu Oriveden opistoalueen alueelliseen kokonaisuuteen.

Historia

Uimahalli on rakennettu kuuluen Oriveden opiston kokonaisuuteen, vaikka reilusti
muuta opistoalueen rakennuskantaa myöhemmin.
Rakennus on alkujaan ollut pienempi, pohjamuodoltaan neliömäinen ja tasakattoinen.
Laajennuksen yhteydessä myös kattomuoto muutettiin loivaksi harjakatoksi.
Heiskanen (2014) kirjoittaa: ”Uimahallin paikalla on aiemmin sijainnut opiston talouspiha ja vuonna 1925 rakennettu suurehko sauna- ja talousrakennus, jossa pidettiin mm.
sikoja ja kanoja. Uimahallin rakentaminen oli osa sotien jälkeisen yhteiskunnan ja opiston toiminnan muutosta, jossa maataloustoiminta alkoi väistyä kaupungistuvan, liikuntatiloihin panostavan hyvinvointiyhteiskunnan tieltä. Oriveden kaupungin ja opiston yhteishankkeena toteutettu kuutiomainen ja tasakattoinen uimahalli valmistui 1969. Uimahalli siirtyi 1996 kaupungin omistukseen, ja sitä on jatkettu molemmista päistä. Rakennuksen kattomuoto ja väritys on sopeutettu opiston rakennuskantaan paremmin sopivaksi, kuten oli tehty myös Klemetin ja Lampilan kohdalla.”

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014

Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arvio (koskien koko opistokokonaisuutta): ”Hieno ympäristö
ja näkymät”.
Vuoden 2014 inventoinnissa arvotus ”Kulttuurihistorialliset arvot: Maisemallinen” ja perusteluteksti ”Uimahalli (1969/1990-l) on osa opiston rakennuskokonaisuutta ja pääjulkisivua. Hyvinvointiyhteiskunta ja liikuntatilat.”
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Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 24.6.2002
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Muuta rakennuskantaa myöhemmin toteutettu osa opistokokonaisuutta.

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuva maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018.
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7.19 Koulutie 5 (Oriveden opisto: Klemetti)

17

Kohteen nimi

Klemetti

Kiinteistötunnus

562-413-2-251

Osoite

Koulutie 5

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

julkinen rakentaminen

Käyttötarkoitus

kokoontumis- ja liikuntatila

Suunnittelija

Mikko Lintula ARK, 1972; julkisivusaneeraus 1994 Arkkitehtitoimisto Ky Pirkko ja Tuomas Asunta

Ajoittuminen

1973, muutosvuodet 1988, 1997

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Juhla- ja urheilukäyttöön vuonna 1973 rakennettu Klemetti-rakennus, jossa on juhlasali, palloisali, näyttämö ja opetustiloja. Rakennuksessa on kaksi kerrosta ja kellari.
Muodoltaan selkeästi geometrisen julkisivun ja rakennuksen keskellä kohoaa kuutiomainen juhlasalin ja palloilukentän sisältävä osa, jonka itäpuolelle sijoittuvat näyttämötila ja sen varastotila sekä voimisteluopettajien huoneet. Länsipuolen matalassa rakennusosassa ovat sisäänkäynti- ja aulatilat sekä joitakin pienempiä tiloja. Julkisivu porrastuu osien mukaan.
Rakennuksen Julkisivussa käytetty suunnittelijan erikoispiirustusten mukaan tehtyjä
kevytsoraelementtejä, jonka pintakuvio on loiva pyramidi. Muilta osin julkisivut koostuvat maalatusta betonista, metallisista muovipinnoitetuista julkisivulevyistä, elementtien
jakoa noudattavista nauhaikkunoista ja sisäänkäynnin lasitetuista julkisivulaatoista. Rakennusen perustukset ja sokkeli ovat betonia, runkorakenteena ovat betonipilarit, liimapuupalkit ja siporex-elementit. Kattomuotona on loiva auma ja katemateriaalina
pelti.
Kohde on osa Oriveden opistoalueen kokonaisuutta.

Historia

1953 Klemetti-opisto aloitti toimintansa Oriveden opiston yhteydessä. Klemetti-rakennus valmistui 1973 korvaamaan vanhan päärakennuksen tuhoutunutta juhlasalisiipeä.
Rakennus nimettiin tunnetun kuoromiehen Heikki Klemetin mukaan, joka oli antanut
1953 suostumuksensa nimeään kantavan Klemetti-opiston perustamiseen opistolle.
Klemetti-rakennuksen paikalla oli aiemmin Rauhala-niminen opiston asuinkäytössä ollut
puinen rakennus, johon oli kuulunut laaja omenatarha. Sen jäänteinä on säilynyt yksittäisiä omenapuita rakennuksen itäpuolella.
Rakennus oli alun perin räystäätön ja tasakattoinen. Vuoden 1994 suunnitelmien mukaan katto muutettiin aumakatoksi ja rakennukseen tuli pitkät räystäät. Pohjoiskulmalle
tehtiin pieni laajennus, joka noudattaa vanhan osan julkisivumateriaaleja. Elementtien
väriksi tuli vaaleankeltainen, mikä kattomuodon ohella yhdistää rakennuksen alueen
muuhun rakennuskantaan. Saneerauksen yhteydessä rakennuksen ikkunat uusittiin
puu-alumiini-ikkunoiksi ja suuriin vaakaruutuihin perustunut ikkunajako muuttui pieniruutuisemmaksi. Itäjulkisivun puolella ikkuna-aukkoja suurennettiin.
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Tutkimushistoria

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arvio (koskien koko opistokokonaisuutta): ”Hieno ympäristö
ja näkymät”.
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Vuoden 2014 inventoinnissa arvotus ”Kulttuurihistorialliset arvot: Historiallinen, maisemallinen. Nykyasussa Klemetti on osa opiston rakennuskokonaisuutta, 1970- ja 1990luvun rakennushistoriaa.” Arvotukseen liittyvä perusteluteksti kuuluu: ”Juhla- ja palloilusalin sekä opetustiloja käsittävä rakennus kuuluu Oriveden Opiston 1970-luvun moderniin rakennuskantaan, joka kertoo ajanjakson muuttuvista toimintamuodoista. Rakennuksena 1973 valmistunut Klemetti jätti taakseen 1960-luvun ankaran, mustavalkoisen, niukkailmeisen laatikkomaisuuden, jota Lampila ja uimahalli alkuperäisasuissaan edustivat. Klemetissä julkisivu ja tasakatto on porrastettu ja julkisivumateriaaleina
on käytetty profiilipeltiä ja erikoispiirustusten mukaan tehtyjä elementtejä. Väriä toi
lisäksi sisäänkäynnin vihreä laatoitus. Yleispiirteenä mainittakoon julkisivun vahva geometrisuus, joka yhdistää rakennuksen aikakaudella suosioon nousseeseen konstruktivismiin. Nykyinen aumakatto, räystäät ja elementtien väri sekä ikkunajakojen muutokset ovat osa rakennuksen 1990-luvun kokonaisuuteen sopeuttavaa saneerausta. Rakennustasolla Klemetin moderni ilme on kärsinyt merkittävästi muutoksista. Tavoitteena ollut opiston yleisilmeen yhtenäistäminen toteutui: Klemetti, päärakennus ja uimahalli muodostavat nyt väreiltään ja kattomuodoiltaan yhtenäisen opiston pääjulkisivun.”
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöinventoinnissa ja
sen raportissa Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016 on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Ominaispiirteet

Massoittelu (rakennusmassan geometrisuus ja porrastuminen toiminnallisten osien mukaan). Erikoisuus: julkisivussa käytetty tätä kohdetta varten suunniteltu kuvioitu kevytsoraelementti.

Kaava- ja suojelu-tilanne

Asemakaava: asemakaava 24.6.2002
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (Oriveden opiston historia, paikallishistoria, rakennushistoria), viittaus henkilöhistoriaan (Heikki Klemetti), arkkitehtuurin historia (1970- ja 1990-lukujen arkkitehtuuri), maisema ja kaupunkikuva (osa opistoalueen kaupunkikuvallista kokonaisuutta),
toiminnallinen kokonaisuus (osa opistoalueen toiminnallista kokonaisuutta)

Kohteen arvoluokka

III/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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Lisäkuvat kohteesta:
kuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018:
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kuvia Heiskasen inventointiraportista 2014:
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7.20 Koulutie 5 (Oriveden opisto: Suvanto-Sointula)

18

Kohteen nimi

Suvanto-Sointula

Kiinteistötunnus

562-413-2-251

Osoite

Koulutie 5, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

asuin- ja kokoontumisrakennus

Käyttötarkoitus

opetus- ja asuinrakennus

Suunnittelija

Suvanto: arkkitehti L.E. Hansten 1947, maalaus ja koristelu Kalle Carlstedt, muutokset
1970-luvulla arkkitehti Mikko Lintula ja vuonna 2005 arkkitehtitoimisto Asunto Ky. Soitula eli siipirakennus arkkitehtitoimisto Asunta Ky 2005.

Ajoittuminen

1949 Suvanto, muutoksia 1978 ja 2005; siipiosa Sointula, 2005

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Suvanto (vanha osa, rv 1949): Aumakattoinen kolmikerroksinen ja kellarillinen tiilirunkoinen rakennus, julkisivut pinnoitettu vaaleasävyisellä harjatulla rappauksella, perustus/sokkeli betonia. Rakennuksen välipohjat ovat puurakenteiset. Rakennuksessa on
aukkojulkisivu, ikkunat ovat 1-3-ruutuisia, lukuun ottamatta toisen kerroksen johtajan
asunnon kahta suurempaa ikkunaa. Ensimmäisen kerroksen kirjastossa on käytetty matalampaa ikkunariviä, joka väliosien tummilla osilla jäljittelee kokonaisuutena nauhaikkunaa. Rakennuksessa on entisen pääkäytävän puolella kaksi betonipilareilla lepäävää
avokuistia.
Sointula (uusi siipi, rv 2005): Suvannon koilliskulmaan sijoittuva aumakattoinen kaksikerroksinen siipirakennus, jonka julkisivua leimaavat betonielementit ja pitkät puuräystäät. Julkisivun jäsentely, väritys ja ikkunajako ovat saaneet piirteensä vanhemman
osan arkkitehtuurista.
Kohde on osa Oriveden opistoalueen kokonaisuutta.

Historia

Opiston oman kirjaston rakentaminen nousi esiin sodan jälkeen, kun opiston omistus
oli siirtynyt Kansanvalistusseuralle. Ensimmäisissä suunnitelmissa rakennus oli kaksikerroksinen, mutta sitä korotettiin kolmikerroksiseksi jo suunnitteluvaiheessa. Ensimmäiseen kerrokseen tuli tiloiltaan kolmiosainen opiston kirjasto, johon kuului mm.
88paikkainen lukusali ja lainausosasto. Toisessa kerroksessa oli johtajan asunto sekä
kanslia- ja kokoustiloja ja kolmannessa kerroksessa oppilaiden asuinhuoneita. Sisätiloihin (ainakin kirjastotilaan) tuli koristemaalauksia, jotka teki taiteilija Kalle Carlstedt.
Rakennus sijoitettiin keskeiselle paikalle, pohjoisportilta juhlakentälle johtavan puukujanteen varteen. Julkisivusta suunniteltiin klassinen, olihan jo ennen sotaa rakennetussa
opistokokonaisuudessakin klassisia piirteitä.
Sointulan rakentaminen ja sijoittaminen Suvannon yhteyteen olivat seurausta valtion
tukipolitiikasta: 2000-luvun alkupuolella valtiolta oli saatavissa saneerausavustuksia,
joten uudisrakennus oli edullista sijoittaa vanhaan rakennukseen kiinni ikään kuin osana
saneerausta. Samassa yhteydessä saneerattiin kyllä myös Suvannon sisätilat.
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Opiston viimeisinä aikoina rakennuksessa mainitaan olleen opetus-, harjoitus- sekä
asuintiloja. Rakennukseen alkujaan kuuluneet parvekkeet on jossakin rakennuksen historian vaiheessa poistettu.
Tutkimushistoria

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)

Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arvio (koskien koko opistokokonaisuutta): ”Hieno ympäristö
ja näkymät”.
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Vuoden 2014 inventoinnissa arvotus ”Kulttuurihistorialliset arvot: Historiallinen, rakennushistoriallinen”. Arvotukseen liittyvä perusteluteksti kuuluu: ”Vanha osa edustaa sotien jälkeistä arkkitehtuuria, jossa näkyy vahvana vielä sotia edeltänyt niukka klassismi,
johon on yhdistetty kirjastotilojen osalta piirteitä funktionalismista. Rakennuksen ominaispiirteet, aumakatto, aukkojulkisivu, kuisti, väritys ja julkisivurappaus ovat säilyneet, joskin korjaustoimenpiteet ovat muuttaneet alkuperäisten yksityiskohtien piirteitä. Pohjoisportin tuntumaan rakennettu rakennus oli osa ennen sotia rakennettua
opistokokonaisuutta. Elementtirakenteinen, vanhaa imitoiva uudisosa edustaa opiston
1990-luvulla aloitettua sopeuttavaa lisärakentamista.”
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöinventoinnissa ja
sen raportissa Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016 on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu
Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Ominaispiirteet

Kattomuoto (aumakatto, räystäät), julkisivun ikkuna-aukotus (vaihtelevat rytmi, kuitenkin tiukka symmetrisyys, funktionalismiin viittaava nauhmainen matala ikkunarivi 1.
kerroksessa), avokuistit, julkisivumateriaali (vaalea harjattu rappaus), uudisosan liittyminen vanhaan osaan L-siipenä.

Kaava- ja suojelu-tilanne

Asemakaava: asemakaava 24.6.2002
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (Oriveden opiston historia, paikallishistoria, rakennushistoria), arkkitehtuurin
historia (1940-luvun arkkitehtuuri), maisema ja kaupunkikuva (osa opistoalueen kaupunkikuvallista kokonaisuutta), toiminnallinen kokonaisuus (osa opistoalueen toiminnallista kokonaisuutta)

Kohteen arvoluokka

II/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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Lisäkuvat kohteesta:
kuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018:
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7.21 Koulutie 5 (Oriveden opisto: Päärakennus)

19

Kohteen nimi

Oriveden opisto

Kiinteistötunnus

562-413-2-251

Osoite

Koulutie 5, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Opetusrakennukset

Käyttötarkoitus

Opisto

Suunnittelija

1951/1956 Bertel Strömmer, 1973 muutokset arkkitehti Mikko Lintula, 1990-2000-luvun saneeraukset arkkitehtitoimisto Pirkko ja Tuomas Asunta Ky

Ajoittuminen

1952(1953) ja 1956; 1973 A-siiven saneeraus, 1990-2000-luvuilla sisätilojen muutoksia ja terassikatokset

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kahdessa vaiheessa suunniteltu, opetus-, asuin- ja toimistotiloja käsittävä opiston päärakennus, johon liittyy kolmikerroksien 50-luvun lopussa valmistunut asuntosiipi. Kummatkin rakennusoasta ovat tiilirunkoisia, pinnat rapattuja, sokkeli pesubetonia. Kattomuotona loiva harjakatto, tiilikate. Symmetriaa ja tiukkana toistuvaa rytmitystä noudattava ikkunajako, päädyissä rautapinnakaiteiset suuret tuuletusparvekkeet. Siipien
yhdyskohdassa porrashuone. Ikkunapielissä, sisäänkäynnin ympärillä ja rakennusosien
liittymäkohdissa punatiilimuuratut yksityiskohdat.
Heiskasen inventoinnissa 2014 kohteen kuvaus:
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Historia

Heiskasen inventoinnissa 2014 kohteen historian kuvaus:

Tutkimushistoria

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)
Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
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Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arvio (koskien koko opistokokonaisuutta): ”Hieno ympäristö
ja näkymät”.
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Vuoden 2014 inventoinnissa arvotus ”Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen, rakennushistoriallinen ja maisemallinen”. Arvotukseen liittyvä perusteluteksti kuuluu: ”Julkisivujen ja sisätilojen muutoksista huolimatta arkkitehti Bertel Strömmerin suunnittelema Oriveden Opiston päärakennus edustaa hyvin 1950-luvun arkkitehtuuria ja rakentamista. Opetus-, toimisto- ja asuintiloja käsittävällä rakennuksella on keskeinen asema
pihapiirissä ja tiemaisemassa. Paikalla ja käsityönä rakennettu rakennus on säilynyt
julkisivuiltaan kohtuullisesti. Sen ulkonäköön ovat vaikuttaneet A-siiven ikkunamuutokset, itäpuolen terassikatoset sekä pienempinä muutoksina ikkunat, ovet ja katokset.
Muutokset eivät ole systemaattisia, rakennuksessa on säilynyt alkuperäisiä ovia ja ikkunoita. Sisätiloiltaan rakennus on muuttunut merkittävästi. A-siiven juhlavat aula ja
juhlasali tuhoutuivat tulipalossa 1970-luvulla ja korvattiin lähinnä asuin- ja toimistotiloilla. Vanhasta kiinteästä sisustuksesta on säilynyt yksittäisiä osia mm. aulan porrastornin ja ruokalan yhteydessä.”
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöinventoinnissa ja
sen raportissa Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016 on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu
Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Ominaispiirteet

Rakennuksen massoittelu, joka osaltaan viittaa eri rakennusvaiheisiin ja toimintoihin,
materiaalit (tiilirunko, rapatut julkisivut, tiilikate; ikkunapielissä, sisäänkäynnin ympärillä ja rakennusosien liittymäkohdissa punatiilimuuratut yksityiskohdat), kattomuoto
(loiva harjakatto), tiukkana toistuvaa rytmiä noudattava ikkunajako, päätyjen rautapinnakaiteiset tuuletusparvekkeet, porrashuoneen sijainti siipiosien yhdyskohdassa.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 24.6.2002
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (Oriveden opiston historia, paikallishistoria, rakennushistoria), arkkitehtuurin
historia (Bertel Strömmer, 1950-luvun arkkitehtuuri), maisema ja kaupunkikuva (osa
opistoalueen kaupunkikuvallista kokonaisuutta), toiminnallinen kokonaisuus (osa opistoalueen toiminnallista kokonaisuutta), alkuperäisyys (alkuperäisestä säilyneet rakennusosat, vaikka paljon on muutettukin)

Kohteen arvoluokka

II/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.22 Koulutie 5 (Oriveden opisto: Lampila)

20

Kohteen nimi

Lampila

Kiinteistötunnus

562-413-2-251

Osoite

Koulutie 5, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

opetus- ja asuinrakennus

Käyttötarkoitus

opetus- ja asuinrakennus

Suunnittelija

1965 arkkitehtuuritoimisto Salmio-Toiviainen & Toiviainen, 1991 arkkitehtitoimisto
Pirkko ja Tuomas Asunta Ky

Ajoittuminen

1965, muutosvuodet 1975 ja 1991

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Pohjamuodoltaan ja hahmoltaan neliömäinen, kaksikerroksinen, aumakattoinen rakennus. Rakennuksen toinen kerros on hieman ensimmäistä kerrosta leveämpi ja sitä kannattelevat metalliset pylväät. Julkisivumateriaalina on ensimmäisessä kerroksessa maalattu betoni ja nurkkaosilla maalattu lomalaudoitus, toisessa kerroksessa aaltopintainen
mineriittilevy. Julkisivun väritys on vaaleankeltainen, ikkunapuitteet ruskeat. Ikkunat
ovat toisessa kerroksessa vaakasuuntaiset ja nauhamaiset. Ensimmäisessä kerroksessa
on yksittäisiä vaakaikkunoita ja opetustilaan liittyvä suuri ikkuna, jonka edessä on puuritilä.

Historia

Lampila rakennettiin Urhola-nimisen puurakennuksen paikalle. Rakennuksessa sijaitsi
alun perin opetustiloja (2 luokkahuonetta), opettajan asunto ja yläkerrassa opiskelijaasuntoja. Asunnot sijoitettiin atrium-tyyppisesti rakennuksen reunoille ja keskiosassa
oli yhteistä oleskelutilaa ja keittiö.
Rakennukseen tehtiin 1975 sadevesiviemäreiden muutostyö. 1990-luvun alussa kattomuoto ja julkisivuväritys muutettiin muun opistokokonaisuuden mukaiseksi.

Tutkimushistoria

Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)
Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
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Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arvio (koskien koko opistokokonaisuutta): ”Hieno ympäristö
ja näkymät”.
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014
Vuoden 2014 inventoinnissa arvotus ”Kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen, osa
opiston kokonaisuutta”. Arvotukseen liittyvä perusteluteksti kuuluu: ”Lampila on osa
opiston 1960- ja 1990-lukujen rakennushistoriaa, jonka juuret ovat opiston puurakentamisen aikakaudessa. Opiston toiminta laajeni ja muuttui sotien jälkeen, jolloin päärakennuksen ympärille, vanhojen puurakennusten paikalle rakennettiin tasakattoiset modernia rakennusperintöä ja materiaaleja edustavat uimahalli ja Klemetti sekä asuin- ja
opetustiloja sisältänyt Lampila eli C-rakennus. Rakennukset saneerattiin 1990-luvulla,
jolloin Lampilan julkisivu- ja kattomuoto sopeutettiin 1950-luvun päärakennukseen aikakauden postmodernissa hengessä. Alueen rakennuskannan yhtenäisyys vahvistui,
mutta rakennustasolla vanhemman rakennuskannan muotokieleen ja väritykseen sovitettu asu on muuttanut merkittävästi Lampilan 1960-luvun modernia ilmettä.”
Maakuntakaavan laatimisen yhteydessä laaditussa kulttuuriympäristöinventoinnissa ja
sen raportissa Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt
2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016 on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu
Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Ominaispiirteet

Atrium-tilajärjestelyt

Kaava- ja suojelu-tilanne

Asemakaava: asemakaava 24.6.2002
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Aluekokonaisuus, opistoalueen rakentumisen historia

Kohteen arvoluokka

-/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Oriveden opiston rakennetut ympäristöt - Opisto kirkonkylässä ja kaupungissa 19102014, Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto Oy / Jari Heiskanen 22.5.2014

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Lisää kuvia kohteesta:
Kuva Heiskasen raportista 2014: Lampila ennen ja vuonna 2014
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Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018

89

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

7.23 Puistolankuja 3 (Veikkola / Helluntaiseurakunnan rukoushuone)
Kohteen nimi

Veikkola / Helluntaiseurakunnan rukoushuone

Kiinteistötunnus

562-413-9-57

Osoite

Puistolankuja 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

21

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Kokoontumisrakennukset

Käyttötarkoitus

Rukoushuone, asunto

Suunnittelija
Ajoittuminen

1950, laajennus 1989

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Yksikerroksinen tiiliverhoiltu rakennus, jossa toimii Helluntaiseurakunnan rukoushuone.

Historia
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

-

Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.24 Puistolankuja 5 (As Oy Puistolantanhua)
Kohteen nimi

As Oy Puistolantanhua

Kiinteistötunnus

562-413-9-109

Osoite

Puistolankuja 5, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

22

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Rak.ins. Arvo Suokas

Ajoittuminen

1962

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen, pulpettikattoinen 60-luvun asuinkerrostalo. Päädyissä julkisivuverhouksena tiilimuuraus, pitkillä julkisivuilla valkoinen aaltopeltiverhous ja ikkunoiden välisillä osilla tummanruskea pellitys, joka muodostaa julkisivuun nauhamaisen ilmeen.
Päädyissä avoparvekkeet.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Yksi monista rakennusinsinööri Arvo Suokkaan Orivedelle 1960-luvulla suunnittelemista
kohteista.

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.25 Puistolankuja 6 (As Oy Puistolankuja
Kohteen nimi

As Oy Puistolankuja

Kiinteistötunnus

562-413-9-111

Osoite

Puistolankuja 6, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

23

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto H. Vainio

Ajoittuminen

1966

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen, pulpettikattoinen 60-luvun asuinkerrostalo. Päädyissä julkisivuverhouksena tiilimuuraus, pitkillä julkisivuilla valkoinen aaltopeltiverhous ja ikkunoiden välisillä osilla tummanruskea pellitys, joka muodostaa julkisivuun nauhamaisen ilmeen.
Päädyissä avoparvekkeet.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.26 Puistolankuja 7 (Oriveden Leipomo Ky)
Kohteen nimi

Oriveden Leipomo Ky

Kiinteistötunnus

562-413-9-74

Osoite

Puistolankuja 7, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

24

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Teollisuusrakennukset

Käyttötarkoitus

Leipomo

Suunnittelija

Rakennustoimisto Rautia & Mäkelä Ky

Ajoittuminen

1984

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kaksikerroksinen teollisuusrakennus, nauhaikkunat, päädyt muurattua punatiiltä, pitkien julkisivujen verhoiluna aaltopelti, kattomuotona loiva harjakatto, peltikate. Pihan
puolella matala siipiosa, jolle rakennettu puurakenteinen jatko-osa.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Paikallishistoria (Oriveden Leipomo Oy)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.27 Puistolankuja 8 (Erkkilä)
Kohteen nimi

Asuin- ja liikerakennus

Kiinteistötunnus

562-413-9-60

Osoite

Puistolankuja 8, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

25

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuin- ja liikerakennus

Suunnittelija

1989 muutoksen suunnittelija rakennussuunnittelutoimisto Veikko Savinainen

Ajoittuminen

alkup. rv. ei tietoa; muutos ja peruskorjaus 1989

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

2½-kerroksinen harjakattoinen omakotitalo, jonka maantasokerros on muurattu punatiilestä ja yläosa puuverhoiltu vaaleankeltaisen tai -persikan värisellä vaakalaudoituksella. Tummanruskeat ikkunakarmit ja -puitteet, eteläpäädyssä kulmaikkunat. Musta
peltikatto.

Historia
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018

-

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.28 Puistolankuja 9 (As Oy Oriveden Veteraanitalo)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Veteraanitalo

Kiinteistötunnus

562-413-50-0

Osoite

Puistolankuja 9, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

26

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto Mikko Lintula

Ajoittuminen

1976

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen asuinkerrostalo, julkisivut muurattu valkoisesta kalkkihiekkakivistä,
upotetut parvekkeet, loiva harjakatto peltikatteella, parvekkeiden kaiteet siniseksi maalattua aaltopeltiä. 1970-luvulle tyypillisestä elementtikerrostalorakentamisesta poikkeava kohde.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelu-tilanne

Asemakaava: asemakaava 24.3.1975
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.29 Puistolankuja 10 (Raita)
Kohteen nimi

Raita

Kiinteistötunnus

562-413-9-169

Osoite

Puistolankuja 10, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Erillispientalo

Suunnittelija

Rakennusmestari Heimo Kuusirati

Ajoittuminen

1980 (rakennuslupa 1979)

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

27

sijaintikarttaote

1980-luvun omakotitalo, julkisivut muurattu valkoisesta kalkkihiekkakivestä.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 25.9.1980
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Tummapuitteiset ja aukotukseltaan vaakasuuntaiset ikkunat, rakennuksen päätykolmion puuverhous, sisäänvedetty sisäänkäynti

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin, 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018

100

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

7.30 Puistolankuja 13 (As Oy Oriveden Puistolanhovi)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Puistolanhovi

Kiinteistötunnus

562-413-5-169

Osoite

Puistolankuja 13

Kohdenro kartalla

28

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtihuone Nieminen

Ajoittuminen

2005

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen, tiiliverhoiltu, pulpettikattoinen, elementtirakenteinen asuinkerrostalo
Kössin tilan pohjoispuolella pellon laidalla. Suuret lasitetut parvekkeet.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 2.6.1992
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.31 Mäkelänkuja 1 (Villentalo / Liljan talo / Joonas-koulu)
Kohteen nimi

Villentalo / Liljan talo / Joonas-koulu

Kiinteistötunnus

562-413-9-88

Osoite

Mäkelänkuja 1, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

29

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

alun perin asuinrakennus, 1980-luvulla toimisto, 1990-luvulta koulu

Suunnittelija

(ei inventoijan tiedossa)

Ajoittuminen

1954

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kookas, puurunkoinen 1950-luvun rakennus. Julkisivuvuorauksena karaattilevytys. Jyrkähkö harjakatto tiiltä jäljittelevällä aaltopellityksellä.

Historia

Oriveden Steiner-pedagogisen erityiskoulun kannatusryhdistyksen ylläpitämä oppimishäiriöisille kehitysvammaisille tai muuten pienryhmäopetusta tarvitseville oppilaille tarkoitettu erityiskoulu aloitti toimintansa Liljan talossa vuonna 1994.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 347

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Puurunkoisuudesta huolimatta 1950-luvun kivirakennusten jyhkeys ja tyylipiirteet (mm.
avokatos, sisäänkäyntiterassin ja toisen sisäänkäynnin portaiden metalliskaiteet, aukotus …)

Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuva maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.32 Mäkelänkuja 3 (Kiint. Oy Mäkelänkuja)
Kohteen nimi

Elementti pienkerrostalo 3krs.

Kiinteistötunnus

562-413-9-150

Osoite

Mäkelänkuja 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

30

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus

Suunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto Pertti Toivanen

Ajoittuminen

1974

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

3 krs. elementti kerrostalo, maalattu vaalean keltaiseksi, parvekkeet valkoiset, lasitetut
parvekkeet. Katto harjakatto peltikatteella, päätykolmiot puuverhoiltu. Yläpohja näyttää uusitulta peruskorjauksen yhteydessä arkkitehtonisesta ilmeestä päätellen (tasakatosta harjaksi).

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.33 Karoliinankuja 2 (As Oy Karoliinanvainio)
Kohteen nimi

Rivitalo

Kiinteistötunnus

562-413-5-123

Kohdenro kartalla

31

Osoite
Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus

Suunnittelija

Rak.ins. Arvo Suokas

Ajoittuminen

1966, 1967

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kaksikerroksinen viidestä toisiinsa hieman viistosuunnassa kadun suuntaan nähden toisiinsa kytketystä asunnosta koostuva rivitaloyhtiö 1960-luvulta. Julkisivujen pääverhousmateriaalinan valkoinen kalkkihiekkakivimuuraus, ikkunoiden väliset osat tummanruskeaa vaakasuuntaista puupanelointia, joka muodostaa julkisivuun vaakasuuntaisen nauha-aiheen kuten muissakin saman suunnittelijan Orivedelle suunnittelemissa
kohteissa. Päätykolmiot ja pääjulkisivun otsaosat korostettu vaaleammanruskealla sävyllä. Asuntokohtaiset pihat.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Yksi monista rakennusinsinööri Arvo Suokkaan Orivedelle 1960-luvulla suunnittelemista
kohteista.

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.34 Karoliinankuja 3 (Oriveden Lindellkoti)
Kohteen nimi

Oriveden Lindellkoti

Kiinteistötunnus

562-413-9-95

Osoite

Karoliinankuja 3, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

Arkkitehti Pertti Turunen; 2002 peruskorjaus Veikko Savinainen

Ajoittuminen

1960; peruskorjaus ja muutos 2002

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

Kuvaus

32

sijaintikarttaote

1950-60-luvun vaihteen asuinpientalo. Julkisivut roiskerapattu, sävy okrankeltainen.
Kattomuoto jyrkähkö harjakate, tiilikate, toisella lappeella lähes rakennuksen levyinen
ikkunaerkkeri. Kiviportaat, rautakaide.
Rakennus on itsessään hieno aikakautensa edustaja, mutta jää silti kohteena irralliseksi
suhteessa ympäristöönsä; sen olemassaololla ei ole roolia Oriveden kaupunkikuvassa,
katutilan muodostumisessa tai ylimalkaan ympäristön kokonaisuudessa.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.3.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Arkkitehtuuriin historia (1950-luvun arkkitehtuuri)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

50-luvun arkkitehtuurin piirteet: mittakaava, materiaalit (tiili, rappaus, kivi), kattomuoto (satula) ja -kulma
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.35 Karoliinankuja 4 (Asunto Oy Karoliinankuja)
Kohteen nimi

Asunto Oy Karoliinankuja

Kiinteistötunnus

562-413-5-124

Osoite

Karoliinankuja 4, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Rak.ins. Arvo Suokas

Ajoittuminen

1965

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

33

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kaksikerroksinen julkisivuiltaan roiskerapattu asuinkerrostalo. Suuri runkosyvyys, kattomuotona etelään viettävä pulpettikatto. Päädyissä avoparvekkeet. Pitkillä julkisivuilla
kummankin kerroksen ikkunarivi on yhdistetty ”nauhaksi” käyttämällä roiskepinnan sijaan sileää betonipintaa ja maalaamalla se roosanpunaiseksi. Samoin vinttikerros lappeen alla väritykseltään roosa, julkisivuissa levytys.

Historia

2010-luvulla (julkisivujen kunnosta päätellen varsin hiljan) tapahtuneen remontin yhteydessä rakennuksen väritys on muutettu ja kattoon lisätty sen alkuperäiseen tyyliin
kuulumaton räystäs.

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Yksi monista rakennusinsinööri Arvo Suokkaan Orivedelle 1960-luvulla suunnittelemista
kohteista, 1960-luvun vilkas rakentaminen osana kaupungistumisilmiötä

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Google Street View, alueen kuvat lokakuu 2011

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:

Näkymä Karoliinankujalta rakennuksen luoteiskulmalta. Rakennuksesta on ainakin julkisivut ja katto remontoitu 2010-luvulla, sillä vielä
Google Street View:n kuvassa lokakuulta 2011 julkisivut ovat nuhjuisen ja likaisen harmaat, ikkunarivin nauhan väritys vihertävänruskea, parvekkeiden verhousosat punaiset, rakennuksen yläosa verhoiltu vaalean harmaan sävyisellä poimulevyllä ja katto räystäätön.
Kuva: Google Street View, lokakuu 2011
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7.36 Karoliinankuja 4 (As Oy Oriveden Karoliinantanhua)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Karoliinantanhua

Kiinteistötunnus

562-413-5-93

Osoite

Karoliinankuja 6, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Rak.ins. Arvo Suokas

Ajoittuminen

1966

Kuva kohteesta

Kohdenro kartalla

34

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kaksikerroksinen julkisivuiltaan roiskerapattu asuinkerrostalo. Suuri runkosyvyys, kattomuotona vastakkaiset pulpettikatot. Päädyissä avoparvekkeet. Pohjoisjulkisivulla seinäpinnat ikkunoiden välisillä osilla kummassakin kerroksessa ja etelänpuoleisella julkisivulla kummankin kerroksen ikkunarivi koko julkisivupituudeltaan on yhdistetty ”nauhoiksi” käyttämällä roiskepinnan sijaan sileää betonipintaa ja maalaamalla se turkoosinvihreäksi.

Historia

2010-luvulla (julkisivujen kunnosta päätellen varsin hiljan) tapahtuneen remontin yhteydessä rakennuksen väritystä on muutettu.

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Yksi monista rakennusinsinööri Arvo Suokkaan Orivedelle 1960-luvulla suunnittelemista
kohteista, 1960-luvun vilkas rakentaminen osana kaupungistumisilmiötä

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Google Street View, alueen kuvat lokakuu 2011

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Kattomuoto (vastakkaiset pulpetit), julkisivujen nauhailme värityksen keinoin, avoparvekkeet
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Lisää kuvia kohteesta:

Rakennus
lounaiskulmalta
nähtynä. Kuva: Heidi Sumkin 8.5.2018

Rakennus kaakkoiskulmalta
nähtynä. Kuva: Heidi Sumkin 8.5.2018

Rakennus on ainakin julkisivuiltaan remontoitu 2010luvulla, sillä vielä Google
Street View:n kuvassa lokakuulta 2011 julkisivut ovat
yläosan kattopeltiä tummemman harmaat jajulkisivujen ikkunoiden väliset
osat keltaiset. Kuva: Google
Street View, lokakuu 2011
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7.37 Oriveden vanha kyläkeskusta (kohteet 35-41), yleistä
Vanhan kyläkeskustan alueesta on laadittu kattava kulttuuriympäristön inventointi vuonna 2005:
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Arkkitehtitoimisto Eija Teivas / Minna Halonen, 2005. Suuri osan kohteiden tiedoista on poimittu tähän inventointiin siitä, mutta niitä on täydennetty muista lähteistä löydetyillä aineistoilla ja inventoijan silmämääräisillä havainnoilla kohteiden nykytilasta.
Edellä mainitussa vuoden 2005 inventoinnissa vanhan kyläkeskustan alueella todetaan olevan seuraavat kulttuurihistorialliset arvot: historiallinen arvo (asutushistoria), rakennushistoriallinen arvo
(rakennusperinteinen) ja ympäristöarvo (maisemakokonaisuus). Arvojen perustelu kuuluu: ”Ryhmäkylä ja vanha kyläkeskusta rakennettuna ympäristönä ja kulttuuriympäristönä, on asutushistoriallisesti, rakennusperinteisesti ja maisemallisesti merkittävä kokonaisuus. Kylämuoto ja tiestö vanhassa
kyläkeskustassa on säilynyt hyvin 1700-luvulta tähän päivään. Vanhoista rintapelloista on säilynyt
vain Kössin alueen peltoaukea. Asutushistoriallisesti merkittäviä ovat kantatilat Ala-Mattila, Eerola ja
Kössi. Ne ovat myös rakennusperinteisesti ja arkkitehtonisesti arvokkaita kohteita. Kantatilojen päärakennukset, piharakennukset ja piha-alueet ovat merkittäviä vanhan kyläkeskustan rakenteen, rakennusperinteen ja arkkitehtuurin säilyttäjiä. Kantatilojen rakennusryhmissä on nähtävissä 1800luvun puolivälin ja 1900-luvun alkupuolen rakennusperinne sekä -tyyli hyvin säilyneenä. Ne muodostavat maatilarakennusten kokonaisuuden. Maisemallisesti merkittävä kokonaisuus muodostuu
kantatilojen ja niiden väliin jäävien asuintonttien miljööstä. Kaukomaisemassa keskeisellä paikalla
on säilynyt Kössin tilakeskus. Avoin peltomaisema on säilynyt vain Kössin tilakeskuksen yhteydessä,
ns. Kössin alueella. Alue rajautuu vielä idässä pellon reunan rautatielinjaan ja näkymään Kiviniemenlammelle.”
Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelun yhteydessä laaditussa inventoinnissa ja raportissa
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016 (Pirkanmaan liitto
27.5.2016) on opistoalue uimahallia lukuun ottamatta osoitettu Rakennuskulttuurin ydinalueeksi ja
sisällytetty maakuntakaavan maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin. 35
Aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
•
ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta 1900-luvun
alkuvuosikymmeniin
•
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
•
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
•
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie, viimeiset peltotilkut.

35

Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, s. 109
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7.38 Niementie 4 (Ala-Mattila)
Kohteen nimi

Ala-Mattila

Kiinteistötunnus

562-413-5-150

Osoite

Niementie 4, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

35

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Maatila

Käyttötarkoitus

Maatilan päärakennus pihapiireineen

Suunnittelija
Ajoittuminen

Nykyinen päärakennus 1907*, peruskorjattu 1940-luvulla, kate uusittu profiilipelliksi
2000-luvulla.
Toinen asuinrakennus 1924**, peruskorjaukset 1940-l ja 1990-l, ilmeisesti myös 2000luvun alkupuolella (vrt. Halosen sanamuodot ”vuoraus uudistettu lähiaikoina” ja kuistista ”nyt uudistettu”).
Karjarakennus (talli ja navetta) on rakennettu vuonna 1919. ***
Aitat ovat peräisin 1800-luvulta.
*= Inventoijan huomio: vuoden 1988 inventointikortin mukaan päärakennus on rakennettu ”n. 1880”. Lähteen

rakennusaikatiedoissa on ollut muidenkin rakennusten osalla paljon vääriä tietoja, joten tässä, kuten muissakin
tämän inventoinnin ristiriitatapauksissa, on luotettu ennemmin muiden tietolähteiden tietoihin.

**= Halosen inventoinnin tietojen mukaan

1920-luvun puolivälissä ja Kotiseutumme-teoksen mukaan vuonna
1924, peruskorjaustiedot Halosen inventoinnista.

***= Jälleen ristiriita: vuoden 1988 inventointikortin mukaan rakennettu ”n. 1900” ja laajennus vuonna 1921,
Halosen mukaan rakennettu 1919, ei laajennuksia.
Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Vanhan Ala-Mattilan tilan pihapiiri, johon kuuluvat päärakennus, toinen asuinrakennus,
talli-navetta, pariaitta, vilja-aitta sekä kolmas aittarakennus, johon liittyy liiteriosa.
Päärakennus:
Päärakennus on pohjaltaan lähes suorakaiteen muotoinen, mutta pohjoispäässä on rakennusosa, joka ulottuu poikkipäädyiksi itä- ja länsisivuilla. Päärakennuksessa perustus
ladottu lohkokivistä. Rakennuksessa on harjakatto ja hirsirunko, julkisivut punamultamaalattua hirttä, yläosassa valkoiseksi (kermanvaaleaksi) maalattu pystylautaverhous,
sisäänkäyntikuistin julkisivuissa vaakasuuntainen lautaverhous.
Pääsisäänkäynti on länsisivulla päätyosan ja runkohuoneen välissä. Sisäänkäynti on valkoiseksi (kermanvaaleaksi) maalattu umpikuisti, jossa on pulpettikatto ja pitkälle kuistin eteen ulottuva räystäs. Kuistin ikkunat ovat suuret ja ruutujen puitejako pieni. Puitteet ovat koristeelliset. Ikkunat ovat T-karmiset, rakennuksen keskiosalla leveämmät
ja jaettu alaosastaan kolmeen ruutuun jotka edelleen pienempiin ruutuihin koristeellisella puitejaolla, päädyissä kapeammat ikkunat, joiden alaosa jaettu kahteen ruutuun,
jotka niin ikään edelleen pienempiin ruutuihin. Ikkunoiden kehyslaudat ja vesilistat sekä
rakennuksen nurkkalaudat on maalattu valkoiseksi.

117

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Toinen sisäänkäynti rakennukseen on pohjoispäädyssä keskellä julkisivua. Se on kapea
harjakattoinen umpikuisti, joka sekin on vaakapaneloitu ja maalattu valkoiseksi (kermanvaaleaksi). Kuistin pariovet ovat peiliovia lasiruuduin.
Päärakennuksen itäjulkisivulla pohjoispäässä on kellari. Se on pystylaudoitettu ja harjakattoinen.
Päärakennus edustaa arkkitehtoniselta tyyliltään kansallisromanttista 1900-luvun alun
rakennustapaa. Ikkunoiden listamalli ja puitejako muistuttavat Kössin ja Eerolan tilojen
päärakennusten ikkunoiden mallia.
Rakennus on hyväkuntoinen. Sitä on korjattu ja ylläpidetty alkuperäistä rakennustapaa
ja -perinnettä kunnioittaen. Katemateriaaliksi on kuitenkin uusittu profiilipelti.
Toinen asuinrakennus:
Toinen asuinrakennus myös hirsirunkoinen ja harjakattoinen, mutta julkisivuiltaan pystyrimalautaverhoiltu. Väritys päärakennuksen tavoin punamulta/valkoinen. Vuoraus on
uusittu ilmeisesti 2000-luvun alkupuolella, samoin ikkunoiden kehyslaudat ja vesilistat.
Rakennuksen pohjan muoto on suorakaide. Ikkunat ovat kuusiruutuiset.
Rakennuksen eteläsivulla on umpikuisti, josta on sisäänkäynti rakennukseen. Kuisti on
rakennettu perusosaa myöhemmin ja uudistettu ilmeisesti 2000-luvun alkupuolella samassa yhteydessä kuin muu ulkoasu. Seinään on laitettu länsipäässä lisäeristettä. Kate
on uusittu profiloidusta pellistä.
Karjarakennus / talli-navetta:
Karjarakennus on L-muotoinen, talliosa tilan pohjoislaidalla pääty länteen päin ja navettaosa päätty etelään päin. Ylinen on tallin päädystä.
Rakennuksen runko on hirrestä ja perustukset lohkokivestä. Julkisivuverhouksena on
punamultamaalattu pystyrimalauta. Ikkunat ovat kuusi- ja neliruutuiset, kehyslaudat ja
rakennuksen nurkkalaudat valkoiset. Rakennuksen takaosassa itäsivulla on tiilirakenteinen rehusiilo, sekin maalattu muun rakennuksen tavoin punamullalla. Katemateriaalina on profiilipelti.
Aitat:
Pihapiirin aittarakennukset ovat hirsirakenteisia ja hirsipinnalla, nämäkin rakennukset
maalattu muiden rakennusten tavoin punamullalla valkoisin detaljein.
Vilja-aitta on korkea pitkänurkkainen aittarakennus, jonka otsassa on luukku ja ovena
lautaovi. Perustus on nurkkakivillä, kate aaltopeltiä.
Aitta-liiterirakennus on kapea ja pitkämuotoinen, pitkänurkkainen pariaittarakennus,
jonka edusta on avoin katteen alla. Aitan länsipäädyssä on lautarakenteinen liiteri, jossa
on pulpettikatto. Kate on uusittu 2000-luvun alkupuolella aaltopellistä.
Pariaitta on edellisen tavoin kapea ja pitkämuotoinen, pitkänurkkainen aittarakennus.
Ovet ovat lautarakenteiset ja maalattu vaaleanruskeiksi.
Historia

Mattila, yksi Oriveden vanhan kyläkeskustan kantatiloista, rekisteröitiin vuonna 1783 ja
jaettiin kahdeksi tilaksi 1806 (Yli-Mattila, rekisteri nro 5:1, ja Ala-Mattila, rekisteri nro
5:2). Nykyinen Ala-Mattila sijaitsee todennäköisesti Mattilan kantatalon paikalla. Tilan
pellot alkoivat pihapiiristä itään ja sijoittuivat Kössin peltovainioiden pohjoispuolelle Niementien varteen. (lähde: Halonen, s. 6 ja s. 15)
Ala-Mattilan tila on ollut saman suvun hallissa usean sukupolven ajan vuodesta 1770
lähtien. Tilalla harjoitettiin maanviljelyä ja lypsykarjataloutta aina vuoteen 1974 saakka,
jonka jälkeen karjasta luovuttiin ja tilan pellot annettiin vuokraviljelyyn. (lähde: Kotiseutumme s. 325)

Pihapiirissä päärakennuksen lisäksi oleva toinen asuinrakennus valmistui alun perin
maalarinverstaaksi. Maalausliike toimi tiloissa aina talvisotaan saakka. Tämän jälkeen
rakennus muutettiin asuinkäyttöön evakkoja varten. Kun evakot muuttivat asumaan
omia tilojaan, rakennus tuli Ala-Mattilan tilan työväen käyttöön. 1990-luvun alussa rakennus jäi vaille vakituista asutusta. (lähde: Kotiseutumme s. 325) Rakennuksen ulkoasu ei
ole alkuperäinen eikä remonttien jälkeen alkuperäisen rakennusperinteen mukainen,
mutta runkomuoto on säilynyt hyvin alkuperäisenä ja rakennus on alkuperäisellä paikallaan pihapiirissä.
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Karjarakennusta on eläinten pidon loputtua käytetty varastotilana.
Pihapiirin länsisivulla on ollut pariaitan vieressä toinen aitta, joka on purettu. Karjarakennuksen takana on ollut sikala, joka myös on purettu. Edelleen myös kuivaamo ja
puimalarakennus on purettu.
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen.
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Vuoden 1988 inventoinnin arviointi: ”Hieno kokonaisuus.”
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen. Em. vuoden 2005 inventoinnissa todetaan Ala-Mattilan kohdekortilla tilakohtainen kulttuurihistoriallinen arvo seuraavasti: ”historiallinen (asutushistoria), rakennushistoriallinen (rakennusperinteinen), ympäristöarvo (maisemallisesti
keskeinen sijainti)”. Perusteluteksti kuuluu: ”Ala-Mattilan pihapiiri ja kantatalo ovat hyvin säilyneet. Rakennetun ympäristön kokonaisuus on ehjä ja tasapainoinen. Päärakennus, karjarakennus ja pihapiirin aitat ovat rakennusperinteisesti arvokkaita. Ne edustavat ajalleen tyypillistä ja hyvin säilynyttä rakennusperinnettä. Päärakennuksen ikkunoiden muoto ja koristeellinen tyyli ovat edelleen 1900-luvun alkupuolen rakennustavan
mukaisia. Ala-Mattilan tila on paikallisesti erittäin merkittävä kohde ja osa kyläkeskustan maisemakokonaisuutta.”
Lisäksi inventointikortilla kerrotaan, että kohteelle on haettu asemakaavallista suojelua.
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
-

ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.

Ominaispiirteet

Pihapiirin kokonaisuus, alkuperäiset rakennukset ja rakennusosat, väritys.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Paikallishistoria (alueen rakentumisen varhaisvaiheet, vanha kyläkeskusta), kaupunkikuva

Kohteen arvoluokka

I/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 325
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti (ei tarkempia tietoja)
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Asemapiirros: Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen, s. 17.

Kuvat maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.39 Niementie 5 (Tontti)
Kohteen nimi

Tontti

Kiinteistötunnus

562-413-4-30

Osoite

Niementie 5, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakennukset

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus + piharakennus

Kohdenro kartalla

36

Suunnittelija
Ajoittuminen

Päärakennus n. 1880, piharakennus n.1940

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kapearunkoinen ja pohjoiseen suuntaavalta pitkältä sivultaan täysin umpinainen pieni
asuinrakennus. Perustus luonnonkiveä ja betonia, hirsirunko, keltaiseksi maalattu pystysuuntainen rimalautaverhous, valkoiset nurkkalaudat, loivahko harjakatto, huopakate.
Tontin kiinteistö sijaitsee Niementien ja Anttilantien kulmauksessa. Pihamaa on tasainen
ja sen keskellä kasvaa vanha koivu. Asuinrakennus sijaitsee aivan piha-alueen pohjoisreunalla Niementien varressa. Tontin piha-alue ja puutarha avautuvat länteen. Asuinrakennuksen lisäksi pihassa on piharakennus ja puuvessa.
Asuinrakennus ei ole enää asuinkäytössä. Vielä vuoden 2005 inventoinnissa (Halonen)
rakennuksen mainitaan olleen hyvässä kunnossa ja pihapiirin hoidettu. Sen jälkeen hoidon ja ylläpidon taso lienee laskenut.

Historia

Vanha asuinrakennus 1800-luvun loppupuolelta, osa vanhan kyläkeskustan kokonaisuutta. Tontti on lohkottu Anttilan kantatalosta.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen. Em. vuoden 2005 inventoinnissa on todettu kulttuurihistoriallinen
arvo seuraavasti: ”historiallinen (asutushistoria), rakennushistoriallinen (rakennusperinteinen), ympäristöarvo (maisemallisesti keskeinen sijainti)” ja perustelu kuuluu:
”Tontin asuinrakennus on kapean kylätien varrella luonteva osa maalaismiljöötä. Vanha
asuinpaikka ja sillä säilynyt perinnerakennus kertovat kyläkeskustan muodostumisesta
ja -rakenteesta. Asuinrakennus on kyläkeskustalle tyypillinen. Pihapiiri ja rakennusryhmä ovat hyvin säilynyt kokonaisuus, joka on maisemassa keskeisellä paikalla.”
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:

123

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

-

ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.

Ominaispiirteet

Sijainti katulinjassa (rakennus on osaltaan tärkeä katutilaa rajaava elementti), mittakaava, muoto, iäkkyys

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (osa vanhan kyläkeskustan kokonaisuutta, alueen rakentuminen), kaupunkikuva

Kohteen arvoluokka

II/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Lisää kuvia kohteesta:

Kuvat tontin rakennuksista vuoden 1988 osayleiskaavan inventointikortilta. Päärakennus on varsin niukasti aukotettu myös pihan puolen
julkisivultaan. Kahden varsinaisen rakennuksen lisäksi tontilla on (ainakin vuonna 1988 ollut) puurakenteinen ulkokäymälä.
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Seuraavat kuvat maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.40 Niementie 6 (Koivula)
Kohteen nimi

Omakotitalo

Kiinteistötunnus

562-413-3-11

Osoite

Niementie 6, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus

Kohdenro kartalla

37

Suunnittelija
Ajoittuminen

Helvi Juntumaan Kotiseutumme-teokseen antamien tietojen mukaan 1800-l loppu, laajennus 1920, peruskorjattu 1973;
Vuoden 2005 inventoinnin (Halonen) mukaan rakennettu 1900-luvun ensimmäisellä
vuosikymmenellä, korjausvuodet 1915, 1925, 1970, 1980 ja 1990 – inventointitietojen
mukaan suullisena tietolähteenä sama henkilö. Lisäksi valokuvien perusteella ainakin
rakennuksen julkisivuväritys on muuttunut vuosien 2005 (Halosen valokuvat) ja 2018
(Sumkinin valokuvat) välisenä aikana.
(julkisivujen ja katteen muutosten perusteella remontoitu laajemmin myös jossakin vaiheessa vuosien 1988 ja 2018 välillä, todennäköisesti lähempänä jälkimmäistä); vuoden
1988 inventoinnissa piharakennuksen ajoittumiseksi arvioidaan 1920-lukua, mutta tiedolle ei ole vahvistusta muista lähteistä.

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Koivulan tila sijaitsee Niementien varrella. Pitkällä ja kapealla tontilla on kaksi rakennusta: asuinrakennus ja piharakennus. Piharakennus sijaitsee aivan Niementien reunassa, asuinrakennus hieman sisempänä tontilla, mutta julkisivu Niementielle päin ja
päädyt itä-länsi-suuntiin. Asuinrakennusta ympäröi puutarha, jossa lähellä päärakennusta on maakellari.
Asuinrakennus on hirsirunkoinen ja perusmuodoltaan suorakaide, jota on laajennettu Lmuotoiseksi. Jatketun rakennusosan pääty on Niementielle. Rakennusosien välissä on
lasitettu umpikuisti, josta on sisäänkäynti. Jatketun päätyosan länsisivulla pihan puolella on ovi pihan avoterassille.
Rakennus on korkea ja siinä on jyrkähkö harjakatto. Perustukset ovat betonia. Rakennuksen julkisivuissa on okran keltaiseksi maalattu puuverhous, pääosalla julkisivua vaakasuuntaisena ja harjakolmion osalla pystysuuntaisena. Vuoraus on uusittu 2000-luvun
alkupuolella ja väritys muutettu silloisesta harmaasta okrankeltaiseksi ilmeisesti melko
hiljan.
Rakennuksen ikkuna-aukotusta on muutettu sisätilojen muutosten yhteydessä. Ikkunoiden koko ja puitejako ei ole alkuperäinen eikä rakennuksen alkuperäisen rakennusajankohdan mukainen.
Piharakennus on L-muotoinen. Sen pitkäsivu on itään Kössin- ja Niementien risteyksessä. Rakennus rajaa risteysaluetta. Pohjoispääty rakennuksessa on hirsirunkoinen
saunaosa. Eteläsivu Niementien suuntaan on lautarakenteinen liiteriosa. Hirsiosan perustus on valettu betoni, lautarakenteisen osan nurkkakivet. Piharakennuksessa on huopakate kolmiorimoin. Ikkunat ovat neliruutuiset ja sijaitsevat piharakennuksen länsi- ja
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pohjoissivulla. Rakennus on maalattu punamullalla. Hirsiosa on vuoraamaton. Nurkkalaudat, ikkunoiden ja ovien kehyslaudat ovat valkoiset. Piharakennuksen keskiosassa
pihan puolella on pieni kärry- ja autotalli, jossa on paneloitu pariovi ja pulpettikatto.
Historia

Tontin lohkominen on merkitty maarekisteriin vuonna 1909. Omistajina olivat Efraim ja
Josefiina Uotila. He myivät tontin ja sille 1800-luvun lopulla rakennetun talon vuonna
1912 Aino ja Kaarlo Uotilalle. Koivulan palstatila lohkottiin Uotilan perintötilasta ja palstoitettiin vuonna 1913. Talon ostivat tällöin Helvi Juntumaan (os. Teräs) vanhemmat
Anni (os. Uotila) ja Väinö Teräs ja tontin nimeksi tulli aluksi Teräs-Koivula. Teräksen
perhe asui ensin Ala-Mattilan vanhassa rakennuksessa, josta he muuttivat Koivulaan
vuonna 1913. Talo oli tällöin vanha hirsirakennus, vain tupa ja kamari. Teräkset laajensivat talon päätyosalla nykyisiin mittoihinsa vuosina 1915-1916 (Kotiseutumme-teoksen mukaan 1920-luvun taitteessa). Päätyosaan sijoittui Väinö Terälsen satulasepän
verstas. Teräksen perhe laajensi taloa vielä lisää 1920-luvun puolivälissä, kun vintille
rakennettiin kaksi vinttikamaria.
Antero ja Helvi Juntumaalle talo siirtyi vuonna 1973. Tällöin taloon tehtiin mittava peruskorjaus, taloon rakennettiin mm. sisäsauna ja wc. Vuonna 1974 rakennettiin parveke
talon länsipuolen päätyyn. Samoihin aikoihin tehtiin lasitettu umpikuisti sisäänkäynnin
kohdalle. Vuoden 1988 inventointikortilla mainitaan rakennuksen julkisivujen verhousmateriaaliksi Minerit-levyt (”isot ja yläosassa pienet”) ja väriksi vihreä + yläosassa harmaa. Katemateriaaliksi mainitaan aaltopelti. Nämä julkisivumateriaalien muutokset lienee nekin tehty 1970-luvun remonttien yhteydessä, sillä rakennuksen rakennusajan
materiaalivalikoimaan tai tyyliin nämä materiaalit eivät ole kuuluneet.
1980-luvun puolivälissä talon sisällä tehtiin lattiaremontti ja 1990-luvulla rakennusta on
peruskorjattu mm. lisäeristämällä sekä uusimalla jälleen vuoraus, katto ja nyt myös
ikkunat puitteineen.
Talon omistajat ovat olleet paikkakunnalla näkyviä henkilöitä. Antero Juntumaa toimi
mm. Oriveden kappalaisena ja kolme kautta kansanedustajana vuodesta 1972 alkaen.
Kumpikin pariskunnasta toimi myös Oriveden kaupunginvaltuutettuina.
Piharakennuksen hirsiosa (sauna ja talli) on rakennettu 1900-luvun vaihteessa. Lautarakenteinen osa on voitu lisätä myöhemmin. Kärryliiteri on todennäköisesti lisätty 1920luvulla.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen. Em. vuoden 2005 inventoinnissa on todettu kulttuurihistoriallinen
arvo seuraavasti: ”historiallinen (asutushistoria), rakennushistoriallinen (rakennusperinteinen)” ja perustelu kuuluu: ”Koivulan asuinrakennus on säilynyt vanhan rakennuksen paikalla. 1900-luvun vaihteessa tontti kuului Uotilan emätilaan ja siinä oli hirsinen
asuinrakennus. Koivulan asuin- ja piharakennus sijaitsevat luontevasti toisiinsa nähden.
Niiden historiallinen ja toiminnallinen yhteys on säilynyt. Piharakennus on hyvin säilynyt
alkuperäisessä 1900-luvun alun asussa sekä muodossa. asuinrakennusta on jatkettu ja
peruskorjattu myöhemmin, sisätiloja on muutettu ja ulkoasua korjattu. Muutokset ovat
muuttaneet alkuperäistä perusmuotoa ja ulkoasua. Asuinrakennus on kohtalaisesti säilynyt. Rakennukset ovat kylätaajamalle tyypillisiä muodoltaan ja rakennusryhmällä on
maisemallista merkitystä. rakennusryhmä on luonteva osa ympäristöään, jossa kyläkeskustan kokonaisuus on säilynyt 1900-luvun alkupuolella syntyneen kylärakenteen
mukaisena.”
Edelleen asuinrakennuksen kohdalla arvoksi todetaan asutushistoria, ja tämän perusteluna mainitaan: ”Koivulan asuinrakennus on säilynyt vanhan kyläasutuksen ja rakennuksen paikalla. Asuinpaikka kertoo vielä kyläläisten asumismuodosta ja kylärakenteesta. Sen sijainti kylätiehen nähden on luonteva ja rakennus näkyy hyvin Kössin- ja
Niementien risteyksessä maiseman huomiopisteenä.”
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Piharakennuksen arvoiksi mainitaan ”rakennushistoriallinen (rakennusperinteinen), historiallinen (asutushistoria) ja ympäristöarvo (maisemallisesti keskeinen sijainti). Arvojen perustelu kuuluu: ”Piharakennus on Koivulan tontin vanhin hyvin säilynyt perinnerakennus. Piharakennus kertoo tontin vanhasta asuinpaikasta ja asuinpaikan iän. Se
sijaitsee luontevasti paikalla asuinrakennukseen ja kylätiehen nähden. Kylätien maisemassa piharakennus sijaitsee katseenvangitsijana Kössintien ja Niementien risteyksessä.
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.
Ominaispiirteet

Pienimittakaavaisuus, monimuotoisuus, kattomuoto (satula), aukotus.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (osa vanhan kyläkeskustan kokonaisuutta, alueen rakentuminen), kaupunkikuva

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

III/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 239
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuva maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Kuvia vuoden 2005 inventoinnista, Minna Halonen:
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7.41 Niementie 7 (Leppänen)
Kohteen nimi

Leppänen

Kiinteistötunnus

562-413-3-26

Osoite

Niementie 7, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

38

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakennukset

Käyttötarkoitus

Asuminen

Suunnittelija
Ajoittuminen

1800-l, peruskorjattu 1975

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Leppäsen tontti on Niementien ja Kössintien risteyksessä. Tontilla on korkea ja jyrkkäharjainen asuinrakennus sekä kaksi pienempää piharakennusta (vaja ja pieni autosuoja).
Pienehkö, silmämääräisten havaintojen perusteella kuitenkin historiansa aikana alkuperäisestä laajennettu puurakenteinen asuinrakennus. ”Kotiseutumme”-teoksessa annetun tiedon mukaan rakennus on 1800-luvulta, yleiskaavoituksen yhteydessä tehdyn
aiemman inventoinnin rakennusajankohtana kuitenkin ilmoitettu ”noin 1920”. Asuinrakennuksen pohjan muoto on suorakaide.
Asuinrakennus sijaitsee tontilla aivan kiinni kadussa. Julkisivuissa pystyrimaverhousta
jäljittelevä punaiseksi maalattu profiilipelti, seinän yläosassa vihreäksi maalattu pystysuuntainen puupanelointi. Kattomuoto on jyrkähkö satula- eli harjakatto ja katemateriaalina saumapelti.
Valokuvista päätellen rakennus on pysynyt hyvin samanlaisena ja muuttumattomana
ainakin koko 2000-luvun, yläkerran oliivinvihreästä värityksestä päätellen todennäköisesti hyvinkin paljon pidempäänkin, ehkä jopa peruskorjausvuodeksi Kotiseutumme kirjassa mainitusta vuodesta 1975 asti. Ruskeat tuuletusikkunalliset ikkunat lienevät
myös tältä ajalta, eivät rakennuksen ja sen alkuperäisen rakentamisajankohdan tyyliin
sopivat.
Rakennuksen kellarissa on autotalli, johon johtaa luiska rakennuksen itäpäädystä. Ikkuna-aukotus ja ikkunoiden tyyli on sodanjälkeisille pientaloille tyypillinen.

Historia

Leppäsen tontti on lohkottu Uotilan kantatilasta. Tontilla on ollut vanha hirsinen asuinrakennus ainakin 1920-luvulla. Halosen inventoinnin arvion mukaan nykyinen rakennus edustaa maaseudun jälleenrakennuskauden pientalotyyppiä ja on rakennettu tontilla aiemmin olleen rakennuksen paikalle tai sen runkoa hyödyntäen. Todennäköisempää kuitenkin on, että kyseessä on alkuperäinen rakennus vain aikojen saatossa
päädystään pidennettynä ja muutettuna – rakennuksen jyrkkä kattokulma viittaa rakennusaikaan ennen 1920-lukua ja rakennuksen rungon pituus suhteessa leveyteen
sekä ikkunoiden epäsymmetrinen sijainti ja pariton määrä siihen, että alkuperäistä rakennusta on jatkettu pituussuunnassa.
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Halosen mukaan rakennusta on todennäköisesti korotettu 1940-1950-luvulla ja siihen
on rakennettu umpikuisti ja kuistin ylle ullakolle tuuletusparveke. Mikäli kattoa on korotettu, se on todennäköisesti tehty samaan aikaan rakennuksen pituussuunnassa laajentamisen kanssa.
Peruskorjauksien yhteydessä 1970-luvulla on uusittu ikkunoita ja julkisivujen vuoraus.
Pihan vaja ja autosuoja on rakennettu 1960-luvulla.
Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen.
Em. vuoden 2005 inventoinnissa on todettu kulttuurihistoriallinen arvo seuraavasti:
”historiallinen (asutushistoria)” ja perustelu kuuluu: ”Tontilla on asutushistoriallista ja
maisemallista merkitystä. Tontti ja sillä säilynyt vanha asuinrakennuksen paikka kertovat vielä kyläkeskustan muodostumisesta ja rakenteesta. Kokonaisuus on luonteva osa
ympäristöään. Rakennusta on merkittävästi muutettu, mutta vanha kylätontti on edelleen osa alueen maatilamiljöön kokonaisuutta.”
Edelleen asuinrakennuksen kohdalla arvoksi todetaan asutushistoria, ja tämän perusteluna mainitaan: ”Asuinrakennus kertoo vanhasta kyläasutuksesta ja tien varren rakennusten paikasta. Se on kylätien varrella ja kyläteiden risteyksessä maisemallisesti
keskeisellä paikalla.”
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
-

ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.

Ominaispiirteet

Sijainti tontilla (kiinni katulinjassa), kattomuoto ja -kulma (jyrkähkö harjakatto), sisäänkäynti pihan puolelta.

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Ikä (mitä todennäköisimmin yli 100-vuotias rakennus), asuinhistoria (työväen asuminen), mittakaava (osa pienimittakaavaista asuinaluetta ja sille ominaista kaupunkikuvaa; itse rakennuksen arvo kuitenkin remonteissa pahoin heikentynyt)

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

III/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 227
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.42 Anttilantie 3 (Eerola)
Kohteen nimi

Eerola

Kiinteistötunnus

562-413-11-253

Osoite

Anttilantie 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

39

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Maatalousrakennukset

Käyttötarkoitus

Maatilan päärakennus pihapiireineen, useita rakennuksia

Suunnittelija
Ajoittuminen

Päärakennus n.1850, toinen asuinrakennus n. 1880, aitta n. 1850, navetta n.1910, vaja
(liiteri ja kuivuri) n. 1910, siilo n. 1980

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Vanha maatilan pihapiiri, jonka kokonaisuuteen kuuluu kaksi asuinrakennusta, aitta,
navetta, vajarakennus ja siilo. Asuinrakennukset sijaitsevat Anttilantien varressa, kummassakin asuinkerros ja vinttikerros, runko hirttä ja julkisivuissa keltaiseksi maalattu
vaakasuuntainen lautaverhoilu, kattomuotona harjakatto, eteläisemmässä ja vanhemmassa (päärakennus) punainen peltikate ja pohjoisemmassa toisessa asuinrakennuksessa kate punaista sementtitiiltä.
Hirsirakenteinen aittarakennus on kaksikerroksinen ja punamullalla maalattu, kaiteet ja
ikkunapielet valkoiset, ruutuikkunat.
Navettarakennus on alaosaltaan tiili- ja yläosaltaan puurakenteinen, puuosalla keltaiseksi maalattu pystysuuntainen lautaverhous. Harjakatto, katemateriaalina saumapelti.
Vaja-/liiterirakennus on noin 6m korkea ns. puolitoistakerroksinen osin hirsi- ja osin
lautarakenteinen punakeltainen harjakattoinen puurakennus, katemateriaalina pelti.
Siilorakennus on pihapiirin uusin rakennus ja ainoa 1900-luvulta peräisin oleva. Siilo on
korkea, lähes umpinainen, harjakattoinen, alaosaltaan teräsrakenteinen ja päätykolmioistaan keltaiseksi maalatulla pystylaudoituksella verhoiltu rakennus.
Hyvin säilynyt vanha maatila pihapiireineen alkuperäisellä sijainnillaan, joka sittemmin
on jäänyt kaupunkirakenteen sisään.

Historia

Vanha maatila, jolla säilynyt rakennuskantaa 1800-luvun puolivälistä.
TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
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Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen.
TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.

Ominaispiirteet

Sijainti, pihapiirin muodostuminen asuin- ja maatilarakennuksista, mittakaava, materiaalit ja rakennustapa, väritys, rakennus- ja kattomuodot, aukotus, ikkunoiden ruutujako ja koristeelliset detaljit

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Historia (osa Oriveden vanhaa kyläkeskustaa, yksi sen kantatiloista), maatalouden historia, alkuperäisyys, säilyneisyys, kaupunkikuva, maisema

Kohteen arvoluokka

I/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti, ei tarkempia tietoja.

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018
Lisää kuvia kohteesta:
(Kuvat maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018)

Päärakennuksen länsijulkisivu Antintielle ja pohjoispääty. Anttilantien korkeusasema on ajan saatossa noussut alkuperäisestä ja lähes kiinni katulinjassa sijaitseva rakennus jäänyt katutason alle.
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Päärakennus pihan puolelta nähtynä. Alun perin todennäköisesti suorakaiteen muotoinen rakennus on laajennettu Lmuotoiseksi laajalla poikkisuuntaisella siivellä. Kadun suuntaisen siiven eteläpäädyssä on yläkerrassa julkisivuun tuettu
puukaiteinen parveke.

Välittömästi päärakennuksen pohjoispuolella Anttilantien varressa sijaitsee toinen, tyyliltään hyvin päärakennuksen tyylinen asuinrakennus. Kuvassa rakennuksen länsijulkisivu Antintielle ja eteläpääty. Kuten päärakennuksenkin osalla, lähes kiinni katulinjassa sijaitseva rakennus on jäänyt katutasoa alemmas Anttilantien korkeusasemaa nostettaessa.
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Pihapiiriä pohjoissivulla rajaava hirsirunkoinen aitta on vuoden 1988 inventointitiedon mukaan rakennettu
1800-luvun puolivälin paikkeilla ja kuuluu siten pihapiirin vanhimpiin rakennuksiin.

Anttilantieltä asuinrakennusten välistä avautuu näkymä pihapiiriin, jota kookas navetta hallitsee.

Navettarakennus hieman lähempää länsipuolelta nähtynä.
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Navettarakennuksen itäjulkisivu ja eteläpääty. Kuvassa taustalla pilkottaa pohjoisemman asuinrakennuksen
itäjulkisivu sisäänkäyntikuisteineen.

Vaja-/liiteri- ja kuivurirakennus.

137

Keskustien itäpuolisen alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi

Siilorakennus kahdesta suunnasta nähtynä.
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7.43 Kössintie 3 (Kössi)
Kohteen nimi

Kössi

Kiinteistötunnus

562-413-1-347

Osoite

Kössintie 3

Kohdenro kartalla

40

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus, Kössin tilan päärakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1906, peruskorjaus 1958

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Hirsirunkoinen, puuverhoiltu maatilan päärakennus pihapiireineen.
2-kerroksien, ruutuikkunat, tiilikate, vaaka ja pystysuuntaisin js-verhoilun (vaal.kelt)
yhtymäkohdat puumarkiisit vaal-ruskea. Pitkällä julkisivulla 6 ikkunaa, päädyissä 3, 2
sisäänkäyntiä.
Vanha maalais pihapiiri vuodelta xx. Maatalousrakennukset kiviperustuksella, puurakenteiset seinät ja ulkoverhoilut, jotka maalattu punamulla, kate aalto-peltiä (yhdistetty
tähän)

Historia

Tila on ollut Kössin suvulla vuodesta 1540, joskin välillä ennen vuotta 1685 on ollut eri
omistajalla ja vuodesta 1685 jälleen Kössin suvun omistuksessa.
TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.

Tutkimushistoria

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot

Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen.
TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
-

ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
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-

alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.

Ominaispiirteet

TÄYDENNETÄÄN

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

TÄYDENNETÄÄN

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

I/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.44 Kössintie 8 (Lepola)
Kohteen nimi

Lepola

Kiinteistötunnus

562-413-3-13

Osoite

Kössintie 8

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Erillispientalo

Kohdenro kartalla

41

Suunnittelija
Ajoittuminen

1900 alkup. tupa ja kamari, 1950, peruskorjaus 2001; vaja n. 1910

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Kaksikerroksinen puurunkoinen (hirsi) pienimittakaavainen asuinrakennus. Sisäänkäynti pihan puolelta. Julkisivuissa vaaleankeltaiseksi maalattu vaakasuuntainen puuverhous, ikkunoiden pielilaudat, rakennuksen nurkkalaudat ja räystäslaudat valkoiset.
Pirkällä kadun suuntaisella julkisivulla symmetrisesti sijoitetut kaksi ikkunaa, pääty umpinainen lukuun ottamatta yläkerran päätyikkunaa. Kattomuotona harjakatto.
Tontilla pieni puurakenteinen harjakattoinen vaja. Tontin rajalla lauta-aita, jossa kuitenkin metallirakenteinen portti.

Historia

TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016

Aikaisemmat
arvioinnit

Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen.
TÄYDENNETÄÄN Halosen vuoden 2005 inventoinnin pohjalta.
Alue on kohteena huomioitu myös Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut
kulttuuriympäristöt 2016 -raportissa (Pirkanmaan liitto 27.5.2016). Raportissa aluekokonaisuutta koskevat ominaispiirteet ja arvot on todettu seuraavasti:
ilmentää sydänhämäläisen talonpoikaisen asutuksen kylärakennetta isojaosta
1900-luvun alkuvuosikymmeniin
isojakokartan mukaiset tielinjaukset ja tonttien muodot
eheät pihapiirit ja niiden rakennusten toiminnalliset yhteydet sekä pihapiirien
suhde toisiinsa luovat selkeästi erottuvan kokonaisuuden
alkuperäisessä käytössä säilyneet maatalouden rakennukset, puusto, kylätie,
viimeiset peltotilkut.
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Ominaispiirteet

Pienimittakaavaisuus, sisäänkäynti pihan puolella, kattomuoto (satula), osa Kössintien
katukuvaa

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 23.2.1966
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017; kohde kuuluu
maakuntakaavassa osoitetun maakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön rajauksen piiriin.

Arvot

Paikallishistoria (osa vanhan kyläkeskustan kokonaisuutta, alueen rakentuminen), kaupunkikuva

Kohteen arvoluokka
(I, II, III, - / V, M, P, L)

III/M
(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)

Lähteet

Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 301
Orivedenkylän vanha kyläkeskusta 2005, kulttuuriympäristön ominaispiirteet inventointi, Minna Halonen
Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt 2016, Pirkanmaan liitto (27.5.)2016
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin 8.5.2018
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7.45 Latokartanontie 3 (As Oy Oriveden Omenatarha)

42

Kohteen nimi

As Oy Oriveden Omenatarha

Kiinteistötunnus

562-413-2-242

Osoite
Koordinaatit (p,i)

Latokartanontie 3, 35300 Orivesi
-

Kohdetyyppi

asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

asuinrakennus

Suunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto Matti Silvennoinen Oy

Ajoittuminen

1999 (rak.luvan vuosi; rakennus-/valmistumisajankohta todennäköisesti parin tätä seuraavan vuoden aikana)

Kohdenro kartalla

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

U-mallinen kolmikerroksinen elementtirakenteinen pienkerrostalo. Maantasokerroksen
elementit ovat tiililaattapintaisia, ylempien kerrosten elementit vaalean beigen värisiä
ja päätyjulkisivuissa 2. ja 3. kerroksen korkeudella siniset erkkeriulokkeet. Loiva harjakatto.

Historia

(Tietoon ei ole tullut erityistä mainittavaa.)

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 25.5.1998
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Muusta julkisivuvärityksestä poikkeavat erkkerimäiset ulokkeet päätyjulkisivuissa.
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.46 Latokartanontie 4 (Oriveden paloasema)
Kohteen nimi

Oriveden paloasema

Kiinteistötunnus

562-413-40-2

Osoite

Latokartanontie 4, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

43

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Palo- ja pelastustoimen rakennukset

Käyttötarkoitus

Paloasema (ei käytössä)

Suunnittelija

Teuvo Kuusela

Ajoittuminen

1964 (rakennuslupa 1963)

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Oriveden vanha paloasema. Julkisivut paikallamuurattua valkoista kalkkihiekkakiveä,
rakennuksen autohalliosassa pulpettikatto ja toimisto-osassa loiva harjakatto. Kate peltiä, sokkeli betonia. Erityispiirteenä torni.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 31.1.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Palo- ja pelastustoimen paikallishistoria (palo- ja pelastustoimi Orivedellä)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Kotiseutumme Aitolahti-Längelmäki-Orivesi-Teisko 2001-2002, s. 348
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.47 Latokartanontie 5 (Oriveden seurakuntatalo)
Kohteen nimi

Oriveden seurakuntatalo

Kiinteistötunnus

562-413-7-40
Latokartanontie 5, 35300 Orivesi

Osoite

Kohdenro kartalla

44

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Kokoontumisrakennukset / seurakuntatalot

Käyttötarkoitus

Seurakuntatalo

Suunnittelija

Arkkitehti Jaakko Ilveskoski Ky; laajennus Pirkko ja Tuomas Asunta

Ajoittuminen

rakennuslupa 1968, laajennus 1987

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kaksikerroksinen, osittain rinteeseen rakennettu tiiliverhoiltu seurakuntatalo. Sokkeli
betonielementti, verhoilu vaaleankeltainen kalkkihiekkakivi.
Seurakuntatalolla on tilat Oriveden kirkkoherranvirastolle, perhe- ja päiväkerhotoiminnalle, nuorisotoiminnalle ja diakoniatyölle. Lisäksi talo palvelee erilaisten juhlien ja tilaisuuksien viettopaikkana sekä paikallisten yhdistysten ja ryhmien kokoontumistilana.

Historia

Rakennuksen suunnittelija, arkkitehti Jaakko Ilveskoski, toimi Tampereen kaupungin
kaupunginarkkitehtina vuosina 1952-1972. Hän on suunnitellut lukuisia rakennuksia,
erityisesti koulu- ja seurakuntarakennuksia, myös muihin Pirkanmaan kuntiin. Näistä
esimerkkinä voidaan mainita mm. Tampereen Amurin koulu (1952 yhdessä Bertel
Strömmerin kanssa), Tampereen Kalevan lukio (1955), Nokian Kankaantaan koulu
(1957), Kissanmaan perhetukikeskus/Kissanmaan lastentalo (1962), Lempäälän Kanavan koulu (1958/1966) ja Pispalan kirkko Tampereella (1971).

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

60-luvun modernismi, rakennusmassan monimuotoisuus, lapekatto, ei räystäitä, vedenpoisto piilotettu.
Oriveden seurakuntatalo ei erotu Jaakko Ilveskosken suunnittelukohteiden joukosta erityisen tyypillisenä, merkittävänä, edustavana tai muista poikkeavanakaan kohteena.

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 31.1.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Arkkitehtuurin historia (60-luvun arkkitehtuuri, seurakuntarakennukset, arkkitehti
Jaakko Ilveskosken tuotanto), kulttuurihistoria (seurakuntatoiminta)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.48 Latokartanontie 6 (As Oy Kerros-Parpola)
Kohteen nimi

Asuinkerrostalot

Kiinteistötunnus

562-413-6-116

Osoite

Latokartanontie 6

Kohdenro kartalla

45

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo x 3

Suunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto Mikko Lintula

Ajoittuminen

1972-1973 (kolmiosainen pitkä rakennusmassa), 1974 (Kössintien ja Puistolankujan
puoleiset, pääty Latokartanontielle olevat rakennusmassat)

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

1970-luvun elementtikerrostaloja

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 7.1.1972
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

1970-luvun elementtirakentamisen piirteet
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.49 Latokartanontie 7 (Seppälä)
Kohteen nimi

Seppälä

Kiinteistötunnus

562-413-108-0

Osoite

Latokartanontie 7, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

46

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

(ei inventoijan tiedossa)

Ajoittuminen

1950-luku

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Harjakattoinen, kaksikerroksinen, julkisivuiltaan roiskerapattu omakotitalo kulmatontilla, jolle ajo tapahtuu Särkäntieltä.

Historia

Seurakunnan omistushistoria: ainakin 1988 inventointikortissa mainitaan kiinteistön
omistajana Oriveden seurakunta.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta kuin silloisten silmämääräisten materiaalihavaintojen tiedot

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 31.1.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

50-luvun arkkitehtuuri
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.50 Särkäntie 3 (Lepovainio ja Lepolinna)
Kohteen nimi

Lepovainio ja Lepolinna

Kiinteistötunnus

562-413-7-42

Osoite

Särkäntie 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

47

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuminen

Suunnittelija

Arkkitehtuuritoimisto Mikko Lintula; pihavarasto Pekka Leskinen

Ajoittuminen

1976 (rakennuslupa, 1. vaihe, talot A-D) ja 1975 (rakennuslupa, 2. vaihe, talot E-F);
pihavarasto 1977

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kuuden yksikerroksisen rivitalon muodostama rakennusryhmä, kussakin rakennuksessa
neljä huoneistoa. Rakennusten päädyt ovat muuratut (keltainen kalkkihiekkakivi), pitkillä sivuilla valkoiseksi maalattu puuverhoilu. Kattomuotona loiva harjakatto, päädyissä
ei räystäitä.

Historia

Seurakunnan omistushistoria: ainakin 1988 inventointikortissa mainitaan kiinteistön
omistajana Oriveden seurakunta.

Tutkimushistoria

Osayleiskaavaa varten tehty rakennusinventointi 1988, inventointikortissa ei inventoinnin tai inventoijan tarkempia tietoja eikä rakennuksesta muuta tietoja kuin omistaja ja
käyttötarkoitus: ”vanhustentalot”.

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 31.1.1995
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Vuoden 1988 rakennusinventoinnin inventointikortti.
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Kuuden matalan rivitalon muodostama ryhmä.
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.51 Särkäntie 20 (Särkänkoti)
Kohteen nimi

Särkänkoti

Kiinteistötunnus

562-413-52-0

Osoite

Särkäntie 20, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

48

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Hoitoalan rakennukset

Käyttötarkoitus

Palvelutalo

Suunnittelija

BST-Arkkitehdit Oy / arkkitehti Pekka Timola

Ajoittuminen

2015

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

2-3-kerroksinen palvelutalo, joka tarjoaa ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen ryhmäkotipalveluita. Julkisivut pääosin paikallamuurattua valkoista kalkkihiekkakiveä, jossa ikkunoiden yhteydessä vaaleankeltaisella ja tiilenpunaisella maalatut osat
sileää betonia. Sokkelit vaakauritettua siniharmaata betonia. Päädyissä punaiseksi maalattua vaakasuuntaista säleikköä peltiprofiilista. Isot yhteisparvekkeet lasitettu.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 18.6.1993
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

Sosiaalitoimen paikallishistoria (vanhuspalvelut Orivedellä)

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

Materiaali- ja väripintojen sommittelullinen vaihtelu ja rytmitys, päällekkäisten ikkunoiden yhdistäminen nauhaksi värikentällä.
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.52 Eerolantie 5 (As Oy Särkänraitti)
Kohteen nimi

elementtikerrostalo

Kiinteistötunnus

562-413-53-0

Osoite

Eerolantie 5, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

49

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto Antti Tähtinen Ky

Ajoittuminen

1980

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Kolmikerroksinen elementtirakenteinen asuinkerrostalo. Kattomuotona hyvin loiva harjakatto. Julkisivussa ikkuna kunkin elementin keskellä. Parvekkeiden kulmat viistetty
80-luvun arkkitehtuurissa muodissa olleen mukaisesti.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 18.6.1993
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.53 Kirkkolahdentie 2 (As Oy Särkänmäki)
Kohteen nimi

As Oy Särkänmäki

Kiinteistötunnus

562-413-51-0

Osoite

Kirkkolahdentie 2, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

50

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinkerrostalo

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto Antti Tähtinen Ky

Ajoittuminen

1985, 1986

Kuva kohteesta

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kolmikerroksinen elementtikerrostalo, julkisivupinnat keltaista tiililaattaa, parvekkeet
valkoiseksi maalattua betonia. Kattomuotona hyvin loiva harjakatto.

Historia

Rakennuskohteen historiasta ei ole tullut esiin erityistä mainittavaa.
Rakennuksen suunnittelija Antti Tähtinen (7.5.1935-18.2.2017) oli tamperelainen arkkitehti, joka suunnitteli Tampereelle useita tunnettuja rakennuksia. Isänsä Jaakko Tähtisen kuoltua 1970 Antti otti vetovastuun Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:stä. Hänen
tärkeimpiä töitään Tampereella ovat Koskikeskuksen kauppakeskus, Anttilan ja Stockmannin liikerakennukset, Yleisradion Tohlopin televisiokeskus sekä Pirkkahalli.

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 18.6.1993
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.54 Säästäjentie 2 (Omakotitalo, kohdenimi ei tiedossa)
Kohteen nimi

Ei tiedossa

Kiinteistötunnus

562-413-1-159, 562-413-1-224

Osoite

Säästäjientie 2, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

51

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija
Ajoittuminen

1940-50-luku

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

2-kerroksinen puuverhoiltu rintamamieshenkinen omakotitalo. Kattokulma jälleenrakennuskauden rakennuksille tyypillinen, ikkuna- ja ovipielet sekä räystäs ja kulmavuoraukset maalattu punaruskeaksi, muu julkisivu valkoinen. Tontin toisena rakennuksena autotalli. Suojaisa tontti, jota rajaa pensasaita.

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 28.1.1971
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
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7.55 Säästäjientie 3 (As Oy Oriveden Säästökulma)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Säästökulma

Kiinteistötunnus

562-413-31-7

Osoite

Säästäjientie 3, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

52

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrivitalo x 2

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto H. Vainio Ky; Autokatos 1976 Pekka Leskinen

Ajoittuminen

1965

Kuva kohteista

sijaintikarttaote

Kuvaus

Kaksi rivitaloa kolmen rivitalon ryhmästä, joilla kaikilla on sama suunnittelija (Arkkitehtitoimisto H. Vainio Ky). Päädyissä tiiliverhoilu, pitkät julkisivut maalattu vaaleaksi. Puuverhoillut ulkovarastot sisäänkäyntien yhteydessä. Katto muotona hyvin loiva harjakatto.

Historia

(ei tiedossa erityistä)

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Kuva: Julkisivunäkymä Säästäjientielle, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.56 Säästäjientie 5 (As Oy Uitinranta)
Kohteen nimi

As Oy Uitinranta

Kiinteistötunnus

562-413-31-8

Osoite

Säästäjientie 5, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

53

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrivitalo

Suunnittelija

Rak.ins. Arvo Suokas

Ajoittuminen

1968, parvekelasitukset 1991 ja muutostöitä sisällä rakennuksessa 2002

Kuva kohteista

sijaintikarttaote

Kuvaus

Edellä mainitun kolmen rivitalon ryhmästä eteläisimmän itäpäässä sijaitseva neljäs rivitalo, joka on tyylillisesti vastaava kuin edellä kuvatut: päädyissä tiiliverhoilu, pitkät
julkisivut maalattu vaaleaksi. Puuverhoillut ulkovarastot sisäänkäyntien yhteydessä.
Katto muotona hyvin loiva harjakatto.

Historia

(ei tiedossa erityistä)

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaavasuojelutilanne

ja

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet
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7.57 Säästäjientie 4 (Asuinrakennus, kohdenimi ei tiedossa)
Kohteen nimi

-

Kiinteistötunnus

562-413-1-221

Osoite

Säästäjientie 4, 35300 Orivesi

Koordinaatit (p,i)

-

Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Kohdenro kartalla

54

Suunnittelija
Ajoittuminen

1960-l

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

2-kerroksinen asuintalo, jossa maantasossa 2 autopaikan autotalli ja sisäänkäynti.
Maankerrostason julkisivu persikanruskea maalattu kivipinta, toinen kerros valkoiseksi
maalattu rappaus, ullakko/vesikatto: päätykolmio puuverhoiltu yläpohjakatteen sävyllä,
keskiruskea.
Rakennus sijaitsee aivan tontin perällä. Etualalla samalla kiinteistöllä on aaltopellistä
rakennettu kahdeksan auton autotallirakennus sekä kadun varressa puinen avoin jätekatos, kummatkin mitä ilmeisimmin viereisen rivitalokiinteistön (As Oy Oriveden Säästöharju, Säästäjientie 6).

Historia

-

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin, 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.58 Säästäjientie 6 (As Oy Oriveden Säästöharju)
Kohteen nimi

As Oy Oriveden Säästöharju

Kiinteistötunnus

562-413-31-5

Osoite

Säästäjientie 6, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

55

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrivitalo

Suunnittelija

Arkkitehtitoimisto H. Vainio Ky

Ajoittuminen

1965

Kuva kohteista

sijaintikarttaote

Kuvaus

Päädyistään tiiliverhoiltu ja pitkältä eteläjulkisivultaan valkoiseksi maalattu rivitalo,
pohjoisin (ja ainoa Säästäjientien pohjoispuolelle sijoittuva) kolmen rivitalon ryhmästä,
joilla kaikilla on sama suunnittelija (Arkkitehtitoimisto H. Vainio Ky). Puuverhoillut ulkovarastot sisäänkäyntien yhteydessä.

Historia

(ei tiedossa erityistä)

Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja
suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1988 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-

Kuva: Julkisivunäkymä Säästäjientielle, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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7.59 Rantapolku 1 (As Oy Rantarivi)
Kohteen nimi

As Oy Rantarivi

Kiinteistötunnus

562-413-31-9

Osoite

Rantapolku 1, 35300 Orivesi

Kohdenro kartalla

56

Koordinaatit (p,i)
Kohdetyyppi

Asuinrakentaminen

Käyttötarkoitus

Asuinrakennus

Suunnittelija

Rakennusarkkitehti Veikko Nurmi; venevaja Arkkitehtuuritoimisto Nurmi & Rantanen

Ajoittuminen

1980; venevaja 1986

Kuva kohteesta

Kuvaus

sijaintikarttaote

Rinteeseen sijoittuva omakotitalo. Aumakaton katemateriaalina ruskea betonitiili, julkisivuverhous keltaista kalkkihiekkakiveä ruskein laastisaumoin. Pihapiirissä on kaksi
puurakenteista piharakennusta (venevaja ja muu piharakennus)

Historia
Tutkimushistoria

-

Aikaisemmat
arvioinnit
Ominaispiirteet

-

Kaava- ja suojelutilanne

Asemakaava: asemakaava 22.1.1969
Yleiskaava: Keskustaajaman osayleiskaava 1998 (oikeusvaikutukseton)
Maakuntakaava: Pirkanmaan maakuntakaava 2040, voimaan 29.5.2017

Arvot

-

Kohteen arvoluokka

-/(huom! inventoijan alustava esitys arvotukseksi, ei viranomaisten neuvottelun tulos)
Rakennuslupatiedot, Oriveden kaupunki/Anne Myllymäki-Lepistö 12.10.2018
Silmämääräiset havainnot ja valokuvat maastokäynnillä, Heidi Sumkin 8.5.2018

(I, II, III, - / V, M, P, L)

Lähteet

-
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Lisää kuvia kohteesta:
Kuvia maastokäynniltä, Heidi Sumkin, 8.5.2018
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8.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Alueen rakentumisen ja kehittymisen historiassa erottuvat voimakkaasti muutamat oleelliset vaiheet,
jotka ovat havaittavissa myös nykyisessä kaupunkikuvassa ja -rakenteessa:
1) vanhan Orivedenkylän historiallinen kyläpaikka (merkinnät historiallisissa aineistoissa 1540luvulta saakka) ja sen paikalla sekä ympäristössä 1800-luvulta säilyneet maatilat ja työväenasuinrakennukset pihapiireineen
2) asutuksen ja yhdyskuntarakenteen laajeneminen ja sijoittuminen tärkeiden liikenneyhteyksien (käytännössä Keskustien) varteen
3) kaupungistumisen mukanaan 1960-luvulla ja jonkin verran vielä 1970-luvulla kaupunkiin
tuoma rakentamisen aalto, joka näkyy alueen – kuitenkin tällöinkin melko pienimittakaavaisena säilyneessä – kerrostalorakentamisessa
Ympäristön kehityskaarta leimaa osaltaan myös ympäristön muutospaineiden vähäisyys, josta johtuen paljon vanhaakin rakennuskantaa on säilynyt, erityisesti aivan kaupunkikeskustassa sijaitsevia
maatiloja jopa näihin päiviin asti toiminnassa ja alkuperäisessä käytössään, mikä on varsin poikkeuksellista ja erityistä enää 2000-luvun kaupunkikeskustaympäristöissä. Toisaalta muutospaineiden
ollessa vähäisiä yksittäisiä rakennuksia on uusilla korvaamisen sijaan remontoitu usein niiden ympäristöä, historiaa tai alkuperäisyyttä sen kummemmin arvostamatta ja kunnioittamatta tai ympäristöön sovittamatta. Tästä seurauksena on keskustan kaupunkikuvan säilyminen mittakaavaltaan
pienipiirteisenä ja inhimillisenä, mutta toisaalta myös sen muodostuminen tyylillisesti kirjavaksi ja
osin tilallisestikin epäyhtenäiseksi.
Inventoinnin pohjalta asemakaavoituksessa suositellaan suojeltavaksi keskustan vanhimmat (ennen
1920-lukua rakennetut) rakennukset sekä maamerkinomainen Auvisen talo 1920-luvulta. Edelleen
suositellaan säilytettäväksi edustavimmat 1960-70-lukujen rakennuskannasta kertomassa osaltaan
alueen rakentumisen ja kehittymisen historiasta.
Keskustien itäpuolisten alueiden täydentävän rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa suositellaan vaalimaan ympäristön matalahkoa ja pienimittakaavaista ilmettä ja noudattamaan sen mitoituksellisia periaatteita (myös suurempien rakennusmassojen muokkaaminen ilmeeltään pienimittakaavaisemmaksi monimuotoisen massoittelun, materiaalivaihteluiden yms. arkkitehtuurin keinojen
avulla).
Oriveden opisto on oma lukunsa kaupungin ja sen kehittymisen historiassa. Sen alue kestää arviomme mukaan hyvin täydentämistä, jonkin yksittäisen rakennuksen korvaamisen uudella ja jopa
käyttötarkoituksen muutoksen, joka lienee väistämätön opistotoiminnan päätyttyä. Alueen pilkkoontuminen useisiin yksityisiin tontteihin (ja niille kulkemiseen tarvittaviin uusiin liikennealueisiin), alueen luonteen ja ilmeen kannalta merkittävien elementtien kuten päärakennuksen tai lammen katoaminen alueelta tai opetus- ja kokoontumisluonteisen toiminnan poistuminen kokonaan alueen toiminnoista olisi kuitenkin koko Oriveden historian luettavuuden ja ajallisen syvyyden koettavuuden
näkökulmasta merkittävä heikennys. Tästä syystä suositellaan alueen osoittamista esisijaisesti sellaiseen toimintaan ja käyttötarkoitukseen, jossa yksi ja sama toimija voi huolehtia laajemminkin
aluekokonaisuudesta, ja jossa kaupungin asukkaillakin on edelleen halutessaan avoin pääsy ainakin
pääosalle alueesta.
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Kuva 21. Arvotetut rakennukset arvoluokkineen.
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