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Lähtötiedot: Jämsän keskusta-alueen täydennysinventointi 2005-2006

KOHDE KUVAUS VALOKUVAT 2018 JA KULTTUURIHISTORIALLI-
SET ARVOT

ARVOLUOKKA JA
SUOSITUKSET KAA-
VAMERKINNÖIKSI

Mottilantie Mottilantien ympäristö on rakentunut 1980-1990-luvulla punatiilitalo-
valtaiseksi kerros- ja liiketaloalueeksi. Uudisrakennusten kerroskor-
keuden ovat kuitenkin samaa luokkaa kuin Mottilantien vanhemman
asutuksen. Rakennukset jäävät erilleen muusta uudemmasta raken-
nuskannasta ja muodostavat selkeästi oman kokonaisuutensa kadun
loppupäähän.

Mottilantien 1900-luvun alkupuolen talot nro 8, 9 ja 11 ovat jääneet
jäljelle 1900-luvun alkupuolella rakentuneesta käsityöläisten ja kaup-
piaiden asuinalueesta. Rakennukset sijaitsevat irti muusta uudem-
masta rakennuskannasta tien loppupäässä.

Rakennukset :8 Vehkala 9 Hakojärvi 11 ent. Osuusliike

Mottilantie rakentui 1900-luvun alkuvuosikymmeninä käsityöläisten ja
kauppiaiden  alueeksi.  Tätä  edesauttoivat  mm.  torin  läheisyys  sekä
sijainti liikenteellisesti merkittävällä paikalla Seppolantien-Keskustien
sekä rannan läheisyydessä. Alue inventointiin osana Jämsän kaupun-
ki-inventointia v. 1979-1980, jolloin se vielä edusti verrattain hyvin
säilynyttä käsityöläisten asuinaluetta komeine asuin- ja kauppataloi-
neen. 2000-luvulle tultaessa suurin osa alueen rakennuksista on pu-
rettu, jäljelle ovat jääneet kolme Mottilantien historiasta kertovaa
liike- ja asuinrakennusta tien loppupäähän. Mottilantie 8 on Vehkalan
vaateliike, nro 9 Hakojärven talo ja nro 11 vanha Osuusliikkeen toi-
mitalo vuodelta 1929.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[  ] Alueella on ympäristöarvoa.

Useita vanhoja
rakennuksia on
purettu alueelta ja
kulttuurihistoriallise
sti arvokkaimmat
alueelle jääneet
rakennukset on
kuvattu
kohdeluettelossa.
Alue ei hahmotu
kokonaisuutena.
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Lähtötiedot: Jämsän täydennysinventointi 2009

KOHDE KUVAUS VALOKUVAT 2018 JA KULTTUURIHISTORIALLI-
SET ARVOT

ARVOLUOKKA JA
SUOSITUKSET KAA-
VAMERKINNÖIKSI

Virtasalmen jäl-
leenrakennuskau-
den alue

Virtasalmelle syntyi jälleenrakennuskaudella maaston muotojen mu-
kaan rinnemaastossa kulkeva asutuskeskittymä kahden rannansuun-
taisen kadun varteen. Asuinalueella tontit ovat varsin pienikokoisia ja
säännöllisen muotoisia, myöhempi asuinrakentaminen muodostaa
omat kerrokselliset jatkumonsa katu kerrallaan Riihijärven suuntaan
mentäessä. Kallenpolku muodostaa jo 1960-1970-luvun kerrostuman
ja Maununpolku sekä Rasuanrinne ovatkin jo 1900-luvun loppupuolen
pienasuintaloalueiden edustajia niin kaavoituksensa kuin rakennusta-
pansakin puolesta.

Alueella on käytetty Yhtyneiden paperitehtaiden Oinaalan tyyppipii-
rustuksia (V5), jossa kulkee kapeiden ikkunoiden rivi umpikuistin
viereisessä seinässä toiseen kerrokseen vievissä portaissa. Puolitois-
takerroksiset ns. rintamamiestalotyyppiä edustavat asuinrakennukset
sijoittuvat poikkeuksellisesti pääfasadi kadun suuntaisesti rannan
puoleisella kadunpuolella. Puolestaan ylärinteen suunnassa on pääfa-
sadi sisäpihan puolella. Rakentamisessa on käytetty tyyppipiirustuk-
sia, pääsääntöisesti rakennuksissa onkin edelleen nähtävissä sen
alkuperäiset piirteet peruskorjauksista huolimatta. Peruskorjaus- ja
laajennusasteet vaihtelevat. Samankaltaista tyyppitaloa on käytetty
muuallakin Jämsänkoskella. Betoniperustukselle rakennetut talot
sijoittuvat pääosin rinnemaastoon. Satulakattoisissa rakennuksissa on
kaksi asuinkerrosta, kulku toiseen kerrokseen on nähtävissä raken-
nuksen pääfasadissa, joissa on tehty monissa tapauksissa käytävään
valoa antavia pikkuikkunoita riviin. Rakennuksissa on alkujaan ollut
standardi-ikkunat, joko yksiosaisella tai kaksiosaisella karmituksella.
Muut ikkunatyypit ovat pääosin myöhempien peruskorjauksien ja
ikkunakauppojen tuloksena. Vuorilaudoitukset ovat suoraprofiilisia ja
rankorakenteiset talot ovat saaneet vaakaponttilaudoituksen monissa
tapauksissa. Alueen puurakennukset ovat pääosin vaaleita sävyltään,
keltainen on ollut suosittu väri.

Alimmaisessa rantavyöhykkeessä on aikanaan sijainneet vanhimmat,
1800-1900-lukujen pienpihapiirit, joista muutama on vielä jäljellä,
mutta pääosin alue on voimakkaasti uudistunut ja on myös arkkiteh-
tonisesti sekavinta. Alueen lakialueilla ja Paratiisin suuntaan olevilla
alueilla rakennuskanta on nuorempaa ja tiilitalot yleistyvät. Alue on-
kin selkeästi rakentunut eri ajanjakoisoina vyöhykkeittäin. Joiltakin
osin on jälleenrakennuskauden tonteilla tehty uudisrakennuksia, eri-
tyisesti rantaa lähimpänä olevialla alueilla. Hieman erillään keskus-

Virtasalmen jälleenrakennuskauden alueella
on paikallista maisemallista merkitystä mo-
nellakin tasolla; mutta parhaiten alueen
maisemakuva aukeaa joen vastarannalta
Oinaalan urheilukentältä sekä sinne vievältä
kävelytieltä. Jokiranta näyttäytyy vehmaana
ja viihtyisänä rakennettuna ympäristönä,
jossa rakennuskanta on maisemaan sopivaa
ja mittasuhteiltaan ympäristöönsä sopivaa.
Virtasalmen aluella on paikallista historiallis-
ta arvoa eräänä keskeisimmistä ja yhtenäi-
simmin rakentuneista jälleenrakennuskauden
alueista, joissa on käytetty samoja tyyppipii-
rustuksia kahden kadun verran. Alueiden
rakentumisen kannalta Virtasalmella voidaan
nähdä myös seuraavien vuosikymmenien
rakennustekninen ja - tyylillinen kehitys.
Alue on vielä toistaiseksi katukuvaltaan idyl-
linen ja erästä historiallista ajanjaksoa ku-
vaava, maisemallinenkin kokonaisuus. Alue-
kokonaisuudella on paikallista rakennushisto-
riallista merkitystä yhtenäisenä jälleenra-
kennuskauden tyyppipiirustuksin rakentu-
neena aluekokonaisuutena.

Paikallisesti arvo-
kas.
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[  ] Kuvataan selos-
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taajamasta sijaiten, alueella oli omat palvelunsa, mm. oma kauppa.
Huomionarvoisena on myös alueelle perustettu Aarresaaren kotiseu-
tumuseon alue, jonka syntymässä ja hoidossa on ollut Virtasalmen
asukkaiden aktiivisuudella oma merkityksensä. Lisäksi lähistöllä on
Jämsänkosken hautausmaa ja vesitorni.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[X] tyypillisyys
[X] edustavuus
[X] alkuperäisyys
[X] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[X] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[  ] Alueella on ympäristöarvoa.

Oinaalan asuinalue Oinaalan pientaloalue sijoittuu Kankarisveden rannan läheisyyteen,
Koskenpääntien varteen. Asuinalue rajautuu Puistolantiehen ja Kos-
kenpääntiehen. Alueen rakennuskanta on yhdenmukaista ja tontit
saman kokoisia, vanhoja vehmaita pientalotontteja. Oinaalan asuin-
alue on rakentunut pääosin 1940-1950-lukujen aikana Yhtyneiden
Paperitehtaiden omistamalle maalle, ns. markan tonteille (myös ase-
veli-tontteja).Alue rakentui monellakin tapaa Yhtyneiden paperiteh-
taiden tuella (edulliset tontit, kaavoitus, rakennuksien tyyppipiirus-
tukset, kasvillisuus Rekolan taimistosta, edulliset lainaehdot ja mate-
riaalien toimitus), mutta rakennustoiminta oli suuressa osassa kohtei-
ta tehty hartiapankkivoimin; joitakin alueen tonteista rakennettiin
paperitehtaiden omana työnä ja valmiit rakennukset myytiin edulli-
sesti yhtiön työntekijöille. Vanhimmat pientalot alueelle olivat kuiten-
kin noussseet jo vuoden 1936 aikana eli ennen sotia, mutta ne sijoit-
tuivat selkeästi Koskenpääntien varteen omaksi kokonaisuudekseen.
1940-1950-lukujen Oinaalan asuinalueelle talonsa rakensivat paperi-
tehtaan työntekijät. Tontit olivat saman kokoisia ja tonttijaon sekä
rakennuspiirustukset oli laadittu Yhtyneiden paperitehtaiden suunnit-
telutoimistossa. Vesi- ja viemärijoto saatiin Oinaalaan 1950-luvun
puolimaissa.

Paikallisesti arvo-
kas.
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Puurakenteiset omakotitalot ovat valmistuneet eri kokoluokissa, joista
pienimmissä on asuinhuoneet yhdessä kerroksessa. Suuremmat
asuinrakennukset - joita pääosa kohteista on- ovat puolitoistakerrok-
sisia. Puurunkoiset rakennukset ovat saaneet pystyvuorauksen ja
pääosin vaalean öljymaalin pintaansa. Katot ovat loivakulmaisia satu-
lakattoja, joiden lapetta on venytetty rakennuksien kulmassa sijaitse-
vien pääsisäänkäyntien ylle katokseksi. Katosta tukevat molemmin
puolin pylväät. Ikkunat ovat kolmeosaista standardimallia, niiden
vuorilaudoissa on käytetty tummempaa väriä. Pihassa on ollut yleen-
sä vain yksi talousrakennus, joka sekin on ollut tyyppipiirrustuksin
tehty. Rakennuskanta on pääosin säilynyt hyvin, eikä tonttien raken-
nuskantaa ole päärakennuksien osalta uusittu. Peruskorjauksia ja
laajennuksia on tehty varsinkin pienempiin asuinrakennuksiin. Yhte-
näinen ilme on kuitenkin harmoninen. Alueen rakennuskanta on si-
joittunut kahden poikittaisen ja yhden suoran pääväylän varteen.

Historia 1:
Jämsänkosken keskustaajaman alueella sijaitsevan Oinaalan asuin-
alueen historia liittyy olennaisesti Yhtyneiden Paperitehtaiden histori-
aan ja erityisesti työväestön asumiseen. Oinaalan alueelle oli synty-
nyt jo 1930-luvulla puisia pientaloja pihapiireineen, jotka sijoittuivat
Koskenpääntien varteen. Näiden pihapiirien rakennuttajissa oli niin
tehtailla kuin muuallakin töissä käyneitä perheitä. Näistä 1930-luvun
puutaloista on jäljellä vajaa kymmenen Koskenpäälle johtavan tien
varressa, ennen Oinaalaa. Kohteista inventoitu on Kerkkosen ja Leh-
tosen talot.

Työväestö asui ahtaasti, huonoissa ja jopa epäterveellisissä olosuh-
teissa. Lähialueelle ryhdyttiin suunnittelemaan paperitehtaiden raken-
tamisohjelman mukaista asuinaluetta, jonka taustalla oli työväestön
asuinolosuhteiden parantaminen. Lisäksi sotien jälkeinen asuntopula
vauhditti yhtiön avustamaa rakennustoimintaa, kun tarvittiin työvä-
keä paperitehtaille. Ennen sotia oli ehditty jo paperitehtailla pohti-
maan sosiaalista asuntotuotantoa ja suunniteltu jopa mallit, mutta
sodat keskeyttivät suunnittelun ennen kuin mitään ehdittiin toteuttaa.
Ensimmäiset työväenasuntojen tyyppipiirustukset laati W.G. Palm-
qvist 1930-luvulla, suunnitelmia muokkasi Esko Aro. Ne jäivät kuiten-
kin Jämsänkosken osalta toteutumatta, sillä rakennustoimintaa ei
ehditty täällä aloittamaan ennen sodan syttymistä.

Sotien jälkeen talomalleja uudistettiin ajan henkeen sopivaksi ja
myös sotien jälkeiseen tehokkuusajatteluun liittyen tehtiin alueelle
tyyppipiirustuksien mukaiset rakennukset samankokoisille tonteille.
Yhtyneiden paperitehtaiden oma suunnittelutoimisto suunnitteli alu-
een rakennusjärjestyksen, rakennuksien sijoittumisen tonteille ja
suhteessa vilkkaasti liikennöityyn Koskenpääntiehen; julkisivut suun-

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
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[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
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[X] Alueella on ympäristöarvoa.
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nattiin tielle päin. Alueen pääväylänä oli Kukkulanmäentie, jonka
suuntaan asuinrakennukset avautuivat 45 asteen kulmassa suhteessa
tiehen. Pihamaa laitettiin avautumaan ohikulkijalle koko mitassaan.
Isoin  asuinrakennus oli  tyyppiä  V5 ja  se  oli  1,5  kerroksinen ja  pää-
sääntöisesti 5 huonetta sisältävä rakennustyyppi. V4-mallissa oli 4
huonetta ja yleisessä V3-mallissa oli kolme huonetta yhdessä kerrok-
sessa.

Yhtiön maista valittiin Kankarisveden rannalle sijoittuva alue, joka oli
pääosin hyvää maata, tosin osin suotyyppistä kosteikkoakin alueelta
löytyi. Tonttimaan saivat työntekijät lunastaa Yhtyneiltä Paperitehtail-
ta yhden markan nimelliseen hintaan. Tontit olivat runsaat 1 000 m2.
Alkujaan oli suunniteltu, että rintamamiehille olisi lahjoitettu tontit,
mutta yhtiösäännössä oli maan lahjoittaminen kielletty- siksi nimelli-
nen hinta, joka mahdollisti myös muille tehtaalaisille kuin rintama-
miehille tontin hankkimisen. Lisäksi tehtaat avustivat työläisiään
myös muilla tavoin rakentamisen aikaan, sillä tavoitteena oli saada
Oinaalasta työväenasumisen mallialue. Yhtyneiden paperitehtaiden
ylijäämätavaraa sekä täyttömaata annettiin rakentajille, lisäksi yhtiön
kirvesmiehet avustivat muiden rakentamista omien talojensa raken-
tamisen ohessa. Lisäksi yhtiö rakensi Oinaalaan myös muutamia tont-
teja valmiiksi myyntitarkoituksessa. Yhtyneiden Paperitehtaiden
suunnittelemat talomallit olivat niin suosittuja, että piirustuksia lai-
nattiin eteenpäin ja myös muut yksityiset kuin tehtaalaiset rakensivat
samoilla piirustuksilla asuintalojaan mm. Kinulaan ja Myllymäkeen -
alueet olivat tuolloin vielä Kerkkolan rusthollin maita eivätkä tehtaat
olleet vielä laajentuneet tähän suuntaan.

Oinaalaa rakennettiin vilkkaimmin vuosina 1946-1950. Vuonna 1947
Jämsänkoskella rakennettiin samaan aikaan 120 pientaloa; asukkaita
kunnassa oli tuolloin noin 4000.Oinaalan rakentamista valvottiin
myös yhtiön toimesta, isännöitsijä Lauri Tillikka seurasi alueen raken-
tumista ohjeistuksen mukaisesti. Vuorineuvos Juuso Wallden oli ollut
mukana työväestön asumisen tason parantamisessa Yhtyneiden teh-
daspaikkakunnilla ja mukana jopa Oinaalan alueen suunnittelussa;
hänen ekrrotaan määritelleen mm. alueen värit "absoluuttisella väri-
silmällään". Lisäksi alueen taloihin tuli sementtitiilikatot Walldenin
määräyksestä. Alueella liikkuessaan Wallden myös osoitti kaadettavat
ja säilytettävät puut ja kivet.

Historia 2:
Osa rakennustyöstä tehtiin talkoovoimin muiden alueelle rakentavien
ihmisten kanssa, pohjia kaivettiin talkoilla ja samoin velttiin perus-
tuksia. Valkeakoskelta toimitettiin ikkunoita, Olkkolan sahalta puuta-
varaa ja korjauspajoilta saatiin luvalla ja luvatta kaikenlaista pientä.
Vaikka rakennuksien kateaineeksi oli määritelty tiili, niiden saata-



6

vuusongelmien vuoksi joihinkin rakennuksiin laitettiin aluksi pärekat-
to. Puiset asuinrakennukset tehtiin yleensä 1,5 kerroksiksi, toiseen
kerrokseen oli ajateltu lepotilaa vuorotyössä raatavalle perheen isälle.
Kuitenkin asuntopulan vuoksi tehtiin toiseen kerrokseen monessa
tapauksessa vuokrahuone keittokomerolla. Joissakin pihapiireissä oli
vielä hyötyeläimiä, kuten kanoja tai sika, jopa lehmäkin ensimmäisinä
vuosina. Niiden paikka oli piharakennuksessa, jossa oli saunakin.

Naisväki oli Walldenin ajatuksien mukaisesti kotona, hoitamassa koti-
askareita- pitkään oli tapana, että vain naimattomat naiset saattoivat
olla tehtaalla töissä - naimisiin mentyään he saivat lopputilin, jos
eivät itse ymmärtäneet sitä ottaa. Pihan hoito oli yksi kotiaskare,
johon käytettiin runsaasti aikaa. Pihapiirien hyöty- ja koristekasveja
välitettiin Rekolan tilan taimistosta ja yhtiön neuvonta-asemalta sai
opastusta pihan hoitoon. Vuorineuvos suositteli pihojen raja-aidaksi
orapihlajaa, lisäksi pihaan oli suotuisaa istuttaa jaloja lehtipuita kuten
vaahteraa ja tammea sekä marjapensaita ja omenapuita. Pihanhoitoa
tehostamiseksi pidettiin asuinalueella myös pihakilpailuja, joiden
voittajat saivat seinäänsä naulattavaksi "Mestarilaatan". Pihojen kun-
to oli sydämmen asia alueen asukkaille, eikä vähiten sen vuoksi että
itse vuorineuvos Wallden niiden hoitoon kannustanut jopa henkilö-
kohtaisilla vierailuillaan alueelle.

Oinaalaa käytettiin yhtiön edustustarkoituksiinkin ja se sai kunnian
edustaa työväestön hyvää asumista Yhtyneiden vierailijoille. Samalla
taustalla oli yhtiön halu sitouttaa "työpaikkaedun" myötä työläiset
tehtaaseen, kun heillä nyt oli oma koti lähellä työpaikkaa. Huomatta-
vimpia tapahtumia oli vuonna 1957 Neuvostoliiton johdon vierailu
Oinaalassa Yhtyneiden Paperitehtaiden johdolla.

Jämsänkosken
rautatieliikenne-
asema

Jämsästä Jämsänkoskelle rakennettu haararata suuntautui Jämsän
asemalta Pänkälään, josta se kulki Jämsänkosken puolelle Ylä-
Kerkkolan yläpuolelta. Rata ylitti Jämsänjoen Ylä-Mellan talon kohdal-
la ja kääntyi sen jälkeen joen suuntaisesti pohjoiseen. Jämsänkosken
ratapiha, asemarakennukset ja veturitalli sijoitettiin noin 2 kilometrin
päähän kylän keskustasta, josta rata jatkoi tehdasalueelle. Asemara-
kennukset ja veturitalli valmistuivat vuonna 1952. Jämsänkosken
asemarakennus ja makasiini ovat säilyneet alkuperäisessä asussaan.
Jämsänkosken asema on pienempi kuin Jämsän asema, mutta tyylil-
tään samanlainen. Se on pystyrimoituksella vuorattu ja hirsirunkoi-
nen, asemarakennuksen sisäänkäynti on ratapihan puolella ja raken-
nuksen makasiinin puoleisessa kulmassa. Rakennuksessa on harja-
katto ja avokuisti. Koristeaiheita ei ole, vaan siinä näkyvät jälleenra-
kennuskauden arkkitehtuurille ominaiset muotoaiheet. Myös Jämsän-
kosken asemassa oli asuin- ja sosiaalitiloja VR:n työntekijöille, lisäksi
rautatieläisille rakennettiin rivitalomainen, kolme huoneistoa käsittä-

Jämsänkosken asema-alue ja siihen liittyvä
rautatieliikenneympäristö ovat paikallisesti
maisemallisesti merkittävä kokonaisuus, joka
sijoittuu näkyvälle paikalle Jämsänkosken ja
Jämsän keskustaajamien keskeisen tieliiken-
neväylän varteen ja Jämsänjoen maisemaan.
Alueella on paikallista liikennehistoriallista
merkitystä viimesimpinä valmistuneina rata-
osuuksina, valmistuen jo sähköjunien käyt-
töön eikä höyryvetureiden tarpeiden mukai-
sena. Lisäksi kohteella on paikallishistoriallis-
ta merkitystä keskeisenä liikennepaikkana,
jonka saamisella kuntaan oli aikanaan suuri
merkitys. Kohteella rakennuskantoineen on
huomattavaa paikallista rakennushistoriallis-
ta merkitystä, sillä se edustaa 1940-1950-
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vä asuinrakennus raiteiden toiselle puolelle, veturitallien taakse. Nä-
mä rakennukset muistuttavat osin Haapamäen ratatyöläisten rivitaloa
tai kasarmia- kuten tuolloin sanottiin. Lisäksi sinne rakennettiin vas-
taavalle päällikölle omakotitalo. Veturitalli on kaksiovinen, lähes kuu-
tion mallinen punaisesta tiilestä tehty ja pulpettikatolla varustettu
rakennus. Siinä on suuret ikkunat, jotka muodostuvat pienistä ruu-
duista ja katto on tehty huovasta. Veturitallin edessä on kääntöraide,
ympyränmuotoinen liikkuva kehä, jolla voitiin junat kääntää. Kääntö-
raiteen päässä on säilynyt puinen ohjauskoppi.

Jämsänkosken asema on toiminut matkustajaliikenteen päätyttyä
VR:n henkilöstön tiloina ja asemarakennuksia on säännöllisesti hoi-
dettu. Kuten Jämsän asema, myös Jämsänkosken asema siirtyi Se-
naatti-kiinteistöille vuonna 2007. Asema on hyvällä ja keskeisellä
paikalla Jämsänkosken ja Jämsän tien välillä, toivottavaa onkin, että
rakennuksille löydettäisiin sopiva uudiskäyttö. Asemaympäristöä on
kehitetty kaupungin aktiivisuudella, ASEMALLA-projektissa alueelle
tehtiin maisemanhoitosuunnitelma sekä mietittiin alueen kehittämis-
toimia- jopa jatkohankkeen laajudessa yhdessä asukasyhdistyksien-
kin kanssa.

Jämsässä rautatie-kysymys oli ollut esillä jo 1800-luvun lopulla, jol-
loin maakuntamme ensimmäisiä rataosuuksia ryhdyttiin rakenta-
maan. Jämsän kuntakokous käsitteli rautatien rakentamista ensim-
mäisen kerran vuonna 1884, jonka jälkeen se nousi tasaisin väliajoin
esiin siihen saakka, kunnes tänne saatiin lopulta päätös radan raken-
tamisesta Orivedeltä Jämsänkoskelle. Aluksi varteenotettavana vaih-
toehtona oli pääradan rakentaminen Vilppulasta Jämsään ja sieltä
Jyväskylään, mutta Haapamäen radan rakentaminen hautasi tämän
unelman. 1900-luvun alussa oli esillä vahva ajatus ns. sisämaan ra-
dan rakentamisesta, jonka linjaukseksi ehdotettiin väliä Riihimäeltä
tai Toijalasta Jämsän kautta Jyväskylään ja aina Haapajärvelle saak-
ka. Tätä sisämaan rata-ajatusta pidettiin vahvasti esillä vielä 1920-
luvulla, jolloin järjestettiin mm. katselmuksia. Ratahankkeen ollessa
kuitenkin vastatuulessa ehdottivat 1930- luvun taitteesa Jämsä,
Mänttä, Kuorevesi ja Jämsänkosken kunnat valtioneuvostolle Mänttä-
Jämsänkoski- rataosuuden valmistelemisesta. Samaan aikaan ryhdyt-
tiin tekemään selvityksiä Orivesi-Jämsänkoski-rataosuuden rakenta-
miseksi ja vuonna 1937 Valtionrautatiet ottivat ratavälin suunnitte-
luohjelmaansa ja esittivät Orivesi- Jämsä- Päijänne – radan rakenta-
mista lähivuosina. Tässä vaiheessa radan suunnitelmiin puuttui Yhty-
neiden Paperitehtaiden patruuna Rudolf Walldén, joka ryhtyi neuvot-
telemaan haararadan tekemisestä Jämsänkoskelle sekä edistämään
ratahankkeen saamista vuosien 1939-1946 rautatierakennusohjel-
maan. Valtioneuvoston päätöksessä vuodelta 1938 edellytettiin, että
Yhtyneet Paperitehtaat suorittaa vuosien 1939-1946 välisenä aikana

lukujen modernistista rautatiearkkitehtuuria.
Osin pula-aikanakin rakennettu kohdekoko-
naisuus on tehty laadukkaista materiaaleista
viimeisinä tyyppisuunnittelun kohteina kes-
kusjohtoisesti. Rautatiearkkitehtuuri on ollut
aina teknillis-taloudellisesti suunniteltua,
mutta se on ollut aina tyylissään ajan her-
molla. Kohteilla on edelleen rakennus- ja
arkkitehtuurihistoriallisesti arvoa.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[X] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[X] alkuperäisyys
[X] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus
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rakennusavustusta radalle 10 miljoonaa markkaa ja sen lisäksi vastaa
suoraan puolesta niistä kustannuksista, jotka aiheutuvat rataväli
Jämsä-Jämsänkoski rakentamisesta. Yhtiön kustannettavaksi jäi vielä
Jämsänkosken haararadan maa- ja vesialueiden pakkolunastuksesta
aiheutuvat kustannukset- samoilla ehdoilla kuin kunnillekin. Rata-
osuuden rakentaminen aloitettiin marraskuussa 1938 ja työt jatkuivat
keskeytymättä vuoteen 1953 saakka. Jämsä- Jämsänkoski rataosuus
avarruun juhlajunalla sunnuntaina 29.5.1951. Rakentamista tosin
hidasti sota-aika, mutta lopulta oli valmis rata, jossa Orivesi-Jämsä-
väli oli mitaltan 56 km, Jämsä- Jämsänkoski-haararata oli 4,3 km ja
Olkkolan satamaradan eli Päijänteen radan mitta oli 7 km. Matkalle
rakennettiin kaikkiaan 20 siltaa. Ennen oikorataa oli miehitettyinä
liikennepaikkoina Länkipohja, Eväjärvi/Halli, Nytkyme ja Alhojärvi.
Lisäksi tietysti koko joukko seisakkeita. Länkipohjan ja Hallin vanhat
liikennepaikkarakennukset ovat edelleen pystyssä.

Alueen maisema oli 1950-1960-luvuilla varsin erilainen kuin nykyään.
Rantapellot olivat viljelyskäytössä, ne olivat hedelmällistä maaperää
ja myös karjaa laidunnettiin lähialueilla. Nykyisin peltoalat ovat pis-
tetty pakettiin ja pääosa maa-alasta on metsitetty “puupelloiksi” kes-
keisillä alueilla, lisäksi osa alueista on metsittynyt omia aikojaan.
Rantamaisema on umpeutunut vuosien saatossa maatalouselinkeinon
vähentyessä. Aikaisemmin jokivarsille ja vesistöille tyypillinen avoi-
muus on nyt kadonnut, eikä jokea näe puiden lomasta- vain sen ole-
massaolon tuntee ja tietää.

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[  ] Alueella on ympäristöarvoa.

Korentolan asuin-
alue

Alue oli ollut pääosin vielä rakentamatonta ja ainakin osin Yhtyneiden
paperitehtaiden omistuksessa vielä 1930-luvulle saakka. Alue raken-
tui muutaman vuosikymmenen kuluessa, yleisilmeeltään se on lähin-
nä jälleenrakennuskautta. Samassa maisemakokonaisuudessa on
myös Jämsänkosken puinen hyppyritorni  ja  sekä osaltaan myös jär-
vimaisema.

Korentolan asuinalue liittyy Yhtyneiden paperitehtaiden työväestön
pientalorakentamiseen, joka sai alkunsa 1930-luvun asuinolosuhtei-
den parantamiseen tähtäävistä toimista Jämsänkosken papritehtaiden
tukemana. Korentola-Soutula - alueen puisista pientaloista vanhim-
mat ovat peräisin 1930-luvulta, alue laajeni ja kasvoi sotien jälkeise-
nä aikana. Alueen rakennuskanta on monimuotoisempaa sekä raken-
nusten ulkoasujen että materiaalien osalta kuin Oinaalassa. Tyyppipii-
rustuksia ei käytetty alueella säännönmukaisesti vaan rakennuskan-
nassa on vaihtelevuutta. Pihapiirit sijoittuvat katulinjauksien varteen,
tontit ovat vanhoja ja kasvillisuudeltaan vehmaita. Puisten asuinra-
kennuksien lisäksi alueella on myös rapattuja, puurunkoisia pientalo-
ja. Alkujaan myös Korentolaan rakentaneiden perheiden tausta oli
moninaisempi kuin Oinaalassa. Korentola sijioittuu Koskenpääntien

Korentolan alueella on paikallista maisemal-
lista merkitystä Koskenpääntien maisemas-
sa. Se muodostaa jälleenrakennuskauden
asutusalueen, joka liittyy olennaisesti tiemai-
semaan sen molemmin puolin. Aluekokonai-
suudella on paikallista historiallista merkitys-
tä aluerakenteen kehityksen sekä urheiluhis-
torian näkökulmasta. Aluekokonaisuuden
vanhinta rakennuskerrostumaa edustaa mm.
Holmenin talo 1930-luvulta, alueella on pai-
kallista rakennushistoriallista merkitystä
1930-1950-lukujen aikana syntyneenä puu-
taloalueena, jolla myöskin on ollut yhteys
Yhtyneiden Paperitehtaiden maanomistuk-
seen ja suunnitteluun.

Paikallisesti arvo-
kas.

[  ] Merkitään kaa-
vakarttaan
[X] Kuvataan selos-
tuksessa
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varteen, osin Kankarisveden rantamaisemiin.

Korentolan ja Soutulan alue ryhtyi rakentumaan 1930-luvun aikana
pientaloalueeksi. Rakentajina toimivat kodin ulkopuolella työssä käy-
neet ihmiset, sillä omavaraisesti oli enää vain pienessä mittakaavassa
pihapiireissä hyötykasveja eikä niinkään enää kotieläimiä; se näkyi
pihapiirissä siten että oli  vain yksi piharakennus taloustarpeisiin. Ko-
rentolassa rakentui ensin järven rannan suuntaiset alueet, jotka osin
olivat paperitehtaiden omistuksessa. Lisäksi asutus kulki Koskenpään-
tien suuntaisesti, rakentuen tien molemmin puolin. Rakennustoimin-
taa tehtiin runsaasti vielä jälleenrakennuskaudellakin; alueen kokoon
nähden sen täydentyminen vei viereiseen Oinaalan alueeseen nähden
huomattavan ajan; nykyasu muodostui 1930-1950-lukujen välisenä
aikana.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[X] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[X] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

Korvenmäen jäl-
leenrakennuskau-
den asuinalue

Korvenmäen alue sijaitsee Jämsänkosken keskustassa, Kenraalintien
ja Konilannotkontien välisellä alueella. Nimensä mukaisesti kyseessä
on mäki, jonka rinne maastoon on rakentunut nykyasussaan pääosin
1940-1950-lukujen aikana pien- ja kerrostaloalue, johon on sijoittu-
nut myös julkisten palveluiden keskittymää. Korvenmäen aluekoko-
naisuus muodostuu rinnemaastoon vaakasuunnassa sijoittuneesta

Korvenmäen alue on paikallisesti maisemalli-
sesti merkittävä, Jämsänkosken keskustan
taajamakuvaan olennaisesti vaikuttava
asuin- ja julkisen rakentamisen alue. Mäki-
maastossa sijaitsevat tontit ovat vehmaita ja
syntyneet pääosin jälleenrakennuskauden

Paikallisesti arvo-
kas.

[  ] Merkitään kaa-
vakarttaan
[X] Kuvataan selos-
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Alatiestä ja Korventiestä sekä pystysuuntaisesti mäen ylittävistä Koi-
vutiestä ja Taipaleentiestä. Aluekokonaisuus pitää sisällään Yhtynei-
den Paperitehtaiden aikanaan työsuhdeasunnoiksi rakennuttamat
kolmekerroksiset kerrostalot, Roukot, sekä ruutukaavaperiaatteella
rinteeseen sijoitetut pientalotontit jälleenrakennuskaudelle pääosin
periytyvine, hyvin alkuperäisessä asussaan säilyneiden puolitoistaker-
roksisten asuinrakennuksien alueen. Alue on myöhemmin täydenty-
nyt sekä Korventien että Alatien osalta muutamalla kerrostalolla sekä
Korventien yhdellä rivitalolla. Kerros- ja rivitalot ovat rakennettu
pääosin 1970-luvulla, mutta myös 1990-2000 -luvuilla alue täydentyi
muutamalla kerrostalolla. Nämä eivät merkittävällä tavalla vaikuta
alueen yleisilmeeseen. Julkista rakentamista Korvenmäellä on poik-
keuksellisen paljon; sinne rakennettiin Jämsänkosken kirkko 1930-
luvulla, sen jälkeen valmistui Korven alakoulu keskustan opinahjoksi.
Kokonaisuus täydentyi sittemmin terveyskeskusrakennuksella ja lää-
kärintalolla, lisäksi Alatien kulmaukseen tehtiin ns. Pöllölä, joka toimi
päiväkotina 2000-luvulle saakka. Tuolloin samalle alueelle valmistui
uusi, suuri postmodernistinen päiväkotirakennus lääkärintalon taakse.

Korvenmäen alue oli Jämsänkosken keskusta-aluella vielä 1930-
luvulla pääosin niityistä ja pienistä hajanaisesti sijoittuneista hirsira-
kennuksista muodostuva alue. Alueen kehitys alkoi pääsääntöisesti
vasta sotien jälkeen, jolloin alue kaavoitettiin ja se muodostettiin
jälleenrakennuskauden tonttipulasta kärsiville rakentajille tonttimaak-
si. Alue oli kallioista ja sinne jouduttiin osin tuomaan kosteimmille
paikoille myös täytemaata. Sijainniltaan se oli kuitenkin ideaalinen;
Korvenmäkeen oli jo syntynyt mm. Korven koulu 1930-luvulla sekä
mäen päälle kirkko sekä sairaala. Osa alueen rakentajista olivatkin
tavallisista työläisistä poikkeavia; esimerkiksi Alatielle rakensi talon
metsänhoitaja Saarema (Alatie 9, arkkitehti Pekka Saaremaan veljel-
leen suunnittelema talo) sekä kauppias perheineen. Samaan aikaan
Korvenmäkeen  tehtiin  myös  julkista  rakentamista  mm.  päiväkoti  ja
lääkäritalo. 1950-luvun jälkeen rakennustoiminta loppui, sillä tontit
oli pääosin rakennettu; vasta 1970-luvulla ryhdyttiin raivaamaan tilaa
kahdelle kerrostalolle ja yhdelle rivitalolle Korventiellä sekä muuta-
malle matalamassaiselle uudelle omakotitalolle. Sijainniltaan
keskustassa oleva Korvenmäki olikin parhaita paikkoja.

aikana. Alue on keskeisestä sijainnistaan
huolimatta rauhallinen ja viihtyisä, alueelle
sijoittuneet julkiset palvelut ovat opetuksen
ja sivistyksen, terveydenhuollon ja seura-
kunnan toimintaan liittyviä. Aluekokonaisuu-
della on merkittävää paikallishistoriallista
arvoa pitkään asuttuna alueena, jossa on
sijainnut mm. vuokrataloja pitkään. Se uu-
siutui keskustan alueista ensimmäisinä, van-
ha 1800-luvun lopun rakennuskanta katosi ja
korvautui lähes kokonaan jo 1950-luvun
aikana. Tämä on varsin varhainen esimerkki
rakennuskannan uudistumisilmiöstä. Alueko-
konaisuudella on paikallista asutus- ja teolli-
suushistoriallista merkitystä, liittyen erityi-
sesti Yhtyneiden Paperitehtaiden toimintaan
paikkakunnan rakennustoiminnassa ja sen
kehityksessä. Lisäksi kohteella on paikallista
sivistyshistoriallista, terveys- ja sosiaalihisto-
riallista merkitystä. Kirkkohistoriallista mer-
kitystä alueella on Jämsänkosken seurakun-
nan keskuspaikkana. Aluekokonaisuuden
rakennuskannassa on sekä paikallisia että
maakunnallisia arvoja. Yhtenäinen jälleenra-
kennuskannan aikainen rakennuskanta on
rakennushistoriallisesti merkittävää niin
pientalorakentamisen osalta, julkista raken-
tamista taasen leimaa erityisesti 1930-1940-
lukujen hyvin suunnitteluajalleen ominaises-
sa asussaan säilyneet kohteet.

tuksessa
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KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[X] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

Koulumäen tyyppi-
taloalue

Jämsänkosken keskustaajamassa sijaitsevan suurehkon mäkialueen
lakiosa on rakennettu pääosin 1960-luvun alkupuoliskolla, rinteen
alaosassa on osin rakennuskantaa 1950-luvun taitteestakin. Alue on
muodostunut matalahkoista tyyppitaloista koostuvaksi, katulinjauksil-
taan lakialuetta lähes korkeuskäyrän tyyppisesti kiertäväksi pientalo-
alueeksi. Mäkialueella sijaitsee useita kymmeniä, pääosin kolmilla eri
rakennuspiirustuksilla tehtyjen pientalojen pihapiiriä. Rakennukset
ovat selkeästi samoilla piirustuksilla tehtyjä; ne ovat myös sijoittu-
neet katulijauksen varteen tonteille identtisesti ja symmetrisen mai-
seman muodostaen. Määrällisesti eniten on matalahkoa, puolitoista
kerrosta omaavaa pientaloa, joissa asuinrakennuksen toinen pääty on
matalampi, yhden kerroksen korkuinen ja varsinaisesta asuinosasta
ulosvedolla osin erotettu autotalli- ja talouspääty saunoineen. Sii-
piosaa on joissakin kohteissa myöhemmin jatkettu noin kolmasosan
verran, sen kuitenkaan rikkomatta alkuperäistä ilmettä. Asuinosa on
puolestaan toisen kerroksen päätyhuoneella varustettu, puolitoista-
kerroksista rakennustyyppiä. Umpikuisti on sijoitettu lähelle matam-
man siipiosan risteyskohtaa. Toisessa variaatiossa perusmalli on sa-
ma, mutta rakennuksessa on käytetty pylväin tuettua avokuistia
ylärinteen puolella. Rakennuksissa on satulakatto, jossa on edelleen-

Koulunmäen tyyppitaloalue on maisemalli-
sesti paikallisesti arvokas aluekokonaisuus.
Se sijaitsee keskeisellä paikalla Jämsänkos-
ken taajamassa, mäkisijaintisena. Aluekoh-
teella on paikallista asutushistoriallista mer-
kitystä 1950-1960-lukujen taitteen asuinra-
kentamisen kehityksestä kertovana kohtee-
na.

Paikallisesti arvo-
kas.

[  ] Merkitään kaa-
vakarttaan
[X] Kuvataan selos-
tuksessa
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kin joissakin kohteissa kolmiorimahuopakate. Ikkunat ovat standar-
dimallia, 1/3, 2/3 jaotuksella. useissa kohteissa on säilytetty vanha
ikkunamalli ja myös alkuperäisiä ikkunoita on säilynyt.

Pientalot ovat tehty identtisesti ja sijoitettu tonteille säännönmukai-
sesti kaavan mukaan. Rakennusmateriaalit vaihtelevat näissä suora-
kaiteen muotoisissa, yhteen asuinkerrokseen keskittyvissä pientalois-
sa. Suuri osa pientaloista on puurunkoisia ja laudoituksella vuorattu-
ja. Satulakatto on matalassa kulmassa ja kivijalka on betonista. Puun
lisäksi alueella on joitakin roiskerapattuja taloja liuskekividetaljein
sekä muutama tiilinen tyyppitalo. Joitakin kohteita on uudistettu ul-
kovuorausmateriaalien muutoksilla; ainakin tiilivuoraus on tehty
muutamaan taloon jälkikäteen, kuten myös karaattilevyt. Värityksel-
tään rakennukset ovat pääosin vaaleita; keltaisen ja valkoisen sävy-
jä, mutta leimallinen väri on myös sotien jälkeisenä aikana suosittuna
ollut tumman vihreä väri. Perinteistä punaista näkyy vain harvoissa
kohteissa.

Peruskorjauksissa on myös muutamissa kohteissa uudistetty värityk-
sen lisäksi myös vuoraustyyppiä ja lisätty 1960-luvun arkkitehtuuriin
kuulumattomia koristeaiheita. Kuitenkin muutoksia kokeneiden koh-
teiden määrä on yllättävän pieni alueella; erityisen positiivista on,
ettei rakennuksia ole laajennettu oikeastaan lainkaan. Myös valokate-
kuistit ovat pysyneet poissa. Kokonaisilme alueella onkin erityisen
edustava.

Asuinrakennuksissa on rinnemaastossa useissa kohteissa maan si-
sään tehtyä varasto- ja autotallitilaa, jonne kuljetaan rakennuksen
kadun puoleisesta päädystä. Rakennuksen asuintila on maan tasossa,
yläkerros on matala. Talomallissa on huoneiden lukumäärä ollut edel-
leen vähäinen, kolme huonetta keittiön lisäksi on ollut alkuperäinen
perusmalli.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[X] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.
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Vanhatien ja Pääs-
kysmäentien pien-
asujainalue ja
Kivelän pihapiiri

Lähelle Miekkainpetäjän hautausmaata sijoittuu Pääskysmäentien ja
Vanhatien yhteyteen noin kymmenen pieneasujainpihapiirin koko-
naisuus sekä Vanhatien päätyyn Kivelän vanha tilakeskus näyttävine
päärakennuksineen. Pienasujainten pihapiirit sijoittuvat pääosin
Pääskysmäentien yhteyteen, sen molemmin puolin. Pääosa kohteista
on ympärivuotisessa asuinkäytössä, osa vain kesäkäytössä. Ympäri-
vuotisessa asuinkäytössä olevat kohteet ovat pääosin peruskorjattu-
ja, mutta niiden alkuperäinen henki ja mittakaava ovat säilyneet.
Alueelle sijoittuu Kivelän vanha tila, jossa on näyttävä 1900-luvun
alun klassistinen päärakennus. Kohde on nykyisin kuitenkin autiona;
se on peruskorjattu 1950-luvulla. Pihapiiristä on osa hirsirakennuksia
kadonnut, pihapiirin talousrakennuksista on vanha 1930-luvun hirsi-
runkoinen navetta laajennettu ja lautavuorattu 1960-luvulla. Pihapii-
rissä säilynyt aittarakennus on alkuperäisessä asussaan ja todennä-
köisesti peräisin 1800- 1900-lukujen taitteesta. Muut hirsiset talous-
rakennukset ovat ajan mittaan kadonneet pihapiiristä, omapuut ja
ruusut puutarhassa ovat villiintyneet.

Kivelän tila on aikanaan erotettu Kerkkoilan rusthollista ja sittemmin
siihen on liitetty Kangas-Suiviolan metsätila Toivilan kylästä ja Metsä-
Ahon metsätila Valkealuomen kylästä. Kivelän pihapiirin on omistanut
vuodesta 1945 alkaen Jaakko Kansanaho. Päärakennusta kunnostet-
tiin ilmeisesti laajamittaisemmin edellisen kerran vuonna 1956, vuon-
na 1937 valmistunut hirsinavetta uudistettiin vuonna 1964. Sen yh-
teyteen rakennettiin puimala, kalustosuoja ja traktorihalli. Vuonna
1966 pihapiirissä oli em. lisäksi kolme aittarakennusta, autotalli ja
riihi. Tilan kokonaispinta-ala oli vuonna 1966 noin 194 ha. (Suuri
Maatilakirja, v. 1966, ss.142-143)

Alueella on huomattavaa paikallista maise-
mallista merkitystä osana Jämsä-
Jämsänkoski -välin yhdistävää Pääskysmä-
entien tiemaisemaa. Idyllinen kokonaisuus
on havaittavissa päätieltä käsin omaksi ko-
konaisuudekseen. Vastaavia pienistä hirsira-
kennuksista koostuvia alueita on vain vähän
säilynyt, vieläpä näin keskeisillä paikoilla.
Alueella on paikallishistoriallista merkitystä
Kansanahon tilan sekä pienasujainhistorian
myötä. Lisäksi kolmen veljeksen yhteisurak-
ka omien talojen rakentamiseksi on huomat-
tava seikka. Alueella on huomattavia paikal-
lisia rakennushistoriallisia arvoja pienasui-
jainpihapiirien kehittymisestä ja työvä-
enasumisen varhaisvaiheisiin liittyen.

Kulttuurihistoriallise
sti arvokkaimmat
rakennukset on
kuvattu
kohdeluettelossa.
Alue ei hahmotu
kokonaisuutena.

[  ] Merkitään kaa-
vakarttaan
[X] Kuvataan selos-
tuksessa



14

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

Lukkoilan tyyppi-
taloalue

Jämsään Jyväskyläntieltä käännyttäessä tulee uuden liittymän jälkeen
oikealla ensin vanhainkodin alue ja sen jälkeen kääntyy Lukkoilantie.
Alueen suunnittelu oli ensimmäinen haaste Jämsän kaupunkisuunnit-
telulle ja kaavoitukselle ja se herätti aikanaan runsaasti keskustelua-
kiihein yhteenotto syntyi Lukkoilan asuinalueen luonteesta: luonnon-
mukainen vai kaupunkimainen? Kunnassa vuonna 1962 esillä olleiden
suunnitelmien mukaan Lukkoilassa olisi ollut tarjolla 32 omakotitalon
paikkaa, 5 yhdistettyä kerros ja liikerakentamisen tonttia sejä 5 rivi-
talo- tai kerrostalotonttia. Tyyppipiirustuksien käytön lisäksi vaadittiin
tonteille mm. rakennuslautakunnan ohjeistamat istutukset. Lukkoi-
lantien kolme ensimmäistä kerrostaloa edustivat matalaa, kolmeker-
roksista pienkerrostalotyyppiä, joka oli ajalle tyypillinen. Seuraavat
kolme kerrostaloa haluttiin kunnan toimesta rakentaa ns. pistetaloi-
na, viisikerroksisina. Tästä kuitenkin nousi Lukkoilan asukkaiden jou-
kossa kansalaisliike hanketta vastustamaan. Asiasta riideltiin pitkään
ja äänekkäästi, pistetaloja etunenässä rakentamassa oli silloinen
kunnanjohtaja Puro. Lopulta hankkeeseen puuttui rakennushallitus-
kin, joka eväsi kunnan suunnitelmat perustellen asiaa mm, sillä ettei
mitään rakenneta ennenkuin alueella on lainvoimainen kaava. Kunta
luopui sittemmin turhaksi katsomastaan taistelusta ja lopulta kolme-
kerroksiset pienkerrostalot rakensi rakennusliike Koskinen.

Nykyisin kyseiselle suunnittelualueelle ja sen varteen poikkisuunnas-
sa sijoittuu neljä katua, joiden varret ovat rakennettu 1960-luvun
aikana samoilla tyyppipiirustuksilla. Tyyppipiirustukset ovat arkkitehti
Juha Vikkulan tekemät.

Tyyppitaloalue on varsin laaja ja se levittyy Lukkoilantien, Aarontien,
Veikontien, Kirstintien ja Asessorintien varteen. Asessorintien tyyppi-
taloalueeseen on lehdettömänä vuodenaikana näköyhteys, mutta vain
kevyenliikenteen väylää pitkin se liittyy Lukkoilantien kokonaisuu-
teen. Liikenne ohjautuukin Asessorintien asutusalueelle Keskuskadun
ja Piispasentien kautta. Yhdenmukaisia tyyppitaloja sekä rinnemallilla

Lukkoilantien tyyppitaloalueella on paikallista
maisemallista merkitystä sen sijoittuessa
Jämsän keskustaan valtatieltä tulevan pää-
väylän välittömään läheisyyteen. Yhdenmu-
kaista rakennuskantaa ja samankokoisia
tontteja omaava alue on maisemallisesti
miellyttävä, harmoninen ja symmetriaa
omaava kokonaisuus. Aluekokonaisuuden
arvot liittyvätkin merkittäviltä osin juuri yh-
denmukaisuuden arvoihin. Kohteella on pai-
kallista asutus- ja yhdyskuntakehitykseen
liittyvää historiallista merkitystä. Aluekoko-
naisuuteen liittyy poikkeuksellisen suuri
määrä yhdenmukaisilla piirustuksilla raken-
nettuja 1960-luvun tyyppitaloa. Harvemmin
Keski-Suomen alueella lähes 40 yhdenmu-
kaisen talon kokonaisuutta.

Paikallisesti arvo-
kas.
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(2 kerrosta) että yhdellä kerroksella on yli 30; rinnetontteja omalla
tyyppitalollaan niistä on noin 10. Tyyppitalot varioivat vain vähän
toisistaan, eikä laajennuksia tai silmiinpistäviä peruskorjaustoimenpi-
teitä ole tehty kohteisiin. Ulkoasussa erot liittyvät osin jo rakentamis-
ajankohdan ratkaisuihin; ulkovuorauksessa on käytetty pääosin lau-
tavuorausta, mutta alueella on myös joitakin tiili- ja karaattilevyvuo-
rattuja rakennuksia. Eroja on myös värimaailmassa, alueen raken-
nuskannassa on käytetty pääosin vaaleita öljymaaleja - erityisesti
keltaisen ja valkoisen seävyjä sekä sotien jälkeiselle ajalle ominaista
vihreää.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[X] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

Pispalan asuinalue Jämsänjoen varteen, lähelle Jämsän kirkkoa ja pappilaa, sijoittuu jo
1900-luvun taitteessa osin rakentunut pientalojen alue. Jämsänjoen
rannat olivat aikanaan osin pappilan maita ja myös Auvilan suurtila
oli laajalle levinnyt maaomaisuuksineen. Jämsänjokivarsi on kuitenkin
ollut historiallisesti aina taajaan asuttua, sen tarjotessa talousvesi- ja
kulkumahdollisuudet. Pispalan alue rajautuukin vanhalla kuntarajalla
Patalan virkataloon, jonka historia sotilasvirkatalona tunnetaan pitkäl-
le.

Pispalassa rakennuskanta on sijoittunut Jämsänjoen ja Koskentien
väliselle vyöhykkeelle, seuraten Jämsänjoen rantaviivaa. Jämsän
puoleleinen pää on pientalovaltaista, kun taasen Patalan suuntaan on
noussut uudempaa rivitalorakentamista. Tonteilta avautuvat hienot
maisemat sekä joelle että Pääskysmäen suunnan vanhoille, historialli-
sille kanta- ja viljelystiloille (ns. vanhan Jämsän tilat). Alueen pihapii-
rit ovat hyvin hoidettuja ja vehmaita, jokirantaa seuraava Pispalantie
on idyllinen monella tavoin. Osa Pispalan jälleenrakennuskauden
asuinrakennuksista sijoittuu Koskentien toiselle puolle, aluekokonai-
suuteen liittyy myös merkittävin alueen julkinen rakennus, entinen
TVL:n varikko 1950-luvulta. Se on osaltaan alueen historiaa, ja osa
historiallista maisemakokonaisuutta.

Pispalan asuinalue on paikallisesti maisemal-
lisesti merkittävä aluekokonaisuus, joka
arvopohja perustuu erityisesti Jämsänjoen
vesistömaisemaan ja siihen sovitettuun ra-
kennuskantaan ja infrastruktuuriin. Alueko-
konaisuuden edustavin maisemakokonaisuus
ja rakennuskanta sijoittuuvatkin Koskentien
Jämsänjoen puoleiselle osalle Pispalantietä.
Aluekokonaisuudella on paikallista historial-
lista merkitystä Auvilan kantatilan maina,
jonka myötä oli jo syntynyt alueella edelleen
nähtävissä oleva rakennuskannan vanhin
kerrostuma. Alue liittyy paikallisesti historial-
lisesti myös yleisemminkin Jämsänjokivarren
historiaan ja siellä tapahtuneesen päivittäi-
seen elämään, kuvaten aluerakenteellista
kehitystä 1800-luvun lopulta näihin päiviin
saakka. Alueen rakennuskanta on monen
ikäistä ja sen myötä rakennettu ympäristö
on ajallisesti ja tyylillisesti kerroksellista.
Rakennushistoriallisesti kohteen kautta voi-
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Ensimmäiset talot valmistuivat vuonna 1928 kunnan mallipiirustuksin,
tosin vanhempaakin rakennuskantaa on alueella varmasti ollut, mutta
se on ajan mittaan poistunut maisemasta uudisrakentamisen tieltä.
Tontit olivat pääosin kunnan tonttipulaan tarjoamia vuokratontteja.
Lähimpänä rantaa olevat tontit ovat muodostuneet siten, että asuin-
rakennuksen pääfasadi ja sisäänkäynnit ovat ylärinteen suuntaan,
kun taas rakennuksen takaosa on Jämsänjoelle päin. Piha-alue jää
joen ja talon väliin, siellä ovat sijainneet rantarinteessä perunamaat
ja marjapensaat. Talousrakennuksia on yleensä tontilla ollut vain
yksi. Sauna on saatettu sijoittaa talousrakennuksen päätyyn. Vanho-
jen hirsitalojen rinnalle nousi sittemmin muutama sodanjälkeinen
puutalo, standardityyppinä sekä edustava metsänhoitajan suuri
asuin- ja toimistotalo, joka selkeästi erottuu ympäristöstään. Sittem-
min maisemakokonaisuutta alkoivat hallitsemaan 1960-1970-lukujen
matalamassaiset tiilirakennukset, joista osa oli tyyppipiirustuksin
tehtyjä. Nuorempi rakennuskanta on sijoittunut kadun päähän, edus-
taen modernin ajan pientalorakentamista ja tiiliteollisuuden kasvua.

Pispalan rakennuskannasta vanhin osa on hirsirunkoista, puolitoista-
kerroksista asuinrakentamista Jämsänjoen rannassa. Rakennuksissa
on T-karmin ikkunat ja satulakatto. Vanhimmissa ratkaisuissa on
sisäänkäyntinä ollut avokuisti, uudemmissa, yleensä jälleenrakennus-
kauden ajan puutaloissa alueella on käytetty toiseen kulmaan sijoitet-
tua ikkunallista umpikuistia, jota on saatettu myöhemmin laajentaa-
kin. Hirsirunko on vuorattu pystyrimavuorauksella, joissakin kohteis-
sa ulkovuorausta ja ikkunoita on myöhemmin muutettu. Parhaiten
alkuperäisessä asussaan säilyneisää rakennuksissa on edelleen mm.
päätykolmio erotettu poikkilistalla. Kolme säilyneistä rantaa reunus-
tavista taloista on peräisin sotia edeltäneeltä ajalta, pääosin 1930-
luvulta.

Jämsänjoen rantoja mukaillen muodostunut alue edustaa eri aikakau-
sien rakentamista ja suunnittelutraditioita. Sijainniltaan alue on kes-
keinen ja erityisesti jokimaiseman avautuminen vastarannalle antaa
erityistä ulottuvuutta aluekohteelle. Asuinalueen keskellä kulkeminen
antaa idyllisen maisemakokonaisuuden, vaikkakin rakennuskanta on
kerroksellista ja pääosin uudehkoa.

Alue tunnettiin aikaisemmon Piispalana, mutta nykyisin se on merkit-
ty karttaankin sen perinteisellä kansanomaisella nimellä eli Pispalana.
Alue oli aikanaan ollut keskeinen osa Auvilan kartanon maita ja myös
Jämsän pappilan alueet olivat tulleet Piispalan yhteyteen. Sittemmin
maan omistus muuttui ja Yhtyneet Paperitehtaat olivat ostaneet Jäm-
sänjoen varren maita 1900-luvun alkupuolella. 1920-luvulla podettiin
tonttipulaa ja asunnotkin olivat kiven alla Seppolan alueella. Jämsän
kunnalla oli tavoitteena tukea asuntorakentamista ja vuoden 1927

daan seurata eri aikojen tyylillistä ja raken-
nusteknistä kehitystä yhden asuinalueen
kautta. Vanhinta rakennuskantaa edustavat
hirsirunkoiset pienasujainten entiset talot,
jälleenrakennuskauden taloilla on maisemas-
sa erityinen arvo ja ne ovat hyvin säilyneitä.
Myöhempää modernin ajan rakentamista
alueella edustavat matalamassaiset tiilitalot,
jotka sijoittuvat Pispalantien päähän. Ne
ovat aikansa tyypillisiä edustajia, ja säilyneet
alkuperäisessä asussaan. Yksittäiskohteena
alueelta nousee esiin TVH:n varikkoalue,
joka on maisemallisesti keskeisellä paikalla
sekä hyvin alkuperäisessä asussaan säilynyt
julkinen rakennus.
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aikana se päätti vuokrata, Piispalan eli Pispalan alueelta. Ala-Pispalan
tila oli ostettu Yhtyneiltä Paperitehtailta kunnanlääkärin asunnoksi,
joten alueelta oli helppo saada tonttimaata sillä hetkellä. Ongelmia
aiheutti kuitenkin yhtäaikaiset suunnitelmat Talvialan maiden tulevai-
suudesta, eikä kunnan olemassa oleva kaavoituskaan tukenut Pispa-
lan rakentumista toivotulla tavalla. 1930-luvulla Pispalan alueelle oli
rakentunut joitakin pientaloja, mutta aluekokonaisuudeksi sitä ei
voinut kutsua. Seurakunta myi osia Pärnämäen virkatalosta eli pappi-
lan maista omakotitalotonteiksi Pispalan naapurustoon, Jämsän puo-
leisille alueille. (Jämsän historia I -vuodesta 1925 lähtien-. s. 131)

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[X] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

JAMK:n maata-
lous- ja tervey-
denhuolto-
oppilaitoksen alue
Auvila

Maatalous- ja puutarhaoppilaitoksen alue perustettiin vanhoille Auvi-
lan tilan maille 1980-1990-lukujen aikana. Kokonaisuuteen kuuluivat
erilaiset maatalous- ja puutarhatalouden rakennukset navetoista
oppilaitoksen asuntolaan. Maatlouslaitoksen yleissuunnitelmaa laati
arkkitehtitoimisto Olavi Noronen vuonna 1985. Alueen rakentumises-
sa  ovatkin  olleet  eri  aikoina  mukana  useat  arkkitehdit,  esimerkiksi
Maatalousoppilaitoksen konesuoja ja huoltorakennus ovat arkkitehti-
toimisto Olavi Norosen suunnittelemia vuodelta 1987, kun taas vuon-
na 1994 valmistuneen pajarakennuksen suunnitteli arkkitehti Ilkka
Vainiomäki. Rakennuskanta on yhdenmukaista eri suunnittelijoista ja
rakennusajankohdista huolimatta; leimaa antavaa on eräänlainen
funkkiksen taustakaiku modernissa ympäristössä. Hetkittäin raken-
nukset antavat viitteen historiallisuudesta. Oppilaitoksen rakennus-
kanta on kivestä tehtyä ja sävyltään pääosin vaaleaa; kivestä tehdyt
rakennukset toistavat muotokielessään toisiaan ja käyttävät samaa
arkkitehtuurikieltä. Poikkeuksena on terveydenhuolto-oppilaitoksen
rakennus, joka on uusin kokonaisuudessa. Se puolestaan on 1990-
luvun postmodernismin riehakkaaseen tyyliin suunniteltu koko-
naisuus, jossa värien käyttö on poikkeuksellista. Myös rakennusmas-
soiltaan se eroaa muista, vanhemmista rakennuksista kuutiomaisen
muotonsa myötä. Kauempana sijaitsevat ns. karjapihassa maatalous-
ja puutarhalinjan navetat, tallit ym. käytännön opetustoiminnan koh-
teet ovat perinteisempään ja varsinaisesta oppilaitosalueesta erottu-
en maalattu punaiseksi. Aluekokonaisuus sijoittuu Jämsän keskustan
laita-alueelle, mutta se muodostaa maisemallisesti sopusuhtaisen ja
arkkitehtonisesti poikkeuksellisen laadukkaan oppilaitosrakennuksien
kokonaisuuden.

Jämsän maatalous- ja puutarhaoppilaitos oli aloittanut monien kiisto-
jen jälkeen toimintansa vuonna 1984. Rehtorina työskenteli Yrjö
Määttä 16 vuotta. Puutarhaoppilaitos perustettiin vanhoille Auvilan
suurtilan maille, jossa oli harjoitettu monipuolista viljely- ja karjata-
loustoimintaa jo varhaisista ajoista. Oppilaitosrakennukset nousivat

Jämsän ammattiopiston alue on paikallisesti
maisemallisesti merkittävä kohde, sijaiten
avoimessa peltomaisemassa ja muodostaen
oman kokonaisuutensa maatalousmaise-
maan. Kohteella on paikallista historiallista
merkitystä ammatillisen koulutuksen koh-
teena perinteikkäässä viljelypitäjässä. Kou-
lukeskuksen arkkitehtuuri edustaa modernin
ajan oppilaitosrakentamista, joissa jopa eri
alat voivat yhdistyä samalla kampusalueella.
Kohteen modernilla rakennuskannalla on jo
nyt nähtävissä paikallisia rakennushistorialli-
sia arvoja sen yhdenmukasiuuden sekä sen
suunnittelutyön kannalta; terveydenhuolto-
oppilaitoksen rakennus on paikkakunnan
"postmodernistisimpia" suunnittelultaan.
Tämän tyyppinen suunnittelu on ollut varsin
vähäistä päiväkoteja ja ala-asteita - jotka
ovat pienimittakaavaisempia- lukuun otta-
matta.

Paikallisesti arvo-
kas.
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peltomaiseman keskelle 1980-luvun alkupuolella, oppilaitokseen kuu-
luivat asianmukaisesti maatalouteen ja puutarhanhoitoon liittyvät
opetustilat, kuten navetat, tallit ja kasvihuoneet.

Vuonna 1983 oli käynnistynyt Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alai-
suudessa sairaanhoito-oppilaitoksen sivutoimipiste. Viisi vuotta myö-
hemmin sivutoimipiste itsenäistyi Jämsän terveydenhuolto-
oppilaitokseksi. Ensimmäisenä rehtorina toimi Silja Miettinen.

Seudullisten neuvottelujen tuloksena maatalous- ja puutarhaoppilai-
tos sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitos liitettiin kuntayhtymään
vuonna 1999. Seudullisesti pidettiin tärkeänä koulutuksen päätösval-
lan säilyttäminen alueella. Yhteistyön muina etuina nähtiin mm. toi-
mintojen rationalisointimahdollisuudet, synergiaedut, tilojen ja henki-
löstön yhteiskäyttö sekä taloudelliset säästöt. KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT

[X] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[X] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.

Vitikkalan jälleen-
rakennuskauden
alue

Jämsän keskustan tuntumassa, ns. Vitikkalan pellon alueella, on so-
tien jälkeisenä aikana muodostunut jälleenrakennuskauden ja mo-
dernin arkkitehtuurin asuinalue. Pääosa alueesta muodostuu omakoti-
taloista. Aluekokonaisuudessa edustavinta aluetta ovat Peltotien ja
Nittytien kapeat kadut puolitoistakerroksisine puutaloineen. Alue
rajautuu Puukilantiehen ja Punamäentiehen. Punamäentien varressa
on samalta ajalta peräisin olevaa rakennuskantaa, mutta se on voi-
makkasti peruskorjattua eikä maisemakokonaisuus ole niin yhtenäi-
nen. Vain muutamalla tontilla rakennuskanta on uudistunut 1970-
1980-luvuilla, pääosin rakennukset ovat myös säästyneet voimakkail-
ta laajennuksilta tai ulkoasun muutoksilta. Kokonaisuus onkin edus-
tava esimerkki 1940-1950-lukujen jälleenrakennuskauden rakentami-
sesta.

Saman kokoiset, pienehköt keskusta-alueen tontit ovat vehmaita.
Asuinrakennukset on sijoitettu pääjulkisivu sisäänkäynteineen pihan
suuntaan. Betoniperustukselle tehdyt rakennukset ovat puurunkoisia
ja puolitoistakerroksisia. Niissä on satulakatto ja pääosin vielä alku-
peräiset, standardimallin (1/3, 2/3) ikkunatyypit tai vähintään alku-
peräisen kaltaiset mallit. Ulkovuoraus on säilynyt hyvin lähes kaikissa

Aluekokonaisuudella on huomattavaa paikal-
lista maisemallista merkitystä 1940-1950-
luvuilla syntyneenä, hieman huomaamatto-
mana puutarhakaupunkimaisena osana Jäm-
sän keskustaa. Vitikkalan jälleenrakennus-
kauden alue on laajin yhtenäinen puolitoista-
kerroksisten puutalojen alue Jämsän keskus-
taajamassa ja alueen pihapiirit rakennuksi-
neen ovat säilyneet poikkeuksellisen hyvin
rakentamisajankohdalleen ominaisessa asus-
sa. Alueen yleisilme on idyllinen ja edustava.
Alueella on paikallista historiallista arvoa
yhtenäisesti ja samaan aikaan sotien jälkei-
senä aikana rakennettuna asuinalueena, joka
rakentui entisille Vitikkalan peltomaille. Alu-
een rakennuskannalla on yhtenäisyytensä ja
edustavuutensa myötä paikallista rakennus-
historiallista arvoa, edustaen 1950-luvun
rakennuskantaa.

Paikallisesti arvo-
kas.
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kohteissa, eikä laudoitusta ole uusittu kuin muutamissa yksittäiskoh-
teissa "asuntomessumalliin" vyökykevuorausta mukailevaksi. Alueelle
ominaista ovatkin pystyvuoratut, keltaiseksi tai muilla vaalean sävyil-
lä maalatut asuinrakennukset valkoisin ikkunapuittein ja nurkka-
laudoituksin. Kattoja alueella on uusittu profiilipeltikattoihin, korvaten
vanhat sementtitiili ja huopakatot, mutta katemateriaalin muutos ei
ole häiritsevä. Positiivista on, että rakennuksia ei ole laajennettu ja
umpikuistit ikkunoineen ovat hyvin säilyneet rakentamisajankohdal-
leen ominaisessa muodossa. Muutamat asuinrakennukset ovat saa-
neet pintaansa mineriittilevyn. Suurimmassa osassa rakennuksia on
kellaritilat, joten saunatiloja ei piharakennuksiin ole enää sijoitettu.

Pihapiireissä  on  pääosin  vain  yksi  piharakennus,  joka  on  sijoitettu
tontin rajan suuntaisesti, poikkisuunnassa asuinrakennukseen näh-
den. Useissa pihapiireissä myös talousrakennukset ovat hyvin säily-
neet. Viihtyisää ilmettä antaa suurikokoinen puusto, lähes jokaisessa
pihassa on suuria koivuja, jotka muodostavat lähes koivukujamaisen
vaikutelman hieman mutkittelevalla kadulla.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[X] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[X] alkuperäisyys
[  ] historiallinen todistusvoimaisuus
[  ] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.
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Kinulan- Myllymä-
en puutaloalueet

Kinulan alue on muodostunut Yhtyneiden paperitehtaiden yläpuolella
sijaitsevaan rinnemaastoon; aina Myllymäen alapuolelle saakka. Alue
on ollut aktiivisesti asuttu jo 1800-luvun lopulta lähtien, lisäksi se on
kuulunut Koski-Tuomaalan vaikutuspiiriin ennen Yhtyneiden Paperi-
tehtaiden laajenemista ja päätilan siirtymistä. Osa vanhoista hirsira-
kennuksista ja pienasujainten pihapiireistä on kokenut huomattavia
peruskorjaustoimenoiteitä, mutta alueella on edelleen nähtävissä
kymmeniä nykymittasuhteissa poikkeuksellisen pieniä asuintaloja-
erityisesti Myllymäen suuntaisella alueella. Alueen yleisilme on sokke-
loinen, mutta idyllinen. Rinnemaastoon sijoittuneet tontit avautuvat
kulkijalle maisemakokonaisuutena, jota erityisesti kesäaikaan veh-
reyttävät vanhat puutarhat. Pääosin alue on rakentunut jälleenrkaen-
nuskauden loppuun mennessä; tosin joitakin ammattikoulun lähei-
syydessä olevia kadunpätkiä on uudistunut modernilla rakennuskan-
nalla; tiilitaloilla.

Pääosa rakennuskannasta on 1940-1950-lukujen puolitoistakerroksis-
ta tyyppitalorakentamista jälleenrakennuskauden tuotantoa. Pieneh-
köt, noin 2000m2 tontit pitävät sisällään asuinrakennuksen lisäksi
yleensä piharakennuksen, jossa on saattanut olla erillinen sauna.
Alueella on ahvaittavissa pari tyyppitalomallia, joista toinen on ilmei-
sesti alkujaan Yhtyneiden Paperitehtaiden suunnittelua. Jälleenraken-
nuskauden talot ovat rankorakenteisia, satulakattoisia ja betoniperus-
tukselle tehtyjä vaakavuorattuja rakennuksia. Niissä on umpikuisti ja
sisäänkäynti on yleensä ylärinteeseen suunnattuna. Rakennuksissa
on kaksi- tai kolmeosaiset standardi-ikkunat, väritykseltään ne ovat
yleensä vaaleita; keltaisen eri sävyt ja erilaisin värein murrettuna
ovat suosittuja. Pihapiireissä on yleensä myös vanhaa puustoa, vä-
hintäänkin omenapuiden muodossa.

Vanhempaa kerrostumaa edustavat 1900-luvun alkupuolen T-
karmeilla tai pieniruutuisilla ikkunoilla varustetut, jälleenrakennus-
kauden puolitoistakerroksisia taloja mittasuhteiltaan hieman pie-
nemmät asuinrakennukset. Ne ovat pääosin hirsirunkoisia ja niiden
ulkovuorauksessa vaihtelee sekä peiterimavuoraus että uusituissa
taloissa pysty - ja vaakapaneloinnit. Useissa rakennuksissa on pääty-
kolmiot erotettu listoituksella ja ne ovat saattaneet saada muusta
rakennuksesta poikkeavan värin: alueella on nähtävissä ainakin val-
koisia päätykolmioita. Vanhin rakennuskanta sijoittuu jälleenraken-
nuskannan joukkoon, tosin selkeimmin niitä on havaittavissa kolmes-
sa Klubia vastapäätä olevan rakennuksen kokonaisuudessa sekä
Tuomaalantien ja sen poikkikatujen alueella.

Alueen nimihistoriasta kerrotaan, että Kinula sai nimensä Koski-
Keskisen rannalla sijainneesta Kinulan hirsimökistä -kinu-sana tar-
koittaa Jämsän seudulla saitaa ihmistä. Alueella oli vielä edellisen

Kinula-Myllymäki puutaloalueella on paikal-
lista maisemallista merkitystä idyllisenä rin-
nemaastoon sijoittuvana puutaloalueena
tehtaan takana. Rakennettu maisema avau-
tuu laajaan maisemaan ja muodostaa kont-
rastin tehdasmiljöölle. Alueella on paikallista
historiallista merkitystä vanhana Koski-
Tuomaalan suurtilan sijaintipaikkana sekä
mäkitupalais- ja torppariasutusta omannee-
na alueena, saavutten myös paikallisen sosi-
aalihistoriallisen ulottuvuuden. Alueen puu-
rakennuskanta on syntynyt rinnetonteille ja
osin ilman rakentamisen ohjausta jo 1800-
luvun lopulta lähtien. Pääpaino on kuitenkin
1900-luvun puurakentamisella, josta jälleen-
rakennuskaudella on suuri merkitys. Alueen
vanhin 1900-luvun alkupuolen pieneläjien
mökkikanta on rakennushistoriallisesti mie-
lenkiintoista ja puolestaan jälleenrkaennus-
kauden synnyttämät harmoniset tyyppitalo-
maisemat antavat aluekokonaisuudelle pai-
kallista rakennushistoriallista arvoa.
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inventoinnin aikana 1800-luvun lopun itsellisten ja mäkitupalaisten
hirsimökkejä, mutta niitä on jo kadonnut. Varhaisimmat niistä olivat
toki mäkitupalaisia ja torppareita, jotka olivat alueen suurimman
maanomistajan mailla, Jämsänkosken rusthollin eli Kerkkoilan mailla
ja tilalle työskentelevien ihmisten koteja. Alueella sijaitsi tuolloin
myös rusthollin mylly.

Pääosin Kinulan aluen rakentamista kuitenkin vauhditti paperitehtai-
den toiminta. Tehtaalla työssä olevat halusivat asua lähellä työpaik-
kaansa. Asutus sijoittuikin rengasmaisesti tehdasalueen ympärille;
länsipuolella Haarlan ristille ja Kinulaan, itäpuolella Linnasenmäen ja
Korvenmäen  välille.  Tehdasalueen  halki  kulkeva  maantie  oli  myös
maanomistuksen raja; pohjoispuoli kuului yhtiölle, eteläpuoli Kerkko-
lan rusthollille jolla oli useita asuntoja vuokrattuna työläisille. Rust-
hollin entisestä meijeristäkin oli tehty asuintalo. Länsipuolelta on
peräisin myös Aakun mökki, asuintalo joka siirrettiin Aarresaaren
museoalueelle 1960-luvulla. Länsipuolen vanhimpia taloja oli Kinula,
jossa lienee asunut jo vesisahojen työntekijöitä 1800-luvun puolivä-
lissä. Alueen rakennuksista kuuluisin oli Hirsiarava, joka rakennettiin
1890 ja jossa asui moni myöhemmin tunnetuksi tullut jämsänkoske-
lainen.
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Ammattioppilaitos-
ten alue, Jämsän-
koski

Jämsänkosken ammattioppilaitosrakennuksien alue sijoittuu Jämsän-
koskella Kinulan läheisyyteen. Kokonaisuus muodostuu kauppaoppi-
laitoksen, ammattikoulun ja metsäkonekoulun oppilaitosrakennuksis-
ta, liikuntahallista, opettajien asunnoista ja oppilasasuntolasta. Lisäk-
si alueella on opiskelijoiden harjoituskohteita mm. talonrakennus-
osaston tekemät rivitalot sekä erilaisia muita, pienempiä työmaita.

Ammattikoululle Jämsänkosken kunta lahjoitti kahden hehtaarin ton-
tin Myllymäen alaosasta. Vanhimmat rakennukset valmistuivat heti
1950-luvun lopulla, sillä rakennustoiminta alkoi aktiivisena jo vuonna
1957 - heti seuraavana vuonna koulutusyhtymän perustamisesta.
Ensimmäiset punatiiliset ammattikoulun rakennukset olivat käyttö-
valmiina vuonna 1958. Ammattikoulun rakentaminen tehtiin kahdes-
sa vaiheessa,  joista  toinen vaihe valmistui  vuonna 1960.  Opettajien
asuntola koulurakennuksien läheisyyteen valmistui vuonna 1962.
Laajennustarpeet tulivat pian esiin ja ensimmäinen ammattikoulun
laajennus tehtiin jo 1960-luvun lopulla. Seuraavat ammattikoulun
laajennukset toteutettiin vuosina 1974-1975. Ammattikouluraken-
nukset olivat arkkitehtitoimisto Eija ja Olli Saijonmaan suunnittele-
mat.

Oppilaitosten alueella on paikallista maise-
mallista merkitystä, sillä se muodostaa mer-
kittävän osan tiemaisemasta Mäntän suun-
taan mentäessä. Alukokonaisuudella on pai-
kallista ammattikoulutuksen historiaan liitty-
vää merkitystä. Osaltaan se kuvastaa myös
laitosrakentamista ja sen muutosta 1950-
luvun lopulta tähän päivään saakka. Sen
myötä nähtävissä on erikoistuneita oppilai-
tosten rakennustyyppejä sekä opiskelijatöitä.
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Kauppaoppilaitoksen rakennus oli yliarkkitehti Toimi Hämäläisen
suunnittelema vuodelta 1968. Rakennus oli suunniteltu Ammattikas-
vatushallituksen silloisten normien mukaisesti ja rakennuksesta tuli-
kin varsin suuri, n. 13 000 m3. Kauppaoppilaitos valmistui ammatti-
koulurakennuksen viereen vuonna 1972. Kauppaoppilaitoksen toimin-
ta oli tosin alkanut jo vuonna 1967 muissa tiloissa.

Metsäkonekoulu aloitti toimintansa vuonna 1969. Metsäkonekoulu oli
ainoa valtion ylläpitämä oppilaitos. Aluksi toiminta sijoitettiin vanhaan
kunnnatoimistoon, Länälään, kunnan vuokraamiin tiloihin. 1970-
luvulla koulu sai Jämsänkosken kunnan rakennuttamat tilat Myllymä-
en teollisuusalueelta, muista oppilaitoksista hieman sivummalla. Li-
säksi kunta rakennutti oppilasasuntolat, rinnemaastoon. Metsäko-
nekoulun uudet tilat rakennettiin muusta oppilaitosalueesta hieman
erilleen, rinnemaaston korkeimmalle ja metsäisimmälle kohdalle
1980-luvun lopulla ja vanhat tilat Myllymäessä siirtyivät Jämsänkos-
ken kaupungin teknisiksi toimitiloiksi (Jämsänkosken ja Koskenpään
historia, kuva sivulla 339). Metsäkonekoulu valmistui vuonna 1986
arkkitehti Olavi Norosen suunnitelmin.

Alkujaan ammattikoulutuksen tarpeesta oli tehty selvitystä jo Jämsän
puolella, sillä kasvava nuorisotyöttömyys ja ajan teknillistyminen
vaativat toimenpiteitä. Jämsä suunnitteli alkujaan ammattikoulua
Hartusvuoren laelle, josta se ehti jo ostamaan Hartusvuoren tilan
ammattikoulun rakennuspaikaksi. Yhteiskoulu, työväenopisto ja teh-
taan yleinen ammattikoulu saatiin käynnistettyä osin jo sodan aikana
ja heti rauhan tultua kunnan ja yhtiön yhteistyöllä Jämsänkoskella
kunnan ja Yhtyneiden Paperitehtaiden yhteistyöllä. Ammattikoulua
ajettiin alusta saakka seudullisena hankkeena, usean kunnan nuori-
soa varten. Jämsänkoski oli aloitteellinen, mutta Jämsä ja Koskenpää
haluttiin myös mukaan.

Kolmen kunnan muodostama kuntainliitto perustettiin 4.2.1956 ja
saman vuoden lokakuun alussa aloitettiin koulutyö Jämsänkoskella
vanhoissa kansakoulurakennuksissa. Koulutyö aloitettiin vanhoissa
väliaikaisissa tiloissa ja samaan aikaan käynnistyi myös uusien ra-
kennuksien suunnittelu. Nykyaikaiset tilat valmistuivat nopeasti kah-
dessa osassa ja yleensä myös saneeraus- ja laajennushankkeet saa-
tiin viivyttelemättä liikkeelle.

Jämsänjokilaakson ammattioppilaitos oli Keski-Suomen ensimmäinen
kuntainliittopohjainen ammattikoulu. Koulun perustamisaika oli hyvin
varhainen, sillä vasta vuoden 1958 laki velvoitti kunnat varaamaan
ammattikoulupaikkoja asukasluvun suhteessa.
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Ammattikoulutuksen puolestapuhujan Kaarlo Starckin aloitteesta
käynnistyi kaupallinen koulutus Jämsänkoskella vuonna 1967. Alan
koulutus liitettiin kuntayhtymään vuonna 1970 ja vuonna 1994 kaup-
paoppilaitos ja ammattioppilaitos yhdistettiin.

Valtion omistama metsäalan koulutusyksikkö siirtyi Kurusta Jämsän-
koskelle vuonna 1969. Valtion päätettyä keskitetysti luopua oppilai-
toksistaan siirtyi metsäoppilaitos kuntayhtymän omistukseen vuonna
1996. Koulun johtajana toimi koko valtion omistuskauden
metsänhoitaja Aku Hakanpää.

Arvenmäen puuta-
lojen kokonaisuus

Arvenmäen puutalojen kokonaisuus sijoittuu maisemallisesti keskei-
selle paikalle, Jämsä-Jämsänkoski väliselle tieosuudelle, rinnemaas-
toon. Alueen vanhin rakennuskanta on 1900-luvun alkukymmenyksil-
tä ja aluekokonaisuus muodostuukin edelleen pääosin puutaloista,
jotka ovat rakennettu 1950-lukuun mennessä. Historiallisesti Arven-
mäki oli aikanaan osa Skepparlaa eli Patalan virkatalon maita, jonka
alueella oli joitakin torppari- ja mäkitupalaistiloja. Patalasta lohkottiin
mm. torpparilain ja muiden maanomistussuhteita vapauttavien lakien
ja asetuksien mahdollistaessa useita viljelytiloja vuosien 1926-1953
välisenä aikana. Näitä lohkomisia oli mm. Arvenmäen viljelyspalstat.
Lisäksi maanhankintalain nojalla alueelle syntyi myös yksittäisiä tont-
teja sekä asutustiloja. (Jämsänkosken ja Koskenpää historia, s.94)

Rakennushistoriallisesti ja maisemallisesti mielenkiintoisin alue sijoit-
tuu Koskentien varteen, rinnemaastoon. Siinä on laaja edustus 1900-
luvun ensimmäisen puolikkaan puurakennuskantaa. Alueella on muu-
tama jugendin henkeen ulkoasunsa saanut kohde mansardikattoi-
neen, joissa peruskorjauksienkin jälkeen on nähtävissä alkuperäiset
piirteet. Lisäksi rinnemaastoon sijoittuu perinteisempään klassistiseen
perinteesen liittyviä vähäeleisiä, punamultamaalilla maalattuja ja
peiterimavuorattuja pienehköjä pienasujainteen asuinrakennuksia
1910-1930-luvuilta. Osaa kohteista on myöhemmin laajennettu. Pää-
osa aluerajauksen sisälle jäävistä kohteista edustaa kuitenkin jälleen-
rakennuskauden rakennuskantaa. Se on edustavaa ja hyvin säilynttä,
niillä on erityinen maisemallinen merkitys Koskentien maisemassa.
Puurakennuskannasta pääosin koostuva alue on muodostunut aika-
naan ilman rakentamisen ohjausta tai kaavoitusta, poikkeuksellisen
jyrkkään rinnemaastoon, suuren kallion reunamille. Alueen rakennus-
kanta on kokenut osin muutoksia ja erityisesti Arvenmäen "sisäosis-
sa" rakennuskanta on pääosin 1960-lukua nuorempaa, matalamas-
saista omakotitaloasutusta.

Arvenmäen asuinalueella on paikallista mai-
semallista merkitystä erityisesti niiltä osin,
jossa Arvenmäen puutaloalue näyttäytyy
rinnerakentamisena Jämsä-Jämsänkoski
paikallistielle. Aluekokonaisuuden puuraken-
nukset muodostavat maisemallisesti miellyt-
tävän kokonaisuuden vehmaine tontteineen
pitkän ja mielenkiinnottoman tiesuoran
päässä. Lisäksi alueen rakennuskanta edus-
taa monipuolisesti 1900-luvun alkupuoliskon
puurakentamista ja siinä vallinneita tyylikau-
sia. Alueen rakennuksissa on tosin tehty
voimakkaitakin peruskorjaustoimenpiteitä,
jotka ovat osaltaan vaikuttaneet rakennus-
kannan historiallisiin arvoihin, mutta olleet
sellaisia, joista alueen yleisilme ei ole hei-
kentynyt. Osa pienpihapiireistä on tosin auti-
oina ja niiden tulevaisuus on heikko. Alueella
on paikallista rakennushistoriallista arvoa
1900-luvun alkupuoliskon puurakentamista
edustavana asuinalueena.
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Orivuoren puuta-
loalue

Mäkisijaintinen Orivuori on enemmänkin tunnettu nuoremmasta ra-
kennuskannastaan, 1970-1980-lukujen omakotitaloista ja 1990-luvun
taitteen rivitaloista. Kuitenkin alarinteessä, lähellä nykyistä rautatie-
linjausta syntyi Uusi-Mella-tilan alapuolelle löyhään katulinjaan noin
kymmenen puisen pientalon kokonaisuus. Maat vuorattiin tai ostettiin
Mellan tilasta, ensimmäiset pientalot alueelle syntyivät suunnilleen
samoihin aikoihin kuin Mellan talokin. Vanhemmat rakennukset erot-
taa kapeammasta rungosta ja pieniruutuisista ikkunoista sekä pienis-
tä kissanpenkki - tai koteloaiheista räystäskulmissa. Pääosa raken-
nuksista on maalattu perinteiseen tapaan punaiseksi tai keltaiseksi,
piharakennuksia tontilla on yleensä vain yksi, mutta sittemmin on
noussut mm. autotallirakennuksia tai muita pienrakenteita pihapiirei-
hin, mutta ne eivät ole olennaisesti vaikuttaneet kokonaisilmee-
seen.Viimeisimmät puutalot Ristontien varteen syntyivät jälleenra-
kennuskaudella ja senä jälkeen olikin rakennustoiminta pitkän aikaa
pysähdyksissä; Jämsänkoskella rakennettiin muita alueita ja mm.
rautatietä aluetta keskustasta erottamaan.

Alueen toistakymmentä puutaloa ovat pääosin puolitoistakerroksisia,
lautavuorattuja ja umpikuistilla varustettuja satulakattoisia rakennuk-

Alueella on paikallista maisemallista merki-
tystä Orivuoren avoimeen rinnemaastoon
perustettuna asutusalueena, jossa on hyvin-
hoidettuja ja avoimia pihapiirejä. Aluekoko-
naisuudella on paikallista historiallista merki-
tystä aluekehityksen kuvaajana. Alueen ra-
kennuskanta on säilynyt alkuperäiselle asul-
leen ominaisena, joten alueen yleiseilmeen
synnyttäneet ratkaisut antavat alueelle pai-
kallista rakennushistoriallista arvoa.
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sia. Rakennuksia on laajennettu varsin maltillisesti verrattuna esi-
merkiksi Lavamäkeen ja vaikkakin muutoksia on ulkoasussa jonkin
verran ajan mittaan tapahtunut, on alkuperäinen ilme tunnistettavis-
sa. Tiekokonaisuus esittäytyy esteettisesti miellyttävänä, vanhat
puutarhatontit ja rinnemaasto avaavat näkymät kauas. Uudemman
rakennuskannan joukossa se muodostaa oman, erillisen kokonaisuu-
den, jonka läheisyyteen ei edes uudempaa rakentamista ole tullut.
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Valurintien jälleen-
rakennuskauden
alue

Valurintien tyyppitaloalue on kokonaisuudessaan yhdenmukaisilla
tyyppipiirustuksilla tehty, yhden kadun varteen sijoittuva maisemalli-
nen kokonaisuus Juokslahdentien varressa. Tyyppipiirstuksilla tehdyt,
puolistoistakerroksiset jälleenrakennuskauden talot ovat betoniperus-
tukselle tehtyjä, rankorakenteisia ja vaakavuorattuja asuinrakennuk-
sia. Väritykseltään rakennukset ovat vaaleita, katemateriaalina on
nykyisin pääosin pelti. Rakennuksissa on sievät parvekeaiheet raken-
nuksen sivulla sekä erkkereitä. Ikkunat ovat standardimallia ja tois-
tuvat jokaisessa rakennuksessa. Poikkeuksellista on, että alueen
jälleenrakennuskauden talot ovat pääosin säästyneet voimakkailta
ulkoasuun liittyviltä peruskorjauksilta. Kokonaisuus onkin harmoninen
ja vehmaat, vanhat tontit ovat avoimia. Pihapiirejä sijoittuu tien mo-
lemmin puolin, yhteensä 22 taloa. Kadunpätkällä on yksi uudempi
rakennus, joka ei kuulu aluekokonaisuuteen.

Valurintien kokonaisuus on yksi hienoimpia
ja yhtenäisimpiä jälleenrakennuskauden
aluekokonaisuuksia, jossa rakennuskanta on
säilynyt varsin muuttumattomana. Maise-
mallisesti alue sijoittuu Juokslahdentien var-
teen keskeiselle paikalle. Yhdenmukaiset
rakennukset identtisin piirtein, vain värien
erottaessa niitä toisistaan, tekee Valurintien
kokonaisuudesta poikkeuksellisen hienon ja
paikallisesti rakennushistoriallisesti arvok-
kaan kokonaisuuden, jonka säilymistä nyky-
asussaan tulisi tukea. Kohteella on lisäksi
paikallista asutushistoriallista merkitystä
jällenrakennuskauden asutustilojen alueena.

Paikallisesti arvo-
kas.
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Tiitolanmäen
1900-luvun alun
pientalot

Tiitolanmäki on pääosin uudistunut Koskenpään varren rakennuskan-
naltaan, mutta alueelle sisälle mentäessä yllättyy rakennuskannan
moni-ikäisyydestä. Alueen vanhinta rakennuskerrostumaa edustava
1910-1920-lukujen pientalot, joissa on vain muutama piharakennus.
Alue on kuitenkin sijaintiinsa nähden ollut asuttu jo varsin varhain,
liittyen ehkä suurtilojen, kuten Mataran ja Rekolan sijaintiin. Van-
himmat pihapiirit sijoittuvat Tiitolantien ja Lastutien varteen, ne
edustavat pääosin jugendista ja myöhäisklassismista vaikutteita saa-
nutta hirsirakennuskantaa, joka on mittasuhteiltaan varsin inhimillis-
tä. Rakennukset ovat todennäköisesti olleet käsityöläisten ja pien-
asujainten tiloja. Maanviljelystä tiloilla ei ole kasvimaan lisäksi ollut,
sillä  pihoissa on vain  yksi  tai  kaksi  puurakenteista  piharakennusta -
pääosin lautarakenteisia. Asuinrakennuksista alueella näkee muuta-
mia mansardikattoisia, punaiseksi maalattuja peiterimavuorattuja ja
valkoisilla T-karmeilla varustettuja idyllisiä pihapiirejä. Useissa raken-
nuksissa on umpikuistit joko ikkunoilla tai ilman. Klassistishenkisissä-
kin rakennuksissa on käytetty T-karmin ikkunatyyppiä ja peiterima-
vuorausta, tosin ikkunoiden vuorilaudoitukset ja kattomuodot erotta-
vat tyypin mansardikattoisesta mallista, vaikka kokoluokka ja pihapii-
rin jäsentyminen on samanlainen. Klassistishenkisissä rakennuksissa
on myös keltaista ulkoväritystä käytetty (keltaokra).

Tiitolanmäen rakennuskanta on ajallisesti
kerroksellista ja maisemakuva on monipuoli-
nen, alueen vanhimmalla rakennuskerrostu-
malla 1910-1930-lukujen väliseltä ajalta on
kuitenkin jo rakennuspaikkojensakin puoles-
ta paikallista maisemallista merkitystä. Useat
kohteista ovat säilyneet poikkeuksellisen
hyvin rakennusajankohdalleen ominaisessa
asussa. Pienpihapiirit ovat olleet pääosin
mäkitupalais- tai käsityöläispihapiirejä, joi-
den mittasuhteet ovat hallittuja ja pihara-
kennuksien määrä on vähäinen. Tiitolanmä-
en vanhimmalla asuinkerrostumalla on pai-
kallista sosiaalihistoriallista merkitystä sekä
alueiden historialliseen kehitykseen liittyvää
paikallista merkittävyyttä. Aluekokonaisuu-
dessa on useita hyvin säilyneitä, tosin haja-
naisesti sijoittuneita, ennen sotia rakennet-
tuja pihapiirejä, joilla on yhteisesti paikallista
rakennushistoriallista merkitystä 1900-luvun
alkupuolen rakennuskulttuurin ilmentäjinä
taajamatyyppisen asutuksen syntyessä.
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Sotien jälkeinen
liikennerakentami-
nen: Teboil ja
Simon varaosaliike

Viiskulman alueella, kahden liikenneympyrän välisellä tieosuudella
kulkee vanha Jämsäntie. Se on aikanaan ollut liikenteellisesti keskei-
sessä asemassa moottoriliikenteen lisääntyessä, erityisesti sotien
jälkeisenä aikana. Maisemallisesti keskeisellä paikalla, mäen päällä,
sijaitsee kaksi Jämsän vanhinta huoltoasemaa. Huoltoasemat edusta-
vat autoistumisen valtakauden alkua, sotien jälkeistä liikerakentamis-
ta ja sinne syntynyttä uutta rakennustyyppiä, huoltoasemaa. Kiviset
huoltoasemarakennukset ovat saaneet ulkoasuunsa vaikutteita edelli-
sen vuosikymmenen funktionalismista. Erityisesti Teboilin kiinteistös-
sä funkkispiirteet ovat selkeästi nähtävissä ja hyvin säilyneet laajen-
nuksista huolimatta. Esson rakennus edustaa selkeämmän liittymä-
kohdiltaan enemmänkin sotien jälkeistä arkkitehtuuria karkeaksi
rapattuine pintoineen ja symmetrisesti aseteltuine ikkunkoineen ja
satulakattoineen. Kahden vastakkain sijaitsevan huoltoasen koko-
naisuus on historiallinen monellakin tapaa ja poikkkeuksellisen au-
tenttinen ympäristö. Liekö jo tältä ajalta periytyneen Jämsässä oleva
tapa rakentaa kaikki huoltoasemat aina samaan paikkaan; peräkkäin
tai vastakkain.

Jämsän tiet määrittelivät ensisijaisesti liikenteen rakennuksien sijoi-
tuspaikat. Autoja paikkakunnalla oli vielä sotavuosien jälkeenkin var-
sin vähän nykyiseen verrattuna, mutta nykyistä suositumpaa oli
omistaa moottoripyörä. Vuoden 1952 lopussa Jämsään oli rekisteröi-
tynä 260 autoa ja 109 moottoripyörää. (Jämsän historia II, s.119.)
Autoistuminen oli yhteydessä talouden suhdanteisiin ja osittain myös
tieyhteyksien kehitykseen; sen myötä syntyi tarve myös liikennera-
kentamiseen. Tiet Jyväskylän ja Tampereen suuntiin olivat rakenteilla
yhtä aikaa 1950-luvun lopulla. Aikaisemmin tieyhteyksiä oli parannet-
tu Lahden suuntaan, jossa valmistui osin työllisyystöinä historiallises-
tikin merkittävä matkaosuus Jämsä-Kuhmoinen. Tierakentamishank-
keiden vaikutus ulottui myös Jämsän keskusta-alueeseen, vanha tie
kulki  Seppolan  läpi  aina  vuoteen  1963  saakka  jolloin  valmistui  uusi
Jämsänjoen ylittävä silta osana valtatiehanketta. Ensimmäinen aluet-
ta koskeva seutukaava valmistui vuonna 1956 ja se oli jo edellyttänyt
Seppolan läpi kulkevan liikenteen siirtämistä muualle. Niinpä val-
tiehankkeet 4 ja 9 ohjattiin kulkemaan Seppolan eteläpuolelta.

Liikenteen muuttuessa modernin ajan myötä kohti autoistuvaa Suo-
mea, jo hieman ennen sotia alkoi maahamme syntymään uusina
rakennustyyppeinä niin autotalleja kuin korjaamo- ja huoltoasemara-
kennuksiakin. Liikenteen rakennuksina syntyivät niin taksikopit kuin
linja-autoasematkin. Merkittävänä rakennuttajana liikennekulttuurin
parissa olivat erilaiset huoltoasemaketjut, joiden huoltoasemat kahvi-
loineen, varaosamyymälöineen ja huoltohalleineen tehtiin usein tyyp-
pipiirustuksien mukaisesti eri puolille Suomea. Niiden sijainti autois-
tumisen varhaisvaiheessa oli usein kauppaloiden keskustassa tai

Kahden sotien jälkeisen ajan huoltoasemara-
kennuksen muodostama kokonaisuus on
paikallisesti maisemallisesti merkityksellinen
sijaitessaan keskustan sisääntuloväylän var-
ressa, näkyvällä mäkisijainnilla. Kahden
huoltoaseman muodostama pienimittakaa-
vainen kokonaisuus on paikallisesti historial-
lisesti merkittävä, edustaen liikennehistorial-
lista ja elinkeinohistoriallista kehitystä Jäm-
sässä. Paikallisesti rakennushistoriallisesti
molemmilla kohteilla on huomattavaa merki-
tystä sotien jälkeisen liikennerakentamisen
tyyppipiirteitä omaavina kivirakennuksina,
jotka ovat harvinaistuneet nykypäivinä liike-
elämän laajennus- ja muutospaineiden myö-
tä. Kohteilla on sekä rakennusteknistä mer-
kitystä kivirakenteisina erikoiskohteina sekä
erityistä arkkitehtonista merkitystä moder-
nistisen rakennuskannan edustajina. Huo-
miota tulee kiinnittää erityisesti kohteiden
säilyneisyyteen, tosin muuttunut ympäristö
on osaltaan vaikuttanut maisemakuvaan.
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niiden välittömässä läheisyydessä, sillä aikaisemmin tiet kulkivat
keskusta-alueiden läpi, kun ne nykyään kulkevat niiden ohi. Jämsän
vanhimpien huoltoasemien paikka määrittyi vanhan "päätien" mu-
kaan, joka kulki Seppolan läpi. Huoltoasemat jäivät varsinaisen kaup-
palan ydinalueen ulkopuoellle, mutta olivat ensimmäisinä ennen kes-
kustaa saavutettavissa.
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Jokilaakson alue-
sairaalan alue

Jaatilanjärven rannassa sijaitseva Jokilaakson aluesairaala on valmis-
tunut vuonna 1967 arkkitehti Laila Niemiojan suunnittelemana. Varsi-
naisen sairaalarakennuksen lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kolme
sairaalan työsuhdeasunnoiksi tehtyä pienkerrostaloa ja yksi rivitalo
sekä teknisen huollon rakennus.

Varsinaiset terveydenhuoltopalvelut sisällään pitävä kokonaisuus on
etufasadista tarkasteluna U-kirjaimen muotoinen. Rakennukseen on
tehty peruskorjauksia ja osittaisia laajennuksia, mutta alkuperäinen
ilme on säilynyt hyvin. Rakennuskokonaisuus muodostuu valkoisesta
tiilisistä seinäpinnoista. Lisämausteena on luotu horisontaalista vaiku-
telmaa suunnitteluajankohdan hengen mukaisesti vahvistamalla kont-
rastinomaisella tummalla vyöhykeaiheella vaakasuuntaisia nauhaik-
kunaiheita. Tummapuitteiset nauhaikkunoiden vyöhykkeetvälillä kat-
keavat parvekeaiheisiin tai jopa tummiin nurkkavyöhykkeisiin. Pääfa-
sadin massoittelu on mielenkiintoista, sillä suorakaiteen muotoiset
rakennusmassat kohoavat kolmessa kerroksessa vyöhykkeittäin toi-
nen toistaan korkeammalle. Sivuilla olevat siipiosat pitävät yhtämit-
taisen kerroskorkeuden. Huolimatta pääfasadia katsottaessa saadusta
U-kirjaimen muotoisesta pohjakaavavaikutelmasta, on rakennus poh-
jakaavaltaan epäsymmetrinen osin juuri näiden fasadin taakse tehty-
jen lisäosien kautta. Lopputulos on erilaisten laajennuksien ja sii-
piosien kokonaisuus. Laajennuksia rakennuksessa on tehty mm.
vuonna 1975-1976.

Asuinrakennukset liittyvät sairaalakokonaisuuteen. Ne tehtiin aika-
naan työsuhdeasunnoiksi, sijaitsen sairaalan välittömässä yhteydes-
sä, sen yläpuolisessa rinteessä. Kolme kaksikerroksista pienkerrosta-
loa ovat pohjakaavaltaan lähes neliömäiset ja niiden yleisilme lähe-
nee mitoituksensa vuoksi kuutiota muutoinkin. Valkoiset kiviraken-
nukset ovat saaneet fasadiensa jäsentelyssä vastaavat tehokeinot
kuin sairaalarakennuskin- horisontaalisia nauhaikkunavyöhykkeitä on
korostettu kontrastivärin- tumman ruskean- avulla. Päätyosat taasen

Jokilaakson aluesairaalan alueella on paikal-
lista maisemallista merkitystä osana Jämsän
keskustaajamaa ja Jaatilanjärven ympäris-
töä. Aluekokonaisuudella on paikallista sosi-
aali-ja terveydenhuoltoon liittyvää historial-
lista merkitystä. Lisäksi aluesairaalana kohde
on ollut kunnallispolittisestikin keskeinen
kohde kuntarajoja ylittävänä yhteistyöhank-
keena. Aluesairaala edustaa modernia laitos-
rakentamista, ja sillä on paikallista raken-
nushistoriallista merkitystä. Kohteen arkki-
tehtuuri on edustavaa ja Keski-Suomessakin
tunnetun tehdas- ja laitosrakentamisestakin
tunnetun naisarkkitehdin suunnittelema
kohde. Paikallista rakennushistoriallista ar-
voa lisää aluekokonaisuuden laajuus työsuh-
deasuntoineen ja kohteen hyvin säilynyt
ulkoasu, modernistinen aluekokonaisuus on
poikkeuksellisen tasapainoinen.

2018 Maastokäyn-
nillä havaittiin, että
yksi asuinkerrosta-
loista oli purettu ja
muutkin olivat
tyhjillään.
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ovat vähäilmeiset ja omaavat toisessa päässä erkkerimäiset parvek-
keet kerrosta kohden ja sisäänkäyntipäädyssä taasen pienet neliö-
mäiset ikkunat muutoin solidilla seinäpinnalla. Myös rivitalossa on
selkeästi käytetty samaa teemaa ja arkkitehtuuriaiheita, mutta yh-
teen kerroskorkeuteen mitoitettuna. Aluekokonaisuus on rakentunut
saman aikaisesti ja sen myötä modernistinen ilme on säilynyt kautta
linjan hallittuna ja yhtenäisenä, joten rakennuskanta muodostaa es-
teettisesti yhtenäisen ja tasapainoisen kokonaisuuden rinnemaastoon.

Jämsän vanha puinen kunnansairaala oli ahdas ja jo ajastaan jälkeen
jäänyt sekä tilan puutteen että ajan hygieniavaatimuksien ja teknis-
ten edellytyksien myötä. 1950-luvun puolivälissä ryhdyttiin selvittä-
mään mahdollisuuksia naapurikuntien kanssa aluesairaalan perusta-
miseksi; Jämsänkoski lähti mukaan ja oli erityisen innostunut saa-
maan synnytysosaston alueelle. Kuhmoisista ja Längelmäeltä saatiin
kieltävät vastaukset. B-mielisairaalan sijoittaminen Keuruun Juurik-
kaniemeen poisti tarpeen mielisairaalaosastosta. Lopulta aluesairaala-
hanketta ryhtyi toteuttamaan Jämsän kunta yhdessä Jämsänkosken
kanssa. Jämsän uuden kunnanjohtajan Toivo Puron johdolla käynnis-
tyivät neuvottelut kuntien, Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Lääkintä-
hallituksen välillä aluesairaalan suunnittelutyöstä. Vuonna 1961 oli
valmiina yhteistyössä tehty suunnitelma ajanmukaisen sairaalan
saamiseksi Jokilaaksoon. Sairaala sijoitettiin Jämsänkosken suuntaan
Jämsän keskustaan nähden, jotta saataisiin toinen kuntakumppani
suopeaksi. Loppujen lopuksi pieniltä lähikunnilta Korpilahdelta, Län-
gelmäeltä, Kuhmoisilta ja Korpilahdelta ei vaadittu perustamismaksu-
ja vaan ne otettiin mukaan aluesairaalan piiriin ilmaiseksi, jotta saa-
taisiin riittävä kattavuus sairaalan perustamiseksi. Jämsän kunta osti
Jaatilanjärven rannasta maan Kansallis-Osakepankilta. Aluesairaalan
kuntaliitto perustettiin vuoden 1962 alussa. Tässä vaiheessa sairaa-
lasta suunniteltiin 105 paikkaista, mutta toisen sisätautiosaston li-
sääminen toi 21 uutta vuodepaikkaa. Sairaalan suunnittelijaksi pal-
kattiin alueelle aikaisempiakin laitoskohteita suunnitelleen arkkitehti
Laila Niemiojan.
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Jämsän vanhain-
kodin alue, enti-
nen kunnalliskoti

Jämsän vanhainkoti ja palvelukeskus, Lukkoilantie 24:ssä tunnetaan
nykyisin Lukkoilakodin nimellä. Aikanaan kunnalliskodiksi perustettu
laitos sijoittuu Lukkoilan tilan entisille maille. Aluekokonaisuuteen
kuuluu useissa eri vaiheissa rakennettua rakennuskantaa, joista van-
himmat ovat Lukkoilan tilalle kuuluneita ja aikanaan uudiskäyttöön
otettuja rakennuksia. Puinen, kertaustyylinen vanha päärakennus
vuodelta 1892 on peruskorjattu ja osin laajennettu palvelukeskuksek-
si. Varsinainen vanhainkotiosasto on rakennettu useassa vaiheessa,
merkittävimmät ratkaisut tehtiin 1953 sekä jälleen 2000-luvun laa-
jennuksessa. Sympaattisin kohde pihapiirissä on keltaisen, suuren
rapatun vanhainkotirakennuksen takana sijaitseva, uusklassistiseen
henkeen tehty, rapattu talousrakennus, jonka mittasuhteet ja arki-
tehtuurielementit ovat poikkeuksellisen hienovaraisia. Lisäksi van-
hainkotialueeseen kuuluu vanha puurakenteinen talousrakennus ylä-
pihalla, jossa on heinäparvi ajosillalla, sekä aittahuoneita alakerrok-
sessa varastotilojen ohessa. Peiterimavuorattu rakennus on maalattu
keltamullalla ja siinä satulakaton suojana on huopakate. Lisäksi mäen
päällä sijaitsee vanha, komea lohkokivinavetta, joka ei enää nykyään
kuulu vanhainkotialueeseen, mutta ollut aikanaan osa sitä. Uusinta
palvelurakentamisen muotoa edustaa rivitalot, joissa osa omatoimi-
sista asukkaista elää avustetusti. Viehättävä rakennelma on pääpi-
hassa kallion päällä sijaitseva puinen huvimaja.

Jämsän kunnalliskodilla on pitkä historia.

Kunnalliskotia laajennettiin ja korjattiin vuosina 1954-1955. Sen
myötä tilat kasvoivat ja saatiin uusi, tiilirunkoinen rapattu siipiraken-
nus vanhan puisen osan jatkoksi. Laajennusosa muistutti suurelta
osin sotien jälkeistä kansakoulurkaentamista mutta suuremmassa
mittakaavassa. Kolmekerroksinen, suorakaiteen muotoinen siipiosa
sementtitiilikattoineen oli maisemallisesti keskeisellä paikalla, kun
uutta valtatietä rakennettiin.

Uuden aluesairaalan valmistumisen myötä odotettiin, että osa sairai-
den vanhuksien hoidosta olisi voitu siirtää kunnalliskodista sairaalaan.
Toisin kävi ja sairaalassa ensisijalle otettiin vain akuutit tapaukset.
Kunnalliskodin 69 hoitopaikasta 1970-luvulla oli 27 tarkoitettu sairas-
osastolle. Kuitenkin kunnalliskodin asukkien myötä sen status oli
muuttumassa yhä vahvemmin kroonikkosairaalaksi. Suuria laajen-
nus- ja kunnostustöitä tehtiin seuraavan kerran 1990-luvulla.
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Jämsänkosken
vanha liikekeskus-
ta

Jämsänkosken liikekeskusta oli sotia edeltäneellä ajalla muodostunut
puutaloista, hieman hajasijoittuen nykyisen Jämsänkosken eri osiin;
nykyisen Korvenmäen alueella oli pienkäsityöläisyyttä, kun Taipaleen-
tien paikkeilla oli liiketoiminnasta kertovia rakennuksiakin. Yksi pai-
nopiste oli tehtaiden lähialueilla, jossa sijaitsivat seurantalot ja väliai-
kaiset kirkot. Sotien välisenä aikana Jämsänkosken toriksi muodostui
nykyinen ns. Jämsänkosken vanha liikekeskusta.

Vanha liikekeskusta on pääosin säilynyt siinä rakenteessa, johon se
1950-luvun loppuun mennessä muotoutui. Ensimmäsinä modernin
ajan kivitaloina liiketilansa torin/linja-autoseman reunaan rakensivat
pankit; ensimmäinen oli Säästöpankki (Osviitta-kirjaston rakennus),
seuraavana Kansallisosuuspankki (rakennus, jossa nykyisin Jämsän-
kosken taksiasema) ja niiden väliin tuli matalampi, funktionalis-
tishenkinen, kaksikerroksinen liikerakennus. Nykyisen Osuuspankin
paikalla -joka on ainoa alueella säilyneistä pankeista- sijaitsi tuolloin
1960-luvulla vielä Jeskasen kelloliike ja Leimannin lihakauppa kah-
dessa puutalossa.  Tuolloin  oli  jo  valmistunut  ns.  Torni  -  Baarin  talo,
eli kahvila-matkahuoltorakennus. Vanhempaa rakennuskantaa edus-
taa myöskin sittemmin kauppa- ja ravintolakiinteistönä toiminut Koi-
vutien päättävä, aiksemman puisen OTK-laisen osuuskaupan paikalle
vuonna 1967 valmistunut Suomen ensimmäinen E-Halli tyyppinen
kiinteistö Koivutie 2:ssa. Koivutie 6:een valmistui entinen SOK-laisen
osuuskauppaliikkeen rakennus.

Nykyinen  tiemaisema  on  peräisin  1970-luvun  alussa  tehdyssä  Jäm-
säntien perusparannuksesta. Tuolloin tielinjausta louhittiin runsaasti
ja pengerrys betonoitiin sekä Koskentien yli rakennettiin uusi silta
tehdasalueen konttorille. Sitä ennen vanha tori ja myöhempi linja-
autoasema hiekkakenttineen olivat pengerrettynä vain toista metriä.

Jämsänkosken keskusta-alueen kehitys alkoi Yhtyneiden Paperiteh-
taiden historian kanssa. Keskusta-alueen tontit olivat vielä 1900-
luvun alussa lähes kaikki vuokratonteilla; suurimpia maanomistajia
keskusta-alueella oli Yhtyneet Paperitehtaat jo tuolloin. Vanhinta
liikerakentamisen kerrostumaa oli puisissa pienissä rakennuksissa
silloin Töppöskujan nimellä tunnetulla tiellä, ns. Pietarinkallion alueel-
la; nykyisen Taipaleentien alueella Aallon talon kohdalla. Täällä oli
1920-luvulla edellä mainittu vaatturi Aallon talo, kirvesmiesten ja
tehtaan mestareiden asuntoja ja erilaisia pienyrittäjiä, kuten suutari
Lahtinen jne. Nykyisen Koivutien alueella oli jo tuolloin linja-
autoaseman paikalla tori, Herman Lindenin omistama rakennusryh-
mä, jossa toimi mm. suutarin lisäksi Pelastusarmeija, makkaramesta-
ri ja konstaapeli L.Koivuranta, paperitehtaan virkailijoiden talo, Taipa-
leentien ja Koivutien risteyksessä sijaitsi Osuusliikkelle vuokrattu
johtajan talo sekä sen vieressä varsinainen liikerakennus, molemmat

Jämsänkosken vanha liikekeskusta on mai-
semallinen portti Jämsänkosken ydinkeskus-
taan, kohde on liikenteellisesti ja visuaalises-
ti keskeisessä osassa. Aluekokonaisuudella
on paikallista maisemallista merkitystä.
Aluekokonaisuus on ollut ensimmäinen liike-
keskusta Jämsänkoskella ja keskuspaikka
toreineen jo 1900-luvun taitteessa. Kohteella
on paikallishistoriallista ja paikallista elinkei-
nohistoriallista merkitystä; lisäksi kohde
edustaa Jämsänkosken keskustan rakentu-
misen historiaa sekä yhdyskuntarakentami-
sen  kehitystä.  Aluekokonaisuudella  on  pai-
kallista rakennushistoriallista merkitystä
modernin ajan varhaisena, 1950-luvun lopun
asussa nykypäiviin saakka säilyneenä koko-
naisuutena. Alue on poikkeuksellisen edusta-
va modernin liikerakentamisen aluekokonai-
suus.

Arvotettu maakun-
nallisesti arvok-
kaaksi Keski-
Suomen maakun-
nallisesti
arvokkaat rakenne-
tut kulttuuriympä-
ristöt 2016 -
inventoinnissa.
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omisti  Niklas  Lindroos,  sen vieressä sijaitsi  yhtiön rakennuttama ra-
kennus, jossa oli posti, telefoonilaitos ja lennätinkonttori sekä Auvi-
sen kauppa. Sen vieressä oli tehtaan omistama ns.Leppäsen talo sekä
tehtaan omistukseen siirtynyt "Hieno-Aaltosen talo". Nämä rakennuk-
set muodostivat samanlaisen rivistön torin laitaan kuin myöhemmät
pankki- ja liikerakennukset. Muutoksen aika tuli, kun Jämsänkosken
keskusta-alueelle ryhdyttiin laatimaan rakennussuunnitelmaa tehtai-
den toimesta 1937; tuolloin aloitettiin kaavoituksen vaatimat pohja-
mittaukset. Samalla 700ha:n kaava-alue asetettiin rakennuskieltoon,
joka oli voimassa kaavan valmistumiseen, vuoteen 1947 saakka.
(Timo Räsänen; Jämsänkosken ja Koskenpään historia vuodesta 1926
vuoteen 1976. Valkeakoski 1986. Ss. 72-75) Tämän jälkeen muotou-
tuikin Jämsänkosken ydinkeskusta nykyiseen asuunsa ja mm. pienta-
loalueet lähtivät vauhdilla rakentumaan mm. Korvenmäen alueella.

KULTTUURIHISTORIALLISET ARVOT
[  ] harvinaisuus
[  ] tyypillisyys
[  ] edustavuus
[  ] alkuperäisyys
[X] historiallinen todistusvoimaisuus
[X] historiallinen kerroksisuus

YMPÄRISTÖARVOT
[  ] Alueella on suuri ympäristöarvo.
[X] Alueella on ympäristöarvoa.


	kansilehti_alueet
	Rakennusinventoinnit_aluekuvaukset_arvottaminen_Lopullinen

