
129

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011



VALKEAKOSKI
KESKUSTAN KULTTUURIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN OSANA KANSALLISTA KAUPUNKIPUISTOA

Diplomityö

Tampereen teknillinen yliopisto
Rakennetun ympäristön tiedekunta

Arkkitehtuurin laitos

Tarkastaja
Professori Staffan Lodenius

Minna Kulojärvi
2011





‘‘Tehdas oli koko yhdyskunnan toiminnan keskipiste. 
Se oli kuin linna tai katedraali entisen myllykylän yllä.
Kaikki oli keskitettyä, taajama oli yhden nimittäjän kaupunki -
tehdaslinnan kaupunki.’’1 

1 Maisemat, asuinympäristöt 1993
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Valkeakosken kaupunki on aloittanut hankkeen kansallisen kaupunkipuiston perustamiseksi. 
Kaupunkipuiston tavoitteena on kaupunkiympäristön kehittäminen säilyttäen samalla 
sen arvokas kulttuuriperintö ja luonnonympäristö. Kaupunkipuiston asema kaupungin 
kehittämisessä on suunnitelmia yhteen kokoava ja ohjaava ja sillä on suuri merkitys 
erityisesti pienille kaupungeille, joilla ei ehkä muuten olisi mahdollisuutta erilaisten 
kaupunkiympäristöä kehittävien projektien käynnistämiseen. Kansallinen kaupunkipuisto on 
siten suuri mahdollisuus myös Valkeakoskelle. 

Valkeakoskella on vanhana myllykylänä ja siitä kehittyneenä teollisuuskaupunkina 
omaleimainen kulttuurihistoria, josta on säilynyt paljon erilaisia ajallisia kerrostumia 
kaupunkimaisemassa. Tämän diplomityön tavoite on ollut tutkia ja tarkastella näiden 
kerrostumien merkitystä ja niiden antamia mahdollisuuksia muuttuvalle, kasvavalle ja 
kehittyvälle kaupungille. Kansallinen kaupunkipuisto voi tällöin toimia keinona kaupungin 
identiteetin säilyttämiseen. Jotta paikan erityisyys ja identiteetti eivät heikkenisi, kaupungin 
eri osa-alueita tulee kehittää niiden ominaisluonteita vastaavalla tavalla ottaen huomioon 
ympäristön kestokyky rakentamiselle. Lähtökohtana on pyrkimys korvaamisen sijaan 
kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen ja täydentämiseen, mikä voi 
luoda edellytyksiä myös uusille toiminnoille ja aktivoida kaupunkiympäristöä.

Keskustan haaste ja samalla suuri mahdollisuus on hyödyntämätön potentiaali tietyillä 
kaupunkirakenteen alueilla ja rakennuksissa sekä julkisissa ulkotiloissa ja puistoissa. 
Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä näkökohtia ovat kävelykeskustan tukeminen ja 
liikenteen rauhoittaminen, oleskelupaikkojen ja aukioiden verkostojen kehittäminen sekä 
viherympäristön ja puistojen ja näihin yhdistyvien monimuotoisten tapahtumien merkityksen 
vahvistaminen osana kaupunkikeskustaa - kaupunkipuiston kehittäminen sen käyttäjiä varten.

Työtä on tehty tutkimalla keskustan rakennetun ympäristön aiempia vaiheita, nykytilaa 
ja yhdyskunnan historiallisia ominaispiirteitä sekä niiden näkyvyyttä kaupunkikuvassa ja 
laajemmassa maisemassa. Työ koostuu koko Valkeakosken kansallista kaupunkipuistoa 
esittelevästä osasta, kaupunkiympäristöä analysoivasta osasta ja aluekohtaisia 
kehittämissuunnitelmia esittelevästä osasta. Tämä diplomityö jatkaa laatimaani Valkeakosken 
kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvitystä, ja se voidaan nähdä osana kaupunkipuiston 
perustamisen jälkeen laadittavaa alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa. Molemmat työt voivat 
toimia ajatusten herättäjinä kaupungin kehittämistä koskevissa keskusteluissa.



Valkeakoski has started a project to establish a national urban park. The objective of a 
national urban park is to develop the city with preserving its valuable cultural heritage and 
nature. The status of a national urban park in developing a city is integrating and guiding. 
The park offers great possibilities particularly for small towns that may not otherwise have 
resources for starting various urban environmental projects. National Urban Park is therefore 
a great opportunity also for Valkeakoski.

Valkeakoski has as an old mill town and an industrial city a unique cultural history that can 
be seen as various different temporal layers in the landscape. The purpose of this master’s 
thesis has been to examine the significance of these layers and their resources for the 
growing and developing city. A national urban park can then act as a means for preserving 
the identity of the city. In order to maintain the identity different areas of the city need to be 
developed  in a way accounting to their character and taking into account the vulnerability 
of the environment. As a basis can be seen an effort into preserving and supplementing the 
valuable cityscape instead of replacing it. That can also create conditions for new functions 
and activate the urban environment.

One of the challenges and at the same time one of the greatest opportunities of the centre is 
the unutilized potential of certain urban areas and buildings. The key aspects for developing 
the centre are supporting the pedestrian area and calming traffic, developing the network of 
open spaces and living places, strenghtening the signifigance of parks and green environment 
and the diverse events combined to them - developing the national urban park for its users.

The work has been executed by studying the history and the current status of the built 
environment and historical characteristics of the community as well as their visibility in the 
cityscape and in the wider landscape. The work consists of a part presenting the entire area 
of the national urban park, a part analyzing the urban environment and a part presenting the 
regional development plans. This master’s thesis continues the report of Valkeakoski national 
urban park and it can be seen as a part of the land use and management plan of the area. 
Both of the studies can act as openings for the discussions on the development of the city.
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Koski virtaa hiljaa kaupungin halki. 

Sen veteen heijastuu vanhalla myllynpaikalla kohoava punatiilinen tehdas. 
Tehdas on tarkkaillut kaupunkia vartiopaikaltaan, osallistunut itse sen 
kehitykseen ja nähnyt kaupungin kasvavan ja maiseman muuttuvan. 

Tehdas pureuttaa perustuksensa tiukemmin allaan olevaan maahan ja jää odottamaan.
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JOHDANTO

Valkeakoski on noin 150 vuoden aikana kasvanut kosken varrelle syntyneestä myllykylästä noin 
21 000 asukkaan paperiteollisuuskaupungiksi. Kaupungin väkiluku on viime vuosien aikana 
kääntynyt kasvuun, ja Valkeakoskesta on muodostumassa lähikuntia yhdistävä aluekeskus.
Varautuminen kaupungin laajentumiseen on saanut vireille useita rakentamissuunnitelmia 
kaupungin keskustassa ja sen lähialueilla. Kaupunkikuva, jota nykyisin luonnehtivat 1900-
luvun vaihteesta periytyvä teollinen ympäristö ja pääosin yhtenäinen 1930-60-lukujen 
moderni rakennuskanta, on osin muuttumassa. Potentiaalia alueen kehittämiseen piilee 
erityisesti kaupunkirakenteen lomaan sijoittuvissa jäsentymättömissä alueissa ja tyhjiksi tai 
vajaakäyttöisiksi jääneissä tiloissa.

Kaupunkikuvan muuttuminen herättää pohtimaan kaupungin identiteetin ja sen 
kulttuurihistoriallisen arvokkaiden kerrostumien säilymistä. Kosken rantamat 
rakennuksineen, vanha teollinen ympäristö ja osa modernista keskustasta sekä sitä 
ympäröivistä pientaloalueista kuuluvat valtakunnallisesti arvokkaaseen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön. Valkeakosken kaupunki on osoittanut haluavansa osallistua kaupungin 
kulttuuri- ja luonnonympäristön säilyttämiseen ja hoitamiseen aloittamalla hankkeen, jonka 
tavoitteena on perustaa Valkeakosken kansallinen kaupunkipuisto. 

Kaupunkipuisto on ympäristöministeriön myöntämä status ja se voidaan perustaa 
kaupunkiympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- ja luonnonmaiseman, historiallisten 
ominaispiirteiden tai kaupunkikuvallisten, virkistyksellisten, sosiaalisten tai muiden erityisten 
arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. Kaupunkipuistoa voidaan pitää eräänlaisena 
kulttuuriympäristöohjelmana, jonka tavoite on pelkän säilyttämisen ja hoitamisen sijaan 
suunnattu myös kaupungin aktiiviseen kehittämiseen. Erotuksena vain luonnonarvoihin 
tai kulttuurisiin arvoihin keskittyvistä hoito- ja kehityshankkeista se kokoaa kaikki 
kaupunkiympäristön arvot yhteen lähtökohdiksi alueen kehittämiselle. Kaupunkipuiston 
tarkoitus on tuoda konkreettisesti näkyviin kaupungin erityispiirteitä.

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston 
ja sen lähiympäristön nykytilaa ja historiallisia merkityksiä ja löytää niiden asettamia 
lähtökohtia keskusta-alueen kehittämiselle. Kehittäminen toteutetaan tukeutuen 
kansallisen kaupunkipuiston tavoitteisiin, jotka ovat yhteisiä niin maankäyttö- ja 
rakennuslain tavoitteiden, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kuin yleisten hyvää 
kaupunkisuunnittelua koskevien tavoitteiden kanssa. Työn tärkeimpiä konkreettisia tavoitteita 
ovat keskustan rakennetun ympäristön arvoja koskevan kokonaiskuvan muodostaminen sekä 
mahdollisuuksien löytäminen kaupungin keskeisimmillä paikoilla sijaitsevien vajaakäyttöisten 
alueiden ja tyhjien tilojen kehittämiseen. 

Yhden hallitsevan kokonaissuunnitelman sijaan tässä diplomityössä esitetään useita toisiaan 
tukevia ja samoihin tavoitteisiin suuntaavia ratkaisuja, jotka on mahdollista toteuttaa 
vaiheittain. Työssä käsiteltävä alue on riittävän tarkkuuden saavuttamiseksi rajattu lähes 
koko kunnan alueelle ulottuvasta kaupunkipuistosta koskemaan vain ydinkeskustaa. Alue 
pohjautuu kaupunkipuiston rajausluonnokseen, mutta siihen sisältyy myös joitakin puiston 
ulkopuolisia, siihen rajautuvia alueita niiden kaupunkirakenteellisten ja kulttuurihistoriallisten 
merkitysten takia.
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VALKEAKOSKEN 
KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO
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1.1. KANSALLISEN   
 KAUPUNKIPUISTON  
 KÄSITE

”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan 
alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman 
kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, 
historiallisten ominaispiirteiden tai 
siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, 
sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden 
erityisten arvojen säilyttämiseksi 
ja hoitamiseksi voidaan perustaa 
kansallinen kaupunkipuisto.”2

Kansallisen kaupunkipuiston määritelmä 
on esitetty vuonna 2000 voimaan 
tulleessa maankäyttö- ja rakennuslaissa. 
Kaupunkipuisto on ympäristöministeriön 
myöntämä status ja se osoittaa, että 
kaupungissa on merkittävissä määrin edellä 
mainittuja arvoja, joiden säilymisestä 
kaupunki haluaa huolehtia.

’’Kansalliseen kaupunkipuistoon 
voidaan osoittaa alueita, jotka tämän 
lain mukaisessa kaavassa on osoitettu 
puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, 
arvokkaaksi maisema-alueeksi tai 
muuhun kansallisen kaupunkipuiston 
kannalta soveltuvaan käyttöön.’’3

’’Kansallisen kaupunkipuiston 
perustamispäätökseen voidaan 
kunnan suostumuksella ottaa alueen 
olennaisten arvojen säilyttämiseksi 
tarpeellisia määräyksiä. Muut alueen 
hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset 
määräykset annetaan hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa, jonka kunta laatii.’’4

KUVA 1
Valkeakosken keskusta Apianlahden rannalta

2 MRL 132/1999 68 §, lakimuutos 30.11.2008
3 MRL 132/1999 68§
4 MRL 132/1999 70 §, lakimuutos 30.11.2008

1.3. KRITEERIT

Kansalliseen kaupunkipuistoon 
soveltuvien alueiden ja kohteiden 
tunnistamisessa ja arvioinnissa 
käytetään ympäristöministeriön laatimia 
kriteereitä.

1. Sisältö

’’Kansallisen kaupunkipuiston 
täytyy sisältää kaupunkiluonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisen 
kannalta tärkeitä luonnonalueita, 
kansallisen historian tai kaupungin 
omien kehitysvaiheiden kannalta 
merkittäviä kulttuuriympäristöjä 
rakennuksineen sekä 
puistoarkkitehtonisesti tai esteettisesti 
merkittäviä puistoja ja viheralueita.’’

2. Laajuus ja eheys

’’Kansallisen kaupunkipuiston täytyy 
olla puisto- ja viherympäristönä 
riittävän laaja ja häiriötön sekä 
viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, 
että sitä pitkin on mahdollisuus 
siirtyä kaupunginosasta toiseen.’’ 

3. Ekologisuus ja jatkuvuus

’’Ekologiselta kannalta on tärkeää, että 
alueelle muodostuu lajiston siirtymisen 
ja vuorovaikutuksen mahdollistavia 
ekologisia käytäviä ja  alue on jatkuva 
ja liittyy välittömästi ilman selvää rajaa 
kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin 
tai sitä ympäröivään maaseutuun.’’

4. Kaupunkikeskeisyys

’’Kansallisen kaupunkipuiston täytyy 
olla osa kaupunkirakennetta ja alkaa 
kaupungin ydinkeskustasta tai sen 
välittömästä läheisyydestä.’’6

6 Ympäristöministeriö

1.2. KAUPUNKIPUISTOJEN  
 VERKOSTO

Ajatus kansallisesta kaupunkipuistosta 
on saapunut Suomeen Ruotsista, jossa 
ensimmäinen kansallinen kaupunkipuisto, 
Ekoparken perustettiin Tukholmaan 
vuonna 1994. Ekoparken on kuitenkin 
jäänyt Ruotsin ainoaksi kaupunkipuistoksi. 
Ruotsissa kaupunkipuiston esikuvana 
ovat olleet luonnonvaralain mukaiset 
kansalliskaupunkipuistot, ja alueen luonne on 
suomalaista määritelmää suojelullisempi.5 
Kaupunkipuiston mahdollisuuksia on 
erityisesti haluttu kohdentaa pieniin 
kaupunkeihin, perustuen kuntien omaan 
aktiivisuuteen ja aloitteellisuuteen. 

Suomeen on vuoteen 2011 
mennessä perustettu viisi kansallista 
kaupunkipuistoa. Ensimmäisenä, vuonna 
2001 kaupunkipuistostatus myönnettiin 
Hämeenlinnalle, 2002 Heinolalle ja Porille, 
2008 Hangolle ja keväällä 2010 Porvoolle. 
Kansallisten kaupunkipuistojen joukkoon 
voidaan kaupunkipuiston perustamisen 
edellytysten mukaisesti valita yhteensä noin 
kymmenen  hyvin erityyppistä kaupunkia.

5 Ekroos & Majamaa 2005, s.359
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1.4. KAUPUNKIPUISTON   
 HOITO- JA    
 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Kansallisen kaupunkipuiston perustamisen 
jälkeen kaupungin tulee laatia hoito- 
ja käyttösuunnitelma, jossa annetaan 
tarpeellisia aluetta koskevia määräyksiä. 
Hoito- ja käyttösuunnitelman on tarkoitus 
vahvistaa ja ylläpitää niitä arvoja, jotka ovat 
mahdollistaneet kansallisen kaupunkipuiston 
perustamisen. Tavoitteena on ensisijaisesti 
kaupunkipuiston hoidon ja kehittämisen 
edistäminen ja toimiminen osana kaupungin 
yleistä kehittämiskeskustelua. 

’’Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun 
tulee tapahtua vuorovaikutuksessa 
niiden tahojen kanssa, joiden oloihin asia 
saattaa huomattavasti vaikuttaa.’’7 

’’Hoito- ja käyttösuunnitelman 
hyväksyy ympäristöministeriö.’’8 

Hoito- ja käyttösuunnitelma on luonteeltaan 
yleispiirteinen ja tavoitteita asettava. 
Suunnitelmassa annetaan hoitosuosituksia, 
konkreettisia ohjeita ja alueiden 
kehittämisen periaatteita maankäytön 
suunnittelun tueksi. Yksityiskohtaisempia 
hoito-ohjeita laaditaan kaavoituksen ja alue- 
ja omistajakohtaisten hoitosuunnitelmien 
yhteydessä. Tällöin kaupunkipuiston erilaisia 
osa-alueita voidaan käsitellä arvoiltaan ja 
hoitotavoitteiltaan yksilöllisinä. 

Kaupunkipuiston maankäyttöä 
ohjaavat hoito- ja käyttösuunnitelman 
lisäksi voimassa olevat kaavat. Vaikka 
suunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen, se 
on tärkeä lähtökohta alueen maankäytön 
suunnittelulle. Laadittavat kaavat eivät saa 
olla ristiriidassa hoito- ja käyttösuunnitelman 
kanssa, ja suunnitelmassa annetut ohjeet ja 
määräykset on otettava huomioon alueen 
maankäytössä ja muussa päätöksenteossa. 

7 MRL 132/1999 70§
8 MRL 132/1999 70 §, lakimuutos 30.11.2008

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on tarkoitus 
toteuttaa asteittain yksittäisten hankkeiden 
kautta, ja sen toteutumista tulee seurata 
ja arvioida tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Tärkeää on ottaa huomioon alueiden 
kehittäminen niiden julkisen tai yksityisen 
luonteen vaatimalla tavalla. 

1.5. PERUSTAMISSELVITYS

Valkeakosken kulttuuri- ja luonnonarvoiltaan 
erityisten kohteiden merkityksen ja 
kehittämismahdollisuuksien selvittämiseksi 
on laadittu Valkeakosken kansallisen 
kaupunkipuiston perustamisselvitys. 
Selvitys pohjautuu pääosin valtakunnallisiin, 
maakunnallisiin ja alueellisiin inventointeihin 
ja selvityksiin rakennetusta ympäristöstä 
ja luonnonoloista. Kaupunkipuistoon 
mahdollisesti liitettävien alueiden sisältöä, 
laajuutta, eheyttä, ekologisuutta sekä 
jatkuvuutta on arvioitu maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä ympäristöministeriön 
kansalliselle kaupunkipuistolle asettamien 
kriteerien täyttymisen avulla. Alueita on 
tarkasteltu myös kaavallisen tilanteen ja 
maanomistussuhteiden kautta. 

Perustamisselvityksen on tarkoitus 
toimia kaupunkipuiston perustamista 
koskevaan hakemukseen liitettävänä 
selvitysasiakirjana. Sitä voidaan käyttää 
myös kaupungin ja muiden toimijoiden 
käyttöön tarkoitettuna kulttuuri- ja 
luonnonympäristön inventointina. 

KUVAT 2, 3   Sääksmäen kirkko
KUVA 4   Sääksmäen silta
KUVA 5   Myllysaari

2

3

4

5
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1.6. VALKEAKOSKEN  
 OMINAISPIIRTEET
 KAUPUNKIPUISTONA

Valkeakosken ominaispiirteet kansallisena 
kaupunkipuistona liittyvät erityisesti 
toisiinsa kietoutuvien teollisen keskustan ja 
agraarin maaseutumaiseman kohtaamiseen. 
Näiden luonteeltaan erilaisten 
kulttuuriympäristöjen rakennusperintö 
heijastaa sekä teollisen yhteiskunnan että 
maatalousyhteiskunnan vaiheita. Vesi on 
keskeinen elementti koko kaupunkipuiston 
alueella. 

Valkeakosken kansallinen kaupunkipuisto 
sisältää kertomuksen ikiaikaisesta, 
katkeamattomana jatkuneesta 
asutushistoriasta esihistorialliselta ajalta 
maaseutuyhteiskuntaan ja teollistumisen 
aikaan. Tietoisuus pitkästä kehityskulusta 
ja sen myötä syntyneistä ajallisista 
kerrostumista on merkittävä tekijä paikan 
hengen ja Valkeakosken identiteetin 
muodostumisessa.

Valkeakosken keskusta 
teollisuusrakennuksineen, kanavineen 
ja tehdasyhdyskunnan työväestön 
asuinalueineen on määritelty 
valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennetuksi 
kulttuuriympäristöksi.9

Vanajaveden laakso, yksi Suomen 27:stä 
kansallismaisemasta ulottuu koko 
eteläisen Valkeakosken alueelle.10 Sen 
keskuksena on Rapolan linnavuori, maan 
suurin esihistoriallisen ajan muinaislinna. 
Rapolanharjun laelta avautuvan 
kulttuurimaiseman monumentteina 
näkyvät Sääksmäen keskiaikainen kivikirkko, 
Voipaalan ja Rapolan kartanokeskukset, 
tiiviit kylämaisemat laajojen peltoaukeiden 
edustalla sekä Visavuori taiteilijakoteineen. 
Alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen 

9 RKY 1993
10 Kansallismaisemat. 
Ympäristöministeriö 1993

Sääksmäki-Tarttilan maisema-alueeseen 
ja Historiallisen Sääksmäen rakennettuun 
kulttuuriympäristöön.11 

1.7. KANSALLISEN   
 KAUPUNKIPUISTON  
 ALUERAJAUS

Valkeakosken kansallisen kaupunkipuiston 
rajausluonnos käsittää yhteensä noin 
78 km² alueen, kulkien Mallasveden 
saaristosta Apian ja Valkeakosken kanavien 
välityksellä eteläiselle Vanajavedelle asti. 
Rajausluonnoksen lähtökohtina ovat 
kaupungin identiteetin ja kehitysvaiheiden 
kannalta keskeiset kohteet ja alueet sekä 
puistot ja virkistys- ja luonnonsuojelualueet. 

11 Arvokkaat maisema-alueet. 
Ympäristöministeriö 1992; RKY 1993

Kaupunkipuistoon kuuluvaksi suunniteltu 
alue on jaettu luonteiltaan eri tyyppisiin 
osa-alueisiin, jotka ovat muotoutuneet sekä 
sisällöllisin että maantieteellisin perustein.

1   Rapola
2   Vanajavesi
3   Saarioispuoli
4   Rauttunselkä
5   Mallasvesi
6   Teollinen keskusta
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6 7

8

9 10
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1.8. KAUPUNKIPUISTON 
 OSA-ALUEET

RAPoLA

Rapolan linnavuori ympäristöineen 
on Suomen merkittävimpiä 
kulttuuriympäristöjä, ja muodostaa 
keskeisen osan monipuolisesti 
hämäläistä viljelymaisemaa edustavasta, 
valtakunnallisesti arvokkaasta Sääksmäen-
Tarttilan kulttuurimaisema-alueesta.12 
Harju on koko ympäröivää maaseutua 
ja kirkonkylää visuaalisesti hallitseva 
maamerkki ja maisemallinen kiinnekohta.

Rapolanharjun huipulle muodostuneiden 
harjuhautojen ympärille rakennettu, 
ympärysmitaltaan yli kilometrin 
laajuinen Rapolan muinaislinna on maan 
suurin esihistoriallisen ajan varustus. 
Yhdessä länsi- ja etelärinteiltään 
löydettyjen hautaröykkiöiden, 
kalmistojen, asuinpaikkojen, uhrikivien, 
raudankäsittelypaikkojen ja muinaisten 
viljelyalueiden kanssa Rapola muodostaa 
Suomen laajimpiin kuuluvan yhtenäisen 
muinaisjäännösalueen ja merkittävän 
esihistorian tutkimuskohteen. 

12 Arvokkaat maisema-alueet. 
Maisema-aluetyöryhmän mietintö 
II. Ympäristöministeriö 1992.

Muinaisjäännösalueen sisään ja 
muinaislinnan vaikutuspiiriin kuuluvat 
harjun eteläpuolella sijaitseva Sääksmäen 
keskiaikainen kivikirkko kirkkotarhoineen 
ja Rapolanharjun rinteille muodostuneet 
Rapolan ja Voipaalan kartanot. Alue 
on Suomessa ainutlaatuinen laajan 
kokonsa, keskeisen sijaintinsa ja usealle 
eri aikakaudelle ajoitettavien löytöjensä 
ansiosta. 

Esihistorialliselta ajalta lähtien jatkunut 
ihmisen ja luonnon vuorovaikutus näkyy 
myös alueen kasvillisuudessa. Rapolan 
alue kuuluu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta erittäin tärkeään alueeseen, jolla 
esiintyy useita eri kasvillisuustyyppejä ja 
erityisen rikas lajisto.13  Rapolan alueen 
monipuolisia luonnonoloja kuvaavat 
valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan 
kuuluvat tervaleppärannat, Rapolanharjun 
valtakunnallisesti arvokas perinnemaisema 
sekä runsas kulttuurikasvillisuus, johon 
kuuluu useita uhanalaisia ja harvinaistuneita 
lajeja.

13 Pirkanmaan 1. maakuntakaavan selvitykset

11

KUVAT 6, 10 
Sääksmäen kirkko

KUVAT 7, 9 
Voipaalan kartano

KUVA 8 
Rapolanharju ja Rapolan kartano

KUVA 11 
Rapolan muinaislinnan linnahauta
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VAnAJAVESI

Eteläisen Valkeakosken alueelta 
Hämeenlinnaan ulottuvan Vanajaveden 
laakson kansallismaiseman 
ominaispiirteisiin kuuluu esihistorialliselta 
ajalta jatkuneen asutuksen ja maatalouden 
luoma monipuolinen kulttuurimaisema, 
jonka kiintopisteinä ovat Sääksmäeltä 
Tyrväntöön ja Hämeenlinnaan johtavan 
historiallisen tien varrella sijaitsevat kylät. 
Valtakunnallisesti merkittävän maisema-
alueen ydinalueen muodostaa laaja 
Vanajaveden selkä kalliosaarineen. Rehevät 
rantalehdot ja lahdet ovat kasvillisuudeltaan 
ja linnustoltaan monipuoliset.14 

Jo rautakaudella harjujakson varrelle 
ja vesistön äärelle syntyneet kylät ovat 
säilyneet yhtäjaksoisesti asuttuina 
nykypäivään saakka. Alueen varhaisesta 
asutuksesta kertovat kyläalueilta löydetyt 
pitkään käytössä olleet kalmistot. Kirjallisia 
mainintoja alueen kylistä on 1340-
luvulta lähtien. Huittulan kylä muodostaa 
arvokkaan kokonaisuuden harvojen 
säilyneiden hämäläisten ryhmäkylien 
joukossa. Valtakunnallisesti ainutlaatuista 
kulttuuriperintöä edustaa Sääksmäen 
Ritvalan kylässä vuosittain vietettävä 
helkajuhla.

14 Kansallismaisemat 1993

Arvokkaita maisemakokonaisuuksia ovat 
myös Vähäjärven ja Niemenpään sekä 
Mälkiäisten kulttuurimaisemat, joiden 
luonnonarvoihin kuuluvat viljelymaiseman 
yhteyteen syntyneet, uhanalaista ja 
harvinaistunutta kulttuurikasvillisuutta 
kasvavat laidunalueet ja katajakedot.15 

KUVA 12 Huittulan kylän peltoja

KUVA 13 nerooniemen Illaakivi, uhrikivi

KUVA 14 Pappilanlahden tervalepikköä

KUVAT 15, 16 Visavuori

KUVA 17 Konhonselkää Visavuoren rannalta

15 Pirkanmaan kulttuurihistorialliset 
kohteet 1990

12

13

14
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SAARIoISPUoLI

Vanajaveden kapeikon muinaisten saarten 
ja Tarttilan-Lahisten harjun varrelle 
esihistorialliselta ajalta lähtien muodostunut 
asutus ja Tarttilan kylänraitin varrelle 
syntynyt tiivis kylämaisema viljelymaineen 
ovat luoneet Saarioispuolelle merkittävän 
monipuolisen kulttuuriympäristön. Suuri 
osa Saarioispuolta kuuluu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen Sääksmäen-Tarttilan 
kulttuurimaisema-alueeseen.16 

Suur-Sääksmäen alueen vanhimmat kartanot 
- Jutikkala, Lahinen ja Solberga - syntyivät  
Saarioispuolelle jo keskiajalla. Ne kuuluvat 
siten myös koko Pirkanmaan vanhimpien 
kartanoiden joukkoon.17 Solbergan kartanon 
alueelle perustettiin myöhemmin Päivölän 
kansanopisto. Perinteisesti Saarioisjärven 
rantamaisemaan sijoittuneisiin, 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviin 
vanhoihin tiloihin liittyvät edustavat  
puutarhat ja avarat viljelymaisemat.18 
Rakennus- ja kulttuurihistoriallisilta 
arvoiltaan ainutlaatuinen kohde 
Saarioispuolen maisemassa on Suomen 
ensimmäisenä erämaa-ateljeena 1800- 
ja 1900-lukujen vaihteessa rakennettu 
Visavuori.

16 Arvokkaat maisema-alueet 1992.
17 Pirkanmaan alueellinen 
kulttuuriympäristöohjelma 2002, s.46
18 Pirkanmaan kulttuurihistorialliset 
kohteet 1990.

Saarioispuolen monipuoliset 
luontoarvot jakautuvat Saarioisjärven 
ja Vanajaveden reheviin lintualueisiin, 
lajistoltaan arvokkaisiin rantalehtoihin 
sekä vastapainona karujen rantojen 
kallioluontoon. Saarioispuoli on vanhan 
laiduntamiskulttuurin myötä syntyneiltä 
perinnebiotoopeiltaan erityisen rikasta 
aluetta, ja rantaviivan reunamilla on useita 
perinnemaisemiksi luokiteltuja rantaniittyjä, 
hakamaita ja kallioketoja. 

15

16

17
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RAUTTUnSELKä

Rauttunselän alueella korostuvat erityisesti 
monipuoliset luonnonarvot, sillä alue 
sisältää sekä valtakunnallisesti arvokkaan 
perinnemaisema-alueen ja erityyppisiä 
Natura2000-verkostoon kuuluvia alueita 
että merkittäviä lintualueita. Alueen poikki 
Lempäälän suunnasta kulkeva, välillä 
vedenpinnan alle sukeltava harjujakso on 
geologisesti ja maisemallisesti merkittävä. 
Harju ympäristöineen on alueen suurimpia 
vedenjakajia ja tärkeää pohjavesialuetta.

Rauttunselällä saarineen on hyvin 
havaittavissa laajemmallekin Vanajaveden 
alueelle tyypillinen rikkonainen 
maisemarakenne. Alueen halki Sääksmäen 
kirkonkylän suuntaan kulkee maisematie, 
vanha 3-tie. Tien varrelta on useita 
näköalapaikkoja järvimaisemaan. 

MALLASVESI

Kuljettaessa Apian kanavasta itään avautuu 
kauas Pälkäneelle asti siintävä laaja 
Mallasveden järvenselkä lukuisine saarineen. 
Maisemallisesti merkittävä alue on erityisesti 
Kärsänlahden ranta Korkeakankaan 
ulkoilualueen edustalla. Korkeakankaalla 
on suuri merkitys kaupunkikeskustalle 
läheisenä, laajojen ulkoilualueiden ja reittien 
verkostona. Mallasveden kautta on hyvät 
vesiliikenneyhteydet sekä Längelmävedelle 
että Hauhon suuntaan.

Mallasveden rannat ovat 
kasvillisuusoloiltaan eteläisen Valkeakosken 
rehevistä lehtorannoista poiketen karumpia 
ja kivikkoisempia, jyrkkinä veteen syöksyviä 
kalliorantoja. Niukkaravinteinen Mallasvesi 
on kirkasvetinen ja rehevöitymätön. Järvellä 
elää silti monipuolinen vesilinnusto, ja 
erityisesti Mallasveteen yhteydessä oleva 
Tykölänjärvi on arvokasta lintualuetta. 

KUVA 18 
Rauttunselkä

KUVA 19 
Mallasveden saaristoa

KUVA 20 
Myllysaari, vasemmalla voimalaitos ja Sorrin 
hiomo, taustalla Tervasaaren tehdas

18

19
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nykyiselle kaupunkirakenteelle. Sen 
laajimman ajallisen kerrostuman 
muodostavat teolliseen toimintaan ja 
asutushistoriaan liittyvät 1930-60-lukujen 
alueet. Tehdaslaitosten vaikutus keskustan 
ja sitä ympäröivien alueiden rakentumiseen 
näkyy vahvana lähes jokaisella 
vuosikymmenellä. 

Teollisen keskustan rakennusperintöön 
kuuluvat kiinteästi myös 1930-50-lukujen 
aikana rakennetut työväestön asuinalueet. 
Alueet ovat säilyttäneet alkuperäisen 
ilmeensä poikkeuksellisen hyvin, 
säännönmukaisten tyyppitalorivistöjen 
määrittämine katunäkymineen. 

Suuri merkitys keskustan maisemakuvassa 
on luonnollisesti myös kaupungin halki 
virtaavalla koskella, josta avautuvat 
näkymät sekä Rauttunselälle että Apian 
kanavan välityksellä laajalle Mallasvedelle 
ja Pälkäneelle saakka. Kanavan rantoja 
reunustaa vehreä puistoverkosto, joka 
ulottuu Apian kansanpuiston välityksellä 
myös keskustan ulkopuolisille viheralueille. 
Kaupunginosia yhdistävät toisiinsa kosken 
yli kulkevat riippusillat.

TEoLLInEn KESKUSTA

Keskiaikaisesta Valkeakosken myllykylästä 
on pitkän kehityskulun kautta muodostunut 
kanavan ja tehdasalueen ympärille 
kasvanut monipuolinen yhdyskunta. Vanhaa 
keskustaa ilmentäviä yksityiskohtia on 
vielä havaittavissa kaupunkirakenteessa 
ja maisemassa. Maisemakuvaa 
luonnehtivat Myllysaari punatiilisine 
tehdasrakennuksineen, sitä molemmin 
puolin reunustavat vanhan ja uuden kanavan 
uomat ja kanavan edustalla sijaitseva entinen 
Kanavakasöörin talo. Kanavamaiseman 
ydinalueeseen kuuluvat myös 1950-luvulla 
valmistuneet punatiilinen voimalaitos 
ja modernia arkkitehtuuria edustava 
kaupungintalo kanavan eteläreunalla. 
Alue on määritelty valtakunnallisesti 
merkittäväksi kulttuuriympäristöksi.20 
Keskustan näkyvin maamerkki, tehtaan 
piiput siintävät suurmaisemassa jopa 
Saarioispuolen Visavuoreen asti. 

Tehtaan ympärille orgaanisesti syntynyt, 
1900-luvun vaihteesta saakka laadittujen 
asemakaavojen ohjauksessa muovautunut 
yhdyskunta on luonut perustan Valkeakosken 

20 RKY 2009
20

‘‘Joitakin vuosikymmeniä sitten 
Valkeakoski oli yksi epämukavimmista 
myllykylistä, joka kuitenkin sijaitsi 
mitä edullisimmalla paikalla kahden 
suuren vesistön välissä. Jos muistan 
oikein, oli tällä paikalla siihen aikaan 
neljätoista jauhomyllyä, useimmat 
vanhoja, raihnaisia ja pönkitettyjä. Kylä 
koostui suurin piirtein yhtä viheliäisistä 
kojuista, ja vain epäillen saattoi 
laskea jalkansa tielle, tai oikeammin 
sanottuna pohjattomaan tiehen, jossa 
lieju sekoittuneena jauhopölyyn kuin 
puuroksi peitti rosoista maanpintaa 
ja vielä kauheammilla kujilla, josta 
juopuneet, jauhotomusta valkaistuneet, 
kovaääniset myllärinrengit, suuret 
mustat siat ja haukkuvat kylärakit 
edustivat yhteiskuntaa.’’19

19 Emil nervander kuvasi Valkeakoskea 
1886 Hämeeseen suuntautuneella 
matkallaan. nervander, Hämeen 
järville ja harjuille., s.71.
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Kaupunkipuiston rajausluonnos 
keskustassa

1. Myllysaari
2. Kanavakasöörin talo
3. Lepänkorva
4. Koiton aukio
5. Teatteri
6. Valkeakosken kirkko
7. Kirjaslampi
8. Apian kanava
9. Mallasveden saaret
10. Linnosaari

KUVA 21
Keskustamaisema Vanajaveden suuntaan.
Valkeakosken kaupunki.

11. Apian kansanpuisto
12. Pässinmäki
13. Kaupungintalo
14. Vapaa-aikakeskus
15. Kauppilanmäen museoalue
16. Juusonranta
17. Antinniemi
18. Furunäsin puisto
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KESKUSTAN 
KULTTUURIYMPÄRISTÖN 

ANALYYSI
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2.1. KAUPUNgIN   
 YLEISPIIRTEITÄ

Valkeakoski on noin 20 800 asukkaan 
kaupunki Etelä-Pirkanmaalla. Tampereelle 
Valkeakoskelta on matkaa noin 35 km, 
Hämeenlinnaan noin 44 km ja Helsinkiin 
145 km. Naapurikuntia ovat Lempäälä, 
Kangasala, Hämeenlinna, Kylmäkoski ja 
Akaa. 

Eteläisen Pirkanmaan seutukuntien Akaan, 
Kylmäkosken ja Urjalan kanssa Valkeakoski 
muodostaa seutuhallintoalueen, jolla 
toteutetaan koko alueelle yhteisiä 
kehittämishankkeita. Valkeakoski sijaitsee 
keskeisellä paikalla koko Etelä-Suomeen 
nähden, ja keskustan länsipuolelta kulkee 
moottoritie Hämeenlinnaan ja Tampereelle. 
Lähin henkilöliikenteen käytössä oleva 
rautatieasema on Toijalassa.

KUVA 23 
Myllysaaren Isopuoli
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KUVA 24
Myllysaaren tehdasrakennuksia 
ja myllyjä kosken partaalla. 
Myllysaaren museon arkisto.

KUVA 25
Valkeakosken keskusta vuonna 1928. 
Keskellä Myllyssari tehdasrakennuksineen 
ja sillan eteläpäässä vanha kauppalantalo. 
UPM oyj Keskusarkisto. Kuvaaja 
Veljekset Karhumäki.

Maanmittauskartta

Walkiakosken myllykylää kuvaavalla 
maanmittari Lars Schroderuksen 
vuosina 1640-41 laatimalla kartalla 
näkyvät Apianvirran ja Walkiakosken 
monihaaraisten koskien reunoille 
keskittyneet vesimyllyt, joita 
Myllysaaren molemmin puoli 
virranneissa Vähäkoskessa ja 
isommassa pääkoskessa oli jopa 12. 
Valkeakosken kaupunginarkisto.

2.2. VALKEAKOSKEN 
YHDYSKUNNAN VAIHEITA

Yhteiskunnalliset ja paikalliset muutokset 
ovat heijastuneet Valkeakosken 
asukasluvussa ja sen myötä yhdyskunnan 
rakentumisessa myllykylän alkuajoista 
lähtien. Suurimpia kylän ulkonäköön 
vaikuttaneita muutosvaiheita ovat olleet 
kanavan rakentaminen ja tehdastoiminnan 
aloittaminen 1800-luvun lopulla, toisen 
maailmansodan jälkeinen teollisuuden 
voimakas laajeneminen ja väestömäärän 
lisääntyminen, sekä vanhan orgaanisen 
puukeskustan muuttuminen moderniksi 
kaupungiksi 1950-luvulta lähtien.

MYLLYKYLä

Sääksmäen pitäjän kylät Walkiakoski ja 
Apiankoski muodostuivat vuolasvirtaisten 
koskiensa ansiosta ainutlaatuiseksi 
myllynpaikaksi ja Hämeen alueen 
tärkeimmäksi myllykyläksi jo keskiajalla. 
Ensimmäinen kirjallinen maininta 
Walkiakosken kylästä on vuodelta 

1420.21 Kylämaisema, jossa tiiviin ja 
yhtenäisen myllykylän molemmin puolin 
avautuivat laajat viljelymaisemat, säilyi 
samankaltaisena pitkälle 1800-luvulle. 
Itse kylä muodostui myllyjen ympärillä 
orgaanisesti mutkittelevista kapeista kujista 
ja niiden varrelle tiiviisti sijoittuneista, 
keskenään samantyyppisistä myllypirteistä. 
Kosken eteläpuolen kutsumanimi Isopuoli 
ja pohjoispuolen Vähäpuoli juontuvat jo 
1700-luvulta.

KoSKEn YMPäRILLE 
RAKEnTUnUT TEHdASKYLä

Valkeakosken myllykylän muutos 
tehdaskyläksi sai alkunsa elinkeinorakenteen 
muutoksen myötä vesireittien merkityksen 
kasvaessa yhteiskunnassa alkaneen 
teollistumisen seurauksena. Muutos ei 
alkuvaiheissaan ollut erityisen suuri, sillä 
vesimyllyt olivat jo luoneet eräänlaisen 
teollisen perinteen paikkakunnalle.22 
Lähtökohta Valkeakosken teolliselle 
kehityskululle oli  vuosien 1866-69 aikana 
Myllysaaren viereiseen Vähäkoskeen 
rakennettu Valkeakosken kanava. Kanava toi 

21 Vuorinen 1972, s.16
22 Suomen kartasto 350, s.175
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Valkeakosken kanava

Myllysaari ennen ja jälkeen kanavan 
valmistumisen vuonna 1869. 
Saaresssa sijainneet vesimyllyt 
siirtyivät vähitellen tehdasyhtiön 
haltuun ja hävisivät koskimaisemasta 
kokonaan 1900-luvun alkuvuosina.
UPM oyj Keskusarkisto.

Valkeakoskelle myös valtion virkamiehen, 
kanavakasöörin, jonka asuintalo rakennettiin 
pian kanavan valmistumisen jälkeen aivan 
kanavan tuntumaan kosken pohjoispuolelle. 
Uuden kanavan tarjoamien parantuneiden 
kuljetusyhteyksien ansiosta myös kehittyvän 
puunjalostusteollisuuden huomio 
kiinnittyi Valkeakoskeen, josta oli yhteys 
Hämeenlinnan vuonna 1862 valmistuneelle 
rautatielle.23 Vuonna 1871 perustettiin yhtiö 
paperitehdastoiminnan aloittamiseksi. 

Vuonna 1873 Myllysaaressa käynnistettiin 
puuhiomo ja paperitehdas osakeyhtiönä 
Walkiakoski Aktiebolaget, joka nousi 
nopeasti merkittäväksi paperintuottajaksi. 
Tehdastoiminta laajeni 1880-luvun alussa 
viereiselle Tervasaaren niemelle, jonne 
rakennettiin Suomen ensimmäinen 
puuta raaka-aineenaan käyttävä 
sulfaattiselluloosatehdas. 1890-luvun alussa 
tehtaan varhaisin puinen rakennuskanta 
korvattiin tiilisillä tehdasrakennuksilla.24 

Vuonna 1901 tehdasaluetta kuitenkin kohtasi 
suuri tulipalo, jonka yhteydessä tuhoutui 

23 Kivelä 1991, s.18
24 Jutikkala 1934, s.680

suuri osa vanhasta rakennuskannasta. Tämä 
johti laajamittaiseen uudisrakentamiseen, 
jonka tuloksena Myllysaareen 
1900-alkuvuosina valmistuivat maisemassa 
yhä näkyvät tehtaan korjauspaja, Sorrin 
hiomo ja arkkitehti Birger Federleyn 
suunnittelema Myllysaaren korkea 
tornimainen vesisäiliö. Tehtaan kehitys jatkui 
ja paperintuotanto lisääntyi voimakkaasti 
toiminnan painottuessa yhä enemmän 
Tervasaaren alueelle, jonne valmistui 
vuonna 1908 uusi sulfiittitehdas myös 
Federleyn suunnittelemana.25 Myllysaaressa 
toimivat kuitenkin vielä puuhiomo ja 
paperitehdas. Tehtaan laajenemisen myötä 
kosken rannalla vielä ollut viimeinenkin 
vesimylly joutui väistymään vuoteen 1907 
mennessä.26 

Teollisuuden tarvitseman työvoiman 
ansiosta Valkeakosken väkiluku 
moninkertaistui lyhyessä ajassa, kasvaen 
1910-luvulle mennessä jo yli 3000:een 
asukkaaseen. Selkeän kunnallishallinnon 
puuttuessa kylä laajeni vapaamuotoisesti 
ilman rakentamista koskevaa ohjeistusta 

25 Siren 1997, s.53
26 Vuorinen 1972, s.96
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KUVA 26
1860-luvulla rakennettu 
kanavakasöörin virkatalo.
UPM oyj Keskusarkisto.

KUVAT 27, 28
Vuonna 1900 valmistunut seuratalo 
juuri laudoitettuna, ja 1930-
luvun muutoksien jälkeen.
UPM oyj Keskusarkisto.

KUVA 29
Valkeakosken vanhaa keskustaa. 
UPM oyj Keskusarkisto.

26

27

28

29
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ympäristön talonpojille ja kylille kuuluneille 
maille, jotka tehdasyhtiö oli 1890-luvulle 
mennessä hankkinut omistukseensa 
ja vuokrannut työntekijöilleen.27 
Tehdasyhtiö laati jo vuonna 1897 
ensimmäisen asemakaavan, jonka mukaan 
toteutettiin Ulvajan-, Seurahuoneen- ja 
Valkeakoskenkadut, keskustan ensimmäiset 
suorat katulinjat. Vuonna 1916 Valter Thome 
laati keskustaan toisen asemakaavan, joka ei 
kuitenkaan toteutunut.

Valkeakosken kylän keskus syntyi Isopuoleksi 
kutsutulle kosken eteläpuolelle, myöhemmin 
kauppalantaloksi muutetun Tohan talon 
edustalle. Liikerakennukset, tehdastoiminta 
sekä pääosa julkisista rakennuksista, 
joihin kuuluivat seuratalo, työväentalo ja 
rukoushuone keskittyivät Vähäpuoleksi 
kutsutulle pohjoispuolelle.28 Saman ammatin 
harjoittajien keskittyminen samalle alueelle 
oli tyypillistä tehdaskylän rakentumiselle. 
Näin syntyivät kanavan pohjoislaidalle 
tehtaan johdon ja virkailijoiden asuinalue, 
Lempäälään ja Tampereelle johtavan tien 
varrelle keskittynyt kauppiastalojen alue 
sekä työväestön ensimmäiset asuinalueet 
tehtaan ympärille, Pässinmäen, Sahanmäen 
ja nykyisen Itsenäisyydenpuiston paikalla 
olleen Hopeakallion alueelle.29 

1920-luvulla Aktiebolaget Walkiakosken 
hallituksen johtoon oli siirtynyt Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n perustaja kenraali 
Rudolf Walden. Yhtiö liitettiin lopulta 
vuonna 1934 Yhtyneisiin Paperitehtaisiin.30 
Tehdasalueella vuonna 1938 sattunut 
tulipalo muodosti käännekohdan tehtaan 
historiassa.  Paperinvalmistus Myllysaaressa 
lopetettiin ja palon aiheuttamien tuhojen 
seurauksena tuotanto siirtyi kokonaan 
Tervasaaren niemelle. Tähän vaikutti myös 
Myllysaaren tilojen käyminen liian pieniksi. 
Paperitehtaan laajentamisen mahdollisti 

27 Kivelä 1991, s.38
28 Vuorinen, s.108
29 Vuorinen 2, s.15
30 Siren 1997, s.29

koko maan paperiteollisuudessa vuosien 
1933-38 aikana koettu voimakas kasvun 
kausi.31 

Arkkitehti W.g. Palmqvistin suunnittelemien, 
vuonna 1938 valmistuneiden 
tehdasrakennusten johdosta koko 
kaupunkikuva koki suuren muutoksen, ja 
tehdas sai vielä nykyisessä asussaankin 
voimakkaana ominaispiirteenä näkyvän 
pitkän julkisivun. Arkkitehtonisesti 
korkealaatuiseen kokonaisuuteen kuuluvat 
punatiilinen paperisali ja konttorirakennus, 
jonka symmetrisessä julkisivujäsentelyssä 
on sekä klassistisia että funktionalistisia 
piirteitä. Tehdasalueella on säilynyt myös 
osia Birger Federleyn 1900-luvun alussa 
suunnittelemista tehdasrakennuksista, sekä 
mm. vuonna 1936 valmistuneet betoniset 
purusiilot maisemallisesti näkyvällä paikalla 
tehdasalueen keskellä.

Suuremman tehtaan ja vuonna 1938 
valmistuneen rautatien tarjoamien 
kuljetusmahdollisuuksien ansiosta 
Yhtyneiden Paperitehtaiden tuotantoa 
Valkeakosken tehtaalla voitiin voimakkaasti 
tehostaa. Tehtaan laajentumisen myötä 
kauppalan vanha, Lempäälään johtaneen 
tien varrelle muodostunut liikekeskusta 
siirtyi ja vakiintui Koiton liiketalon 
edustalle. 1930- ja 1940-lukujen vaihteessa 
Valkeakosken maisemaan tulivat myös 
Paperituotteen tehdas Ulvajanlahden 
rannalle ja Valke Oy Varsanhännän niemelle 
sekä viskoosikuitua valmistanut Säteri Oy:n 
tehdas Ulvajanniemeen.

31 Suomen kartasto 350, s.176

Yllä:
Tehdasyhtiön rakennusmestari Hjalmar 
Martinin vuonna 1897 laatima Valkeakosken 
asemakaava. Kaavassa näkyy seurahuone ja sen 
edustalta tehtaalle kulkenut kapea junarata. 
UPM oyj Keskusarkisto.

oikealla yllä:
ote arkkitehti Birger Federleyn laatimasta 
Tervasaaren tehtaan julkisivupiirustuksesta 
1900-luvun vaihteesta. 

Myllysaareen 1892 rakennetun 
höyrykattilahuoneen julkisivu. osa 
rakennuksesta on säilynyt ja kuuluu 
Isopuolen rakennuskokonaisuuteen. 
UPM oyj Keskusarkisto.

KUVA 31 
Myllysaari ja kanava kuvattuna Kanavakasöörin 
talon edustalta 1900-luvun alussa. 
UPM oyj Keskusarkisto.

KUVA 32 
Vuonna 1938 valmistuneen tehtaan 
laajennuksen julkisivu kanavan edustalla.
UPM oyj Keskusarkisto.
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TEHdASKYLäSTä VALKEAKoSKEn 
KAUPPALAKSI

Tehtaan ympärille kehittyneen yhdyskunnan 
kasvaessa Valkeakoski eriytyi voimakkaasti 
omaksi keskuksekseen, mikä johti lopulta 
sen irtautumiseen Sääksmäen pitäjästä ja 
itsenäisen kauppalan muodostumiseen 
vuonna 1923. Tehdasyhtiö oli edistänyt 
voimakkaasti kylän elinvoimaisuutta 
huolehtimalla lukuisista yhdyskunnan 
palveluista, jotka sittemmin siirtyivät 
Valkeakosken kauppalan järjestettäviksi. 

Vapaamuotoisesti mutkittelevien kujien 
ympärille rakentunut tehdaskylä muuttui 
vähitellen säännönmukaisen kaavoituksen 
ansiosta kaupunkimaiseksi. Kaupungin 
rakenteessa on yhä havaittavissa suuri osa 
sen kehitysvaiheista, jotka kuvastavat sekä 
eri aikakausien kaupunkirakentamisen 
ihanteita että yhdyskunnallisen tilanteen 
muutoksia.32 

Valkeakosken väestömäärä kasvoi jälleen 
voimakkaasti kauppalaan sodan jälkeen 
saapuneen siirtolaisväestön ja 1930-luvun 

32 Valkeakoski 2008, s.47

KUVA 33
Kosken etelärannalla sijainnut Tohkan tilan 
päärakennus muutettiin kauppalantaloksi 
vuonna 1923. Rakennus oli keskeinen 
osa kaupunkikuvaa 1950-luvulle 
purkamiseensa saakka. Kotiseutuarkisto.

Mittauspiirustus

Rakennusmestari otto Koikkalaisen 
vuosina 1923-24 laatimalla 
mittauskartalla on esitetty silloinen 
kaupunkirakenne, maastonmuodot 
ja rantaviiva ja niiden päällä 
nykyinen vesialue ja kaupunkirakenne 
(oranssi). Kosken ylittävä pääväylä 
kulki Myllysaaren kautta. Vanhan 
keskustan halki kulkevasta 
Piirilänkujasta on säilynyt enää lyhyt 
Keskusaukiolta alkava osuus. 

Kartalta voidaan havaita, että 
keskusta on kokenut täydellisen 
muutoksen ja 1920-luvun rakenteesta 
jäljellä ovat enää Seurahuone/
teatteri, osa Myllysaaren ja 
Tervasaaren vanhimmista 
tehdasrakennuksista, hiomorakennus 
ja kanavakasöörin virkatalo sekä 
muutamia asuinrakennuksia 
Kisakadulla, Melankärjessä ja 
Pässinmäellä. Kanavakasöörin 
talo on ainoa vanhan pääkadun 
linjausta enää osoittava rakennus. 
Viimeiset rakennukset Lepänkorvan 
alueelta purettiin 1980-luvulla.  

Valkeakosken kaupunginarkisto.

lopulta lähtien laajentuneen teollisen 
tuotannon vaatiman työväestön johdosta. 
1950-luvulle mennessä kauppalan 
asukasluku ylitti jo 13 000. Asuntopulaa 
pyrittiin helpottamaan aloittamalla 
tehdasyhtiön omakotitalojen tuotanto-
ohjelma, jonka tuloksena syntyi suuri osa 
Valkeakosken pientaloalueista.

Erityisen edustavia ja yhtenäisiä 
kokonaisuuksia ovat Yhtyneet Paperitehtaat 
Oy:n asemakaava-arkkitehtina toimineen 
Heimo Kautosen 1930- ja -40-lukujen aikana 
kaavoittamat Kauppilanmäen, Yrjölän ja 
Antinniemen sekä Roukonperän ja Mäntylän 
asuinalueet sekä Ohlströmin kaavoittama 
Tallinmäki. Vuonna 1944 Kautonen laati koko 
kauppalan keskustan kattavan asemakaavan.

Asuinalueiden suunnitelmissa 
korostui voimakkaana jo Thomen ja 
Lindbergin asemakaavoissa näkynyt 
puutarhakaupunkiaate. Yhtenäiset, 
laajojen viheralueiden reunustamiin 
ryhmiin asetellut asuinalueet sijoittuivat 
varsinaisen kaupunkialueen ulkopuolelle. 
Säännönmukaisten tyyppitalojen 
reunustamiin katunäkymiin perustuvat 
alueet, erityisesti Antinniemen asuinalue 

33
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KUVA 34
Tervasaaren sellutehdas, jonka vanhin osa 
on vuodelta 1886. Vasemmalla happotorni 
ja oikealla edessä tehtaan virkailijaklubi.

KUVA 35
Myllysaaren paperitehdas, puinen 
konttorirakennus ja korjauspaja, etualalla 
Isosilta ja taustalla 1924 rakennettu 
Vähäkosken kääntösilta. Kosken 
etelärannalla näkyy kauppalantalo.

(Valkeakosken keskustaa vuonna 1923 esittävä 
pienoismalli on rakennettu rakennusmestari 
Koikkalaisen mittauskartan mukaan. ) 

Valkeakosken kaupunginarkisto. 
Kuvaaja Rauno Mäntylä.

34
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KUVA 36
Vähäpuolen pääväylä Piirilänkuja ja sen oikealla 
puolella vuonna 1921 valmistunut työväentalo.

KUVA 37
Tehtaan työntekijöiden vuokratalo Lepänkorva 
kosken pohjoisrannalla ja sen oikealla 
puolella virkailijatalo Pohjoisnapa.

Valkeakosken kaupunginarkisto. 
Kuvaaja Rauno Mäntylä.

36
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Valkeakosken kauppalan I asemakaava

Lähtökohtana nykyisen keskustan 
katuverkostolle ja korttelirakenteelle 
on kauppalan ensimmäinen, arkkitehti 
Carolus Lindbergin vuonna 1925 
laatima asemakaava.  olemassa olevan 
asutuksen ja maaston muodot huomioon 
ottavalle suunnitelmalle ominaista 
olivat kaupunkitilallinen hierakkia 
aksiaalisine sommitelmineen, aukiot ja 
päätenäkymät, monumentaalirakennukset, 
puistot ja puistokadut. Tämän kaavan 
mukaiset tavoitteet ovat kuitenkin 
vain osittain hahmotettavissa 
nykyisessä kaupunkirakenteessa.

Huomio oli aikakaudelle tyypillisesti 
kiinnittynyt myös yhteiskunnan asutuksen 
terveellisyyteen ja valon ja puhtaan 
ilman saantiin. Asemakaavan mukaisesti 
1930-luvulla toteutettiin pääkulkuväyläksi 
suunniteltu Valtakatu ja sille kosken yli 
johtava Isosilta, Torikatu, Haka-alue 
ja 1920-luvulta lähtien kauppalan 
ensimmäinen tyyppitaloalue Apiankadulle. 

Valkeakosken kaupunginarkisto. 
(Alkuperäinen kartta Kansallisarkisto.)
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ovat huolellisen rakennustapaohjeisiin 
perustuvan korjausrakentamisen ja 
kiinteistöjen hyvän hoidon ansiosta 
säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa 
poikkeuksellisen hyvin, ja ne muodostavat 
arvokkaan kokonaisuuden Valkeakosken 
kaupunkikuvassa.33 

Tehdasyhtiö tuki voimakkaasti työntekijöiden 
omaa asuinrakennustoimintaa 
kaavoittamalla uusia asuinalueita, 
myöntämällä pitkäaikaisia, halpakorkoisia 
lainoja, laatimalla rakennuspiirustuksia 
ja hankkimalla rakennustarvikkeita. 
Tyyppipiirustusten mukaan rakennetuissa 
taloissa, kuten Antinniemen A-talot, 
käytettiin valmiita elementtiosia ja sota-
aikana korvikemateriaaleja. Tyyppitalojen 
suunnittelijoina toimivat Valkeakoskella mm. 
arkkitehdit W.g. Palmqvist, Pekka Saarema ja 
Esko Aro. Erityisesti Roukon, Kauppilanmäen 
ja Yrjölän asuinalueilta myytiin yhden 
markan hintaisia asevelitontteja.34 

Tehdasyhtiön ohella myös kauppala osallistui 
sodanjälkeiseen asuntotuotantoon. Uusien 
pientaloalueiden kaavoitusta jatkettiin 
ja aiempia alueita täydennettiin. 1940-
luvulla käynnistetyn valtakunnallisen Haka-
rakennustoiminnan, jota kauppalassa 
edusti Asunnonhankintayhtiö Valkeakosken 
Haka Oy, tuloksena syntyi noin 30 Haka-
talosta muodostuva asuinalue keskustan 
eteläosaan.35 Kautosen kaavoittamina 
rakentuivat 1940- ja -50-lukujen aikana vielä 
Jyräänmäen, Laiskan, Raikkaan ja Sassin 
sekä Roukon asuinalueet.36 

Säterin tehdasyhtiön eri työntekijäryhmille 
suunnitellut asuinalueet muodostavat 
oman, rakennushistoriallisesti arvokkaan 
kokonaisuutensa Valkeakosken 1940- 
ja -50 -lukujen aikana rakennettujen 
pientaloalueiden joukossa. Uudelle tehtaalle 

33 Valkeakoski 2008, s.49
34 Kivelä 1991, s.53
35 Vuorinen 1995, s.370
36 Vuorinen 2, s.378

Keskustan asemakaava 1938

Keskustan nykyinen rakenne perustuu 
suurelta osin arkkitehti Heimo Kautosen 
vuonna 1938 laatimaan Valkeakosken 
kauppalan asemakaavaan.
Valkeakosken kaupunginarkisto.

tavoiteltiin korkeaa arkkitehtonista laatua, ja 
Säterin pääkonttori- ja tehdasrakennusten ja 
asuinalueiden rakennusten suunnitelmat 
päätettiin tilata useita teollisuusrakennuksia 
suunnitelleilta Martta Martikainen-Ypyältä 
ja Ragnar Ypyältä. 

Tuloksena syntyi useita omaleimaisia 
asuinalueita, joihin kuuluvat Kirjasniemessä 
sijaitsevat tehtaan johtajiston ja 
toimihenkilöiden omakotitalot ja 
naisvirkailijoiden asuintalo Kirjaslinna, sekä 
Alppikadun varrelle rakennetut tehtaan 
mestareiden ja työväestön asuinalueet. 
Myös läheisen Ulvajanniemen asuinalueen 
pientalotyypit sekä viuhkamaiset 
’’Aurinkotalot’’ ovat Ypyän suunnittelemia. 
Työväestölle rakennettiin lisäksi lähes 
omavarainen parakkikylä, johon kuului 
yhteensä 19 rivitaloa. Väliaikaiseksi 
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KUVA 38
Valkeakosken keskusta vuonna 1939. 
Koiton talo on vielä alkuperäisessä 
asussaan ja Isosilta on rakenteilla.
Valkeakosken kaupunginarkisto.
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KUVA 39
Antinniemen asuinalue vuonna 1956.

KUVA 40
Valkeakosken keskusta vuonna 1956. 
Suuri osa Koiton aukiota ympäröivästä 
rakennuskannasta oli jo valmistunut, ja 
Koiton talo on muutettu harjakattoiseksi.

Valkeakosken kaupunginarkisto.
Kuvaaja Aerofoto. 
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tarkoitettu kylä purettiin lähes kokonaan 
jo 1950-luvun aikana.37 Laajasta 
rakennustoiminnasta huolimatta asuntopula 
pysyi kauppalassa pitkään suurena.

ModERnIKSI KAUPUnKIKESKUSTAKSI

Valkeakoski muodostui Yhtyneet 
Paperitehtaat Oy:n keskustoimipaikaksi 
sen pääkonttorin siirtyessä Valkeakoskelle 
vuonna 1952. Tällöin paikkakunnalle 
muutti asumaan myös yhtiön johdossa 
vuosien 1940-69 ajan ollut kenraali Rudolf 
Waldenin poika Juuso Walden (1907-
1972). Tästä alkanutta aikakautta on 
Valkeakoskella kutsuttu käsitteellä ’’Juuson 
aika’’. Voimakkaan persoonallisuutensa ja 
hallitsevan näkemyksensä ansiosta Walden 
saavutti vankan aseman sekä tehdasyhtiön 
johdossa että Valkeakosken yhdyskunnan 
rakentumiseen voimakkaasti vaikuttavana 
henkilönä. 

Valkeakosken viimeiseksi patruunaksi 
kutsutun ja vuonna 1948 vuorineuvokseksi 
nimitetyn  Waldenin tavoitteena oli 
tehdasyhtiön nopea, määrätietoinen 
ja voimakas kasvu sekä kaikkien 
hallinnassaan olleiden tehdaspaikkakuntien 
kehittäminen.38 Samalla hän piti 
tärkeänä huolehtia työntekijöistään. 
Periaatteeseen liittyi työntekijöiden 
sitouttaminen tehdasyhtiöön edistämällä 
rakennustoimintaa sekä parantamalla 
työoloja, yhteishenkeä ja ympäristön 
viihtyisyyttä.

Toisen maailmansodan jälkeiset 
vuosikymmenet olivat Valkeakoskelle 
voimakkaan teollisen kasvun aikaa. Uusi 
moderni keskusta rakentui Valkeakosken 
kaupungin ja Yhtyneet Paperitehtaan Oy:n 
yhteistyön tuloksena. Suurimpia muutoksia 
kaupunkikuvassa oli Valkeakosken uuden 
kanavan rakentaminen 1950-luvulla, mihin 
päädyttiin vanhan kanavan mataluuden 

37 Vuorinen 1995, s.440
38 Vuorinen 1995, s.453

ja kuljetusten lisääntymisen takia. Vanha 
kanava suljettiin liikenteeltä vuonna 1955 ja 
täytettiin. Uuden kanavan reunalle valmistui 
1950-luvulla arkkitehti W.g. Palmqvistin 
suunnittelema punatiilinen vesivoimalaitos. 

Vanha keskusta puutaloineen säilyi 
1950-luvulle saakka. Tällöin toteutettiin 
Kautosen laatiman asemakaavan mukainen 
uudistus lukuisilla lunastustoimenpiteillä. 
Siirrettäväksi määrättiin yhteensä noin 
380 rakennusta keskusta-alueelta.39 Vaikka 
liiketoimintaa pyrittiin keskittämään 
asuinalueiden yhteyteen rakennetuille 
Asemakadun ja Apiankadun liikekaduille, 
keskeisimmäksi liikealueeksi muodostui 
kuitenkin Koiton talon edusta Valtakadun 
varrella. Nopeasti toteutetusta keskustasta 
muodostui yhtenäinen, aikakauttaan hyvin 
kuvaava kokonaisuus.40 Pääasiassa 1940-60-
luvun rakennuskannasta koostuva keskusta-
alue on yhä säilyttänyt inhimillisen matalan 
mittakaavansa.

Myös eteläisen keskustan kaupunkikuvan 
muutos oli huomattava. Alueen nykyinen 
rakenne muotoutui 1950-60-luvuilla 
laadittujen kaavojen myötä. Vanhan 
Isopuolen keskus uudistettiin modernia 
kaupunkisuunnittelua edustavaksi 
hallintokeskustaksi, johon kuuluivat 
uusi kauppalantalo, liikekeskus, linja-
autoasema, kirjasto ja opisto. Muistumia 
kauppalan historiasta ja vanhasta kujien 
varrelle vapaamuotoisesti rakentuneesta 
asutuksesta kosken eteläpuolella on 
kuitenkin säilynyt Pässinmäen, Melankärjen 
ja Kisakadun alueella. 

Valkeakosken keskustan ikärakenne muuttui 
voimakkaasti 1970-luvulle tultaessa, 
ja ennen 1920-lukua valmistuneiden 
rakennusten määrä väheni merkittävästi. 
1960- ja -70-luvun rakentamista 
Valkeakoskella edustavat eteläisen 
keskustan julkisten rakennusten lisäksi 

39 Vuorinen 1995, s.403
40 Valkeakoski 2008, s.48

kaupunginarkkitehti Ahti Hotin kaavoittamat 
Sointulan, Juhannusvuoren ja Kokkolan 
alueet.41 Kaupungin keskustan itäpuolelle 
sijoittuva Sointula oli uudentyyppinen, 
3500 asukkaalle mitoitettu mallilähiö, 
johon rakennettiin asuntojen kanssa 

samanaikaisesti myös alueen lähipalvelut.42 
Vuonna 1970 laadittiin koko keskustan 
kattava yleiskaava, jota on tarkistettu 
myöhemmin osayleiskaavoin. 

Sotien jälkeen alkanut nopea kehityskausi 
moderniksi suurteollisuuden yhteiskunnaksi 
johti Valkeakosken kaupungin 
perustamiseen vuonna 1963. Lopulta 1970-
luvun alussa myös Sääksmäki liitettiin osaksi 
Valkeakoksen kaupunkia, jolloin kehityskaari 
umpeutui suuren emäpitäjän ja sen vanhan 
myllykylän jälleen yhdistyessä.

41 Vuorinen 1995, s.378
42 Valkeakoski 2008, s.48
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KUVA 41
Keskusta 1960-luvun alussa. Uusi 
kauppalantalo ja Yhteistalo ovat valmistuneet 
kosken etelärannalle, mutta osa vanhasta 
rakennuskannasta kauppalantalon 
edustalla ja Lepänkorvalla on vielä jäljellä. 
Kauppalantalolla ja Yhteistalolla on useita 
muotokieleltään yhteisiä piirteitä.
Kotiseutuarkisto.
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KUVA 42
näkymä Koiton aukiolta 
Valtakadulle 1960-luvulla. 
Kotiseutuarkisto.

KUVA 43
Vastavalmistuneet kirjasto 
ja opisto 1960-luvulla. 
Kotiseutuarkisto.

KUVA 44
Uusi linja-autoasema keskustan edustalla 
1960-luvulla. Yhteistalon viereen 
rakennettiin liike- ja toimistotaloa. Kuvasta 
hahmottuu hyvin aikakauden tavoite 
avoimesta ja ilmavasta, horisontaalisia 
linjoja korostavasta kaupunkirakenteesta. 
Kotiseutuarkisto.

42

43
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2.3. VALTAKUNNALLISESTI   
 MERKITTÄVÄ    
 KULTTUURIYMPÄRISTÖ

Suuri osa Valkeakosken keskustasta 
kuuluu valtakunnallisesti merkittävään 
rakennettuun kulttuuriympäristöön 
Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta.43 
Koskimaiseman, ydinkeskustan ja 
tehdasalueen lisäksi kulttuuriympäristöön 
kuuluvat Tallinmäen, Mäntylän, Roukonperän 
ja Yrjölän asuinalueet, Haka-alue, 
Kirjasniemi, Ulvajanniemi ja Säterin tehtaat. 
Näiden ulkopuolelle jäävistä kohteista 
seuratalo/teatteri, Särpimäenkadun 
asuinalue, Ortodoksinen rukoushuone ja 
Sorrilan kansakoulu on mainittu Pirkanmaan 
kulttuurihistoriallisten kohteiden luettelossa 
ja merkitty maakunnallisesti merkittävinä 
rakennettuina kulttuuriympäristöinä 
Valkeakosken rakenneyleiskaavaan.44 

O i k e u s v a i k u t u k s e t t o m a s s a 
rakenneyleiskaavassa valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti merkittäviä 
kulttuuriympäristöjä koskee määräys, 
jonka mukaan alueiden ominaispiirteet 
tulee säilyttää, ja niiden ’’suunnittelussa, 
rakentamisessa ja ympäristönhoidossa 
tulee erityisesti ottaa huomioon ympäristön 
arvot ja rakentamisen ja ympäristöhoidon 
perinne.’’45 

43 RKY 1993. Tarkistus 2009.
44 Putkonen 1981, s.174.
45 Valkeakosken rakenneyleiskaava 2005.

Rakennettu kulttuuriympäristö

Kartalle on merkitty valtakunnallisesti 
merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009)  (oranssi rajaus) ja kiinteät 
muinaisjäännökset (punainen).

1   Valkeakosken tehtaat ja yhdyskunta
2   Yrjölä
3   Haka-alue
4   Säterin tehtaat, Kirjasniemi ja Ulvajanniemi
5   Linnosaari
6   Kirjaslampi
7  Tallinmäki

2.4. MUINAISJÄÄNNÖKSET

Valkeakoskelta oli vuoteen 2005 mennessä 
löydetty yhteensä 48 muinaisjäännösaluetta, 
jotka edustavat monipuolisesti eri aikakausia 
kivikaudelta lähtien.46 Rapolan linnavuori 
Suomen laajimpana muinaislinnana 
ja I luokan muinaisjäännösalueena on 
valtakunnallisesti merkittävä. Tehtyjen 
löytöjen joukossa korostuu erityisesti 
rautakaudelle ajoitettujen kohteiden 
määrä. Merkittäviä löytöjä ovat mm. myös 
kivikautiset asuinpaikat Kärjenniemen, 
Lotilanjärven ja Valkeakosken keskustan 
tuntumassa.

Keskustan koillispuolella, Kirjaslammen 
koillisrannan tasanteella on I luokan kiinteäksi 
muinaisjäännökseksi luokiteltu kivikautinen 
asuinpaikka. Asuinpaikan ympäristössä on 
havaittavissa matalia painanteita, jotka 
saattavat liittyä asumuksenpohjiin. Paikalta 
on tehty myös epineoliittisia, pronssikautisia 
löytöjä. Alue on inventoitu vuonna 1999.

Linnosaari Apianlahden keskellä on 
kokonaisuudessaan I luokan kiinteä 
muinaisjäännös. Saaressa on rautakautisia 
tai keskiaikaisia puolustusvarustuksia sekä 
kolme kiven- ja maansekaista röykkiötä 
saaren korkealla, kivikkoisella laella. 
Röykkiöt 2 ja 3 on todettu haudoiksi.47 

46 Pirkanmaan kiinteät 
muinaisjäännökset 2005
47 Pirkanmaan kiinteät 
muinaisjäännökset 2005

KUVA 46 
Maisema Putaansillalta itään. oikealla 
Pässinmäen rantaa, Linnosaari ja 
vasemmalla Valkeakosken kirkko.
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3.5. MAISEMARAKENNE

SUURMAISEMA

Maiseman merkittävimpiä ominaispiirteitä 
Valkeakoskella ovat suuret järvenselät, 
vastapainonaan kapeat lahdet ja 
kosket, maisematilaa rajaavat pitkät 
harjujaksot ja niiden aiheuttama voimakas 
pinnanmuotojen vaihtelu. Valkeakosken 
pohjoisosan maisematyyppi on karumpi ja 
kallioisempi karikkoisine ja kirkasvetisine 
järvenselkineen ja kivikkoisine rantoineen. 
Yli neljännes, noin 101 km² Valkeakosken 
kokonaispinta-alasta on vesialueita. 

Kaupungin halki, Apian ja Valkeakosken 
kanavien läpi Mallasvedestä Vanajaveden 
Rauttunselkään virtaava, perinteisesti 
valkoisena kuohunut koski on keskeinen 
elementti kaupungin keskustan 
maisemassa. Keskustan suhde vesistöön 
on tiivis, ja koski kokoaa kaupungin eri 
puolet yhteen toimien samalla tärkeänä 
kulkuväylänä. Maisemamaakunnallisesti 
Valkeakoski kuuluu Keski-Hämeen viljely- ja 
järviseutuun.48

Kaupungin keskustan maisemarakenteessa 
erityisesti teollisella maisemalla on 
vesistön ohella merkittävä osa. Keskustaan 
muodostuu useita vaihtelevia ja jatkuvia 
maisematiloja, joiden erityispiirteisiin 
kuuluvat laajat puistojen rajaamat 
rannat, taajamametsät ja pienipiirteiset 
ranta-alueelle rajautuvat asutusalueet 

48 Maisemanhoito. Maisema-aluetyöryhmän 
mietintö II. Ympäristöministeriö 1992.

mäenrinteillä, sekä koskea ylittävät 
riippusillat. Rakennetun ympäristön ääriviiva 
on selkeämpi kosken pohjoispuolella 
muodostuen tiiviin keskustan ympärille. 

Suurmaisemassa tarkastellen rakentaminen 
on toteutettu pääosin maisemaan 
sopeutuen. Maisemavaurioita on kuitenkin 
aiheutunut suurimittakaavaisista, 
jäsentelyltään selkiytymättömistä 
teollisuuden laajennusalueista sekä maaston 
peruspiirteet huomioimatta jättävästä 
rakentamisesta keskustan reuna-alueilla.

Merkittäviä ja pitkiä näkymiä avautuu 
erityisesti vesistön suuntaan, kohdaten 
kiintopisteinään rantojen muodostamia 
kapeikkoja, saaria ja siltoja. Maisemallisesti 
merkittäviä alueita ovat erityisesti 
Kauppilan rantapuisto, kanava, Myllysaari, 
Lepänkorvan puisto, Kirjaslammen ranta ja 
Apian kanavan ympäristö. 

Maisemaa hallitseviksi maamerkeiksi 
muodostuvat Myllysaaren 
tehdasrakennukset, kaupungintalo, 
Valkeakosken kirkko ja Tervasaaren 
tehtaanpiiput, jotka hallitsevat kaupungin 
silhuettia. Maisemakuva on luonteeltaan 
osittain sulkeutunut, sillä suuri osa 
ydinkeskustan ulkopuolisista rannoista on 
korkean ja tiheän kasvillisuuden rajaamaa, 
mikä muodostaa maisemaan vahvoja 
rajapintoja.

KUVA 47
Lotilanlahden maisemaa. Keskellä 
näkyvät tehtaan piiput.
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Maisemarakenne

Kartalla on tutkittu suurmaiseman 
ominaisuuksia ja kaupunkitilan laatua, 
yhtenäisyyttä ja vaihtelevuutta. Kartalle 
on merkitty tärkeimmät näkymäsuunnat, 
maiseman solmukohdat ja maamerkkeinä 
toimivat rakennukset (musta). 

Vihreällä linjalla on osoitettu alueet, 
joilla katutila rajautuu selkeästi, ja 
muodostaa kaupunkikuvassa yhtenäisen 
linjan. Katutila ja arkkitehtuuri etenkin 
pääkatujen varrella on pääosin 
korkealaatuista. näitä alueita tulee 
kehittää säilyttäen ja täydentäen olemassa 
olevaa rakennuskantaa ja ympäristöä. 

osalla kaupunkirakenteen 
reuna-alueista maisemakuva on 
selkeytymätön tai keskeneräinen. 
Alueita tulee kehittää täydentäen 
olemassa olevaa rakennuskantaa 
ympäristöä eheyttävällä, katutilaa 
selkeämmin rajaavalla, korkeatasoisella 
rakentamisella ja viheralueilla.
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48

KAUPUnGIn SISäänTULoVäYLäT

Vesistö on maisemallisesti luontevimpia 
tapoja lähestyä keskustaa. Mallasveden 
avoimen järvenselän jälkeen maisematila 
tiivistyy alajuoksun suuntaan nopeasti 
kapeikoksi, ja solmukohtia muodostuu 
Apian kanavan, Linnosaaren, Putaansillan 
ja Isosillan kohdalle, kunnes Valkeakosken 
kanava välittää yhteyden lopullisesti 
Vanajaveteen.

Maitse kuljettaessa keskustaa lähestytään 
pohjoisesta joko Lotilanjärven 
pohjoispuolelta peltoaukeiden muuttuessa 
keskustaympäristöksi, tai järven 
eteläpuolelta Kärjenniemen ohitse, 
jolloin ensimmäinen merkki lähestyvästä 
keskustasta ovat Tervasaaren piiput. 
Maiseman laatua heikentää se, että suuri 
osa tien vierustasta on teollisuusaluetta tai 
viimeistelemätöntä reuna-aluetta.  

Lotilanjärven pohjoispuolelta kuljetaan 
maisemallisen kiintopisteen muodostavan  
Lotilan kartanoalueen ja peltomaiseman 
sekä Valkeakosken uuden lukion ohi, kunnes 
rakennettu ympäristö vaihtuu tiiviimmäksi, 
selkeästi kaupunkimaiseksi viimeistään 
Antinniemen asuinalueen kohdalla. 

49

50

Idästä Pälkäneen suunnasta keskustaa 
lähestyttäessä maaseutumaisema vaihtuu 
verrattain nopeasti teollisuusalueen 
kautta kaupunkiympäristöön. Erityisesti 
Kärsänlahden rannat ovat maisemallisesti 
arvokkaat. Etelästä Sääksmäen kautta 
lähestyttäessä maisemalliset arvot ovat 
suurimmat, mutta keskustaan saapuminen 
ei ole visuaalisesti niin selkeästi havaittavissa 
rakennetun ympäristön mittakaavan 
muutoksena.

KUVA 48
Maisema keskustan suuntaan 
Puhdistamonniemestä.

KUVA 49 Apianlahti

KUVA 50
Visavuoren paviljongin läpi 
näkyvät tehtaan piiput.
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Viherympäristö

Kartalla on esitetty keskustan 
hoidetut puistoalueet (vaalea vihreä), 
taajamametsät sekä muut virkistys- ja 
vapaa-ajan alueet ja hautausmaat (tumma 
vihreä) sekä kohdat, joilla viheryhteys 
tarvitsee vahvistamista (nuoli). 

Ranta-alueilla vihervyöhyke on 
suureksi osaksi yhtenäistä ja siltä 
on kevyenliikenteen reittejä pitkin 
yhteys asuinalueille ja useille ulkoilu- 
ja virkistysalueille. Apianlahden 
ympäri kosken rantoja pitkin kiertää 
’’Riippusiltojen lenkkinä’’ tunnettu reitti.

LUonnonMAISEMA 
JA VIHERALUEET

Luonnontilainen maisema ulottuu 
Valkeakoskella lähelle ydinkeskustaa, 
jossa viheryhteys jatkuu rantapuistoina, 
jotka muodostavat maisemallisesti 
merkittäviä reunavyöhykkeitä. Rannat 
ovat keskustassakin pääosin vapaana 
rakentamisesta. Keskustarakenne ja 
teollisuusympäristö kurottuvat kiinni 
rantaviivaan vain aivan ydinalueella, mutta 
vanhaa teollisuusaluettakin on osalla ranta-
aluetta maisemoitu puistoksi.

Sekä julkiset että yksityiset puistot on 
nähty Valkeakoskella tärkeinä osina 
keskustaympäristöä. Kaupunkilaisille 
yhteisillä korkealaatuisilla viheralueilla 
on tärkeä merkitys kaupunkikuvassa. 
Kaupungin identiteetille ominaisia 
ovat entisistä asuinalueista puistoiksi 
muuttuneet alueet, kuten Erikssoninpuisto 
ja Lepänkorva, joissa on yhä jälkiä alueiden 

rakennetusta menneisyydestä, kuten 
vanhoja perustuskiveyksiä ja kellareita. 

Kaupungin puistojen historia yhdistyy 
tehdasyhdyskunnan rakentumiseen. 
Kaupungin ja tehdasyhtiön rakentamien 
puistojen maisemallinen laatu on 
perinteisesti ollut korkea, ja tehdasyhtiön 
puistoihin on hankittu suuria määriä 
erilaisia harvinaisiakin lajikkeita. Erityisesti 
vanhan kanavan varren puisto puurivistöjen 
reunustamine kävelykujanteineen oli 
maisemallisesti edustava. 

Kanavamaiseman edustavuutta on pidetty 
tärkeänä, ja sille ovat olleet tyypillisiä 
pitkät puurivistöt, jotka rajasivat kanava-
alueen ympäristöstään ja kehystivät samalla 
kanavan läpikulkua. Matkustajaveneiden 
saapuminen kanavaan ja sulutuksen 
seuraaminen oli aikanaan tärkeä sosiaalinen 
tapahtuma. Kanavan varsilla sijainneilla 
virkataloilla ja huviloilla oli tyypillisesti 
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KUVA 50 
Keskusta lounaasta.
Valkeakosken kaupunki.



52

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

hienostuneet puutarhat hiekkakäytävineen 
ja istutuksineen.49 

1950-luvun aikana keskustaan rakennettiin 
useita puistoja, joista ensimmäinen oli Apian 
kansanpuisto Apianlahden etelärannalla. 
Uuden kanavan rakentamisen myötä 1950-
luvun lopulla valmistuivat Kanavapuisto, 
Lepänkorvan rantapuisto ja Kauppilan 
rantapuisto sekä kanavan sulkujen edustalle 
Myllypuisto. Kauppalanjohtaja Dahlin ja 
patruuna Waldenin edistämänä rakennettiin 
Antinniemen Asemapuisto ja Tehtaan kentän 
viereinen Erikssoninpuisto suihkulähteineen 
ja lampineen. 

Viherympäristö huomioitiin myös 
asuinalueiden suunnittelussa, ja 
puutarhakaupunkiperiaatteen mukaisesti 
rakennettuja omakotialueita ympäröivät 
toisiinsa yhdistyvät viheralueet. 1960- ja -70-
luvuilla kaupungin kasvaessa voimakkaasti 
syntyi lisää laajoja puisto- ja viheralueita, 
kuten Yhtyneet Paperitehtaat Oy:n 
rakennuttama Liikennepuisto ja Sointulassa 
sijaitseva kaupunginpuutarha. 

49 Lähdön ja saapumisen paikat 2006, s.103

Valkeakoskella oli vuonna 2008 noin 241 ha 
asemakaava-alueella sijaitsevia puisto- ja 
taajamametsiä sekä noin 57 ha suojelu- 
ja virkistysalueita. Lähes luonnonvaraisia 
taajametsiä keskusta-alueen läheisyydessä 
on Apianlahden ja Sointulan rannoilla, 
Kirjaslammen ympäristössä sekä 
Kauppilanmäen alueella. Apianlahden 
rantoja kiertävä kansanpuisto on yhä 
kaupunkilaisten tärkeimpiä viheralueita 
ydinkeskustassa, ja sen puistoverkostosta 
on yhteys myös laajemmille ulkoilualueille 
kävelyreittejä ja viheryhteyksiä pitkin. 

Kaupungin ilmasto-olosuhteiden voidaan 
todeta parantuneen merkittävästi 
aikaisemmasta, jolloin teollisuusalueiden 
ympäröimässä keskustassa oli havaittavissa 
ilmansaasteiden, kuten rikkidioksidin ja 
rikkihiilen laskeuma-alueita.50 Myös vesistön 
tila on parantunut huomattavasti.

KUVAT 51, 52, 54 Keskustan rantapuistoja

KUVAT 53, 55 Kirjaslammen ympäristöä

KUVA 56 Lepänkorvan puisto ja 

koskimaisema talviasussaan

50 Stranden 1981, s.4

51 52 53

54

55
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RAKEnnETTU MAISEMA

Valkeakosken yhdyskuntarakenteelle 
ominaista on historiallisten kerrostumien 
ja nykyisen kaupunkirakenteen 
lomittuminen ja parhaissa tapauksissa 
liittyminen kiinteästi toisiinsa. Osa 
vanhemmista rakenteista jää kuitenkin 
maisemallisesti eristyneiksi. Valkeakoskella 
on teollisuuskaupungin silhuetti korkeine 
tehtaanpiippuineen, yhtenä kaupungin 
tärkeimmistä visuaalisista tunnusmerkeistä. 
Voimakkaan sodanjälkeisen teollistumisen 
myötä teollisuuslaitoksista tuli useiden 
paikkakuntien arkkitehtonisia, maisemaa 
hallitsevia symboleja. Erityisesti 1930-
luvulta alkaen, funktionalismin myötä 
teollisuuslaitosta alettiin tarkastella myös 
rakennustaiteen tuotteena.51

Tyypillistä nopeasti kaupungistuneille 
keskustoille on usein yhdyskuntarakenteen 
hajautuminen ja toiminnallinen 
eriytyminen.52 Maankäytön pirstaleisuus 
näkyy liikekeskustan, työpaikka-alueiden 
ja asuminen sijoittamisena eri alueille. 
Eriytymisen seurauksena on miljöön 
köyhtyminen sekä visuaalisella että 
toiminnallisella tasolla. Hajanaisuus näkyy 
myös kaupunkikuvan epämääräisyytenä 
ja keskeneräisyytenä. Seurauksena on 

51 Suhonen 1967, s.41
52 Kaupunkiuudistuksen lähtökohtia 1981, s.13

myös käyttötarkoitukseltaan epäselvien 
’’joutomaiden’’ syntyminen. Kuitenkin 
Valkeakoskella kehitystä on onnistuttu 
ohjaamaan, ja suhteellisen lyhyen ajan 
sisällä rakennetussa pohjoisessa keskustassa 
on nähtävissä kiinteä, ympäristöstään 
selvästi rajautuva keskustarakenne. Tiivistä 
keskustaa rajaavina tekijöinä toimivat 
rantaviiva ja puistovyöhyke.

Katutila hahmottuu pohjoisen 
keskustan pääkatujen varrella pääosin 
selkeänä. Eteläisen keskustan suuntaan 
on havaittavissa korttelirakenteen 
muuttuminen suljetusta, tiiviisti katutilaa 
rajaavasta rakenteesta katutilasta sisään 
vedetyksi tai keskelle korttelia sijoitetuksi, 
ja mittakaavaltaan suuremmaksi, mikä on 
aiheuttanut katutilan hajaantumista. 

Suoralta, säännönmukaiselta katutilalta 
odotetaan jatkuvuutta, jolloin poikkeamat, 
kuten katulinjasta sisäänvedetyt 
rakennukset, rakentamatta jääneet tontit tai 
käyttötarkoitukseltaan epämääräiset alueet 
ja joutomaat esiintyvät katurakenteessa 
häiriöinä ja katkoksina. Näitä esiintyy 
Valkeakosken ydinkeskustan ulkopuolella, 
erityisesti myöhemmin rakennettaviksi 
suunnitelluilla ja muutostilassa olevilla 
reservialueilla. 

Kaupungin keskipisteeksi voidaan 
mieltää Koiton aukio ja kaupalliseksi 
pääkaduksi Valtakatu. Tärkeimmiksi 

kaupunkirakenteellisiksi aukioiksi 
muodostuvat Koiton aukion lisäksi 
Keskusaukio kosken pohjoispuolella sekä 
kaupungintalon edusta ja Kaino Dahlin aukio 
kosken eteläpuolella. Koiton aukiolla on suuri 
historiallinen merkitys perinteisenä torin 
paikkana, vaikka varsinainen liikekeskusta 
keskittyikin aiemmin torin länsipuolelta 
kulkeneen vanhan pääkadun varrelle.  

Eteläisen keskustan aukiot muodostavat 
pieniä, suoraan viereiseen julkiseen 
rakennukseen rajautuvia tiloja, mutta 
niiden tilallista laatua kuitenkin heikentää 
rajautuminen toiselta reunaltaan 
pysäköintialueeseen. Aukio tulisi mieltää 
tärkeäksi kaupunkikuvalliseksi, yhteen 
kokoavaksi tekijäksi eikä vain aputilaksi, 
johon voidaan sijoittaa autoja.

Keskustan aukiot ovat usealta sivulta 
liikenneväylien rajaamia ja nurkistaan 
avoimia sekä  samalla sulkeutuneisuudeltaan 
kohtalaisen heikkoja. Koiton aukio ottaa 
kuitenkin visuaalisesti huomioon eri 
lähestymissuunnat, ja aukiolle muodostuu 
useita vaihtelevia näkymiä, kuten Valtakatua 
pitkin, Torikatua pitkin päätteenään tehtaan 
piiput, ja Seurahuoneenkatua pitkin 
päätteenään teatteri. Julkisen ja yksityisen 
katutilan muutos on kaupunkirakenteessa 
selkeä, ja aukiot ja kävelykadut muodostavat 
sille rajapinnan. Puolijulkista oleskelutilaa 
esiintyy ydinkeskustassa vain vähän.

56
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Korttelirakenne

Pohjoisen keskustan korttelirakenne 
periytyy pääosin 1900-luvun alun 
ja 1920-luvun kaavoituksesta ja on 
suuntautunut suorien Seurahuoneenkadun 
ja Ulvajankadun sekä keskustan halkaisevan 
Valtakadun mukaisesti. Eteläisen 
keskustan korttelirakenne pohjautuu 
1950-60-luvun liikennepainotteisiin 
suunnitelmiin ja jakautuu Sääksmäentien 
molemmin puolin. Myllysaari 
erottuu muusta kaupunkirakenteesta 
erillisenä, mutta kaupungin synnyn ja 
kulttuurihistorian kannalta keskeisenä 
saarekkeena. Tervasaaren teollisuusalue 
muodostaa suuren yhtenäisen 
alueen kosken pohjoispuolelle.

Rakeisuus

Keskustan rakeisuudessa erottuvat 
selkeinä alueina tiivis pohjoinen 
keskusta ja kontrastinaan rakenteeltaan 
selkeästi avoimempi eteläinen keskusta, 
suurimittakaavaiset teollisuusalueet, 
pientaloalueet keskustaa ympäröivinä 
omina ryhmittyminään sekä 
pienteollisuus- ja työpaikka-alue 
keskustan itäpuolella. Pientä raekokoa 
on havaittavissa vain kosken etelärannan 
tuntumassa säilyneillä 1900-luvun 
alusta periytyvillä vapaamuotoisilla 
asuinalueilla. Lukuun ottamatta 
tiettyjä yksittäisiä alueita kaupungin 
kokonaisrakenne on hyvin jäsentynyt.
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KUVA 57
Keskusta pohjoisesta. Etualalla 
näkyy Keskusaukio.
Valkeakosken kaupunki.



56

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

Topografia

Kartalla on esitetty maaston 
korkeusvaihtelu ja kaupunkirakenne. 
Maaston rakenteessa voi vielä paikoitellen 
nähdä vanhan maiseman piirteitä, mutta 
suuria alueita on myös rakennettaessa 
tasoitettu. Harjanteet ja painanteet 
vuorottelevat harjujakson suuntaisesti, 
ja keskusta toimii alueen vedenjakajana. 
osa pohjoisesta keskustasta sijaitsee 
painanteessa. Korkeusvaihtelut alueella 
rajoittuvat noin 20 metriin, vaihdellen 
noin  välillä +79,5 mpy ja +100 mpy.

Rakennuskorkeus

Kartalla on esitetty keskustan 
rakennuskannan korkeussuhteet. 
Kolmikerroksinen ja sitä korkeampi 
rakennuskanta (tumma) keskittyy pääkatujen 
varsille ja uusille kerrostaloalueille keskustan 
ympärillä. Ydinkeskustan mittakaava 
on kuitenkin kaupungin kokoon nähden 
inhimillinen ja keskustan rakennuskanta 
on korkeudeltaan yhtenäistä, pääosin 
korkeintaan nelikerroksista. 

Kaupungin vanhin historiallinen kerrostuma, 
asuinalueet ja 1960-luvun julkinen 
rakennuskanta on verrattain matalaa, 
1-2-keroksista (vaalea), lukuunottamatta 
Myllysaaren kolmeen kerrokseen 
kohoavaa tehdasrakennusta. osa 
teollisuusrakennuksista, joiden korkeutta ei 
voida yksiselitteisesti määrittää, on esitetty 
harmaalla. 
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3.6.  LIIKENNE

Liikenteen suurimmiksi solmukohdiksi 
muodostuvat risteykset liikennevirran kosken 
yli välittävän Isonsillan molemmin puolin. 
Rautatie Valkeakoskelle on ainoastaan 
tavaraliikenteen käytössä. Pysäköinti 
sijoittuu katujen varsille, kauppakeskus 
Koskikaran pysäköintihalliin sekä Koiton 
aukiolle ja torille. Pysäköinti Koiton aukiolla 
on visuaalinen haittatekijä ja estää aukion 
käyttöä julkisena oleskelutilana.

Aiemmin pääkatuna toiminut Valtakatu 
on nykyisin liikekatuna. Osa Valkeakosken 
ydinkeskustasta muutettiin 1990-luvulla 
ensimmäisten joukossa kävelyalueeksi, 
ja sitä pidettiin valmistumisestaan 
lähtien esimerkillisenä toteutuksena 
kävelykeskustasta, joka rauhoitti 
kauppakatuja jalankulkijoiden käyttöön. 
Kävelyaluetta ovat Torikatu sekä osa 
Valtakadusta ja Kauppatorista. 

Kartalle on merkitty keskustaan 
johtavat pääliikenneväylät Tehtaankatu, 
Ulvajankatu, Apiankatu ja Sääksmäentie 
sekä liikenteen solmukohdat.

Myös joukkoliikenne kulkee näitä 
väyliä pitkin, ja sen pysäkkejä on 
mm. Kauppatorin, Apian koulun, 
vapaa-aikakeskuksen ja linja-
autoaseman edustalla. Vilkasta 
autoliikennettä on myös Valtakadulla, 
Valkeakoskenkadulla ja Hakalantiellä.   

Autoilun valta

Kartalla on esitetty autoliikenteen 
hallitsema tila keskustassa (harmaa). 
Tähän kuuluvat liikenneväylien lisäksi 
pysäköintialueet ja  muut asfaltoidut 
kentät. Selkeästi jalankulkijoiden 
hallussa oleva katutila ja kävelykadut 
(punainen) jäävät toisistaan irrallisiksi 
alueiksi lukuun ottamatta aivan 
ydinkeskustaa ja ranta-aluetta.
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Asumisen määrä on kuitenkin huomattavan 
suuri pohjoisessa keskustassa. Tällä on 
ollut suotuisa vaikutus, sillä runsaan 
keskusta-asumisen voidaan todeta tukevan 
alueen palveluiden kannattavuutta, 
sen toiminnallista monipuolisuutta ja 
turvallisuutta liikkeiden aukioloaikojen 
ulkopuolella. Suuressa osassa ydinkeskustan 
asuinrakennuksia on myös palveluja 
kaduntasokerroksessa. 

Työpaikat ja asuminen ovat lomittuneet vain 
aivan ydinkeskustassa. Keskustan teollisuus 
on keskittynyt Tervasaareen, Säterin 
tehdasalueelle ja Lumikorven teollisuus- 
ja työpaikka-alueelle eteläisen keskustan 
itäpuolella.

Keskustaa ympäröivät asuinalueet 
tukeutuvat pääosin keskustan palveluihin, 
jotka ovat asuinalueilta kohtalaisen hyvin 
saavutettavissa myös kevyen liikenteen 
reittejä pitkin. Kaupallisille palveluille varattu 
tila tulee lisääntymään, sillä Valkeakoskella 
on vireillä kaksi uutta liikekeskushanketta. 
Toisen liikekeskuksen on tarkoitus sijoittua 
keskustaan, purettavan Apian koulun 
tontille ja toisen keskustan pohjoispuolelle 
Vanhakylään, Valkeakosken campus-alueen 
läheisyyteen. 

Keskustan liikekeskukseen suunnitellaan 
9500 m² liiketilaa kahteen kerrokseen 
yhdelle suurelle kauppayksikölle (6200 m²) 
ja yli kymmenelle erikoistavarakaupalle.54 
Kauppakeskuksen ja sen viereen 
suunniteltujen kolmen asuinkerrostalon 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa 2011. 

54 Aamulehti 8.12.2010

3.7. KESKUSTATOIMINNOT  
 JA    
 YHDYSKUNTARAKENNE

Keskusta on jakautunut toiminnallisesti 
pääosin kaupalliseen pohjoiseen 
alueeseen ja eteläiseen hallintoalueeseen. 
Julkisten palvelujen ja liiketoimintojen 
sekoittuneisuus on kuitenkin eteläisessä 
keskustassakin melko voimakasta, jolloin 
myös kaupungintalo kosken rannalla 
toimii elävänä osana keskustaa. Kosken 
eteläpuolelle sijoittuu myös linja-autoasema. 
Keskustan kaupalliset palvelut sijoittuvat 
pääosin Valtakadun ja Apiankadun varrelle, 
Koiton aukion ympäristöön ja liikekeskus 
Koskikaraan. Koskikarassa toimii 36 yritystä 
noin 10 400 m² tiloissa. 

Suuri osa aiemmin ydinkeskustassa 
sijainneista koulutuspalveluista on 
siirtynyt keskustan pohjoispuolelle 
Vanhakylään kampusalueelle, jolla 
toimivat Valkeakosken uusi lukio, 
aikuiskoulutuskeskus, ammattikorkeakoulu 
ja ammattikoulu. Ydinkeskustan itäpuolella 
on pääosin terveydenhuolto-, koulutus- ja 
seurakunnallisista palveluista koostuva 
eriytynyt vyöhyke, jolla ei ole asutusta. 

Asuminen ja liiketoiminta ovat sekoittuneet 
ainoastaan pohjoisessa keskustassa eikä 
eteläisen ydinkeskustan alueella ole 
lainkaan asumista. Toiminnot jakautuivat 
keskusta alueella pinta-alallisesti vuonna 
2004 seuraavasti: asuminen 22%, liike- ja 
toimistotilat 43%, julkiset palvelut 23% ja 
muut tilat 12%.53 

53 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma. Valkeakosken 
kaupungin keskustan kehittäminen, s.5

Uusien liikekeskusten myötä 
valkeakoskelaisten uskotaan voivan 
keskittää ostoksiaan enemmän omalle 
paikkakunnalleen. Liikekeskukset tuovat 
alueelle lisää palvelutarjontaa ja työpaikkoja, 
mutta samalla kaksi eri puolille rakennettavaa 
liikekeskusta vaikuttavat keskustan 
kaupalliseen toimintaan hajauttavasti. 
Mikäli osa nykyisistä palveluista siirtyy 
uusiin liikekeskuksiin, niiden käytössä 
olleet tilat saattavat jäädä tyhjilleen. Uusi 
liikekeskus tulee vastaamaan keskustan 
liiketilakysyntään pitkän aikaa, mikä tekee 
aiheelliseksi eteläisen keskustan liiketilojen 
tarpeen ja kehittämismahdollisuuksien 
tutkimisen. 
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Keskustatoiminnot

Kartalla on esitetty julkiset ja 
hallintorakennukset (punainen), 
liikerakennukset (oranssi), 
liike- ja asuinrakennukset (vaalea oranssi), 
asuinrakennukset (keltainen), 
seurakunnalliset rakennukset (vihreä) ja 
teollisuusrakennukset (tumma harmaa).

1   Kaupungintalo
2   Kirjasto ja opisto
3   Taidetalo
4   Kauppilanmäen museoalue
5   Yhteistalo
6   Virastotalo
7   Linja-autoasema
8   Posti
9   Ystävyydentalo
10  Uimahalli ja urheilukeskus

11  Kappelikirkko
12  Myllysaari
13  Koskikaran kauppakeskus
14  Työväentalo
15  Musiikkiopisto (vanha postitalo)
16 Teatteri (vanha seuratalo)
17 Matkailutoimisto (Torin sauna)
18 Apian koulu
19  Terveyskeskus
20  Valkeakosken kirkko
21 Hotelli Waltikka
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KAUPALLInEn KESKUSTA

Keskustan kaupallinen rakenne voidaan 
jakaa kaupallisen ydinkeskustan 
alueeseen (CSd central shopping district), 
kaupalliseen keskusvyöhykkeeseen (Sd 
shopping district), kaupallisen keskustan 
reunavyöhykkeeseen (SF shopping fringe) 
ja keskustan suuryksiköihin (Md market 
district).55 Ydinkeskusta on kaupallisen 
toiminnan ydinaluetta, ja siellä asumisen 
osuus on tyypillisesti vähäisempi. 
Valkeakoskella asuminen kuitenkin liittyy 
onnistuneesti aktiiviseen ydinkeskustaan. 
Kaupallisen keskusvyöhykkeen alueella 
muut keskustatoiminnot, kuten julkiset 

55 Parempi kaupunkikeskusta 1998, s.111

palvelut ovat jo voimakkaasti sekoittuneet 
kaupallisten toimintojen kanssa. Alue 
kuuluu kuitenkin kaupungin keskeisiin 
kauppapaikkoihin. 

Kaupallisen keskustan reunavyöhyke on 
ydinkeskustan laajentumisaluetta, sen 
toimialarakenne on monimuotoisempi ja 
alueella on myös joitakin erikoistuneita ja 
itsenäisiä kaupallisia keskittymiä. Liikkeiden 
välillä on ydinkeskustaan verrattuna 
suurempi etäisyys, mutta alue on silti 
aktiivista. Reunavyöhyke monipuolistaa 
kaupallista keskustaa, sillä se antaa 
mahdollisuuksia toiminnoille keskeisten 

Kartalla on esitetty kaupallisen 
ydinkeskustan alue (CSd), kaupallinen 
keskusvyöhyke (Sd) ja kaupallisen 
keskustan reunavyöhyke (SF).

liikepaikkojen ja suurten asiakasvirtojen 
ulkopuolella.56 

Keskustan suuryksiköt,  kuten suuret 
kauppakeskittymät ovat tyypillisesti 
keskittyneinä tietyille alueille tai hajallaan 
kaupunkirakenteen lomassa. Varsinaisia 
ydinkeskustan ulkopuolisia suuryksiköitä 
ei Valkeakoskella Apiantorin ja Valtakadun 
päässä sijaitsevien huonekalu- ym. muiden 
liikkeiden lisäksi ole. 

56 Parempi kaupunkikeskusta 1998, s.111-114
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3.8. RAKENNUSKANTA

KESKUSTAn AJALLISET 
KERRoSTUMAT JA 
KULTTUURIHISToRIALLISESTI 
MERKITTäVäT KoHTEET

Kaupungin vanhimman säilyneen 
kerrostuman muodostavat 1860-luvulla 
valmistuneen kanavan ympäristö ja 
Myllysaari 1900-luvun vaihteesta 
periytyvine teollisuusrakennuksineen. 
1900-luvun vaihteen rakentamista 
edustavat myös seuratalo/teatteri ja osa 
Tervasaaren teollisuusrakennuksista. 
Tervasaaressa on kuitenkin rakennuksia 
usealta eri aikakaudelta ja kaupunkikuvassa 
näkyvimmän osan muodostaa tehtaan 
1930-luvun laajennus. 

Kaupungin rakenteessa voidaan melko 
selkeästi erottaa 1950-60-luvuilla rakennettu 
pohjoinen ja eteläinen ydinkeskusta, sen 
ympärillä säilyneet, 1900-luvun alussa 
muodostuneet Pässinmäen, Melankärjen 
ja Kisakadun asuinalueet, 1920-50-lukujen 
tyyppitaloasuinalueet, sekä perinteisistä 
työväestön ja virkailijoiden asutusalueista 
puistoiksi muutetut alueet. Osa Koiton 
aukiota ympäröivästä rakennuskannasta 
sekä Torin sauna edustavat 1930-luvun 
funktionalistista kautta. Keskusaukiota 

ympäröivät rakennuskanta on pääosin 
1950-60-luvuilta. 

Torin saunan pohjoispuolella on 1930-
50-luvuilla rakennettu Valkeakosken 
Yhteiskoulun rakennuskokonaisuus. 
Valkeakosken kirkko ja eteläisen keskustan 
julkiset rakennukset (kaupungintalo, kirjasto-
opisto ja linja-autoasema) muodostavat 
kaupunkikuvallisesti edustavan 1950-60-
lukujen modernin aluekokonaisuuden. 
1970-2000-luku ovat tuoneet lisää asuin- 
ja liikerakentamista keskustaan, mm. 
kauppakeskus Koskikaran Koiton aukion 
reunalle. 

KUVA 58
Myllysaari, vasemmalla 
voimalaitos ja Sorrin hiomo.
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1940-50-luvut

alkuperäisyyden mukaan. Lähtötietoina 
on käytetty aiempia aluetta koskevia 
inventointeja ja maastokäyntejä. 
Tummalla punaisella on esitetty 
rakennukset, joilla on erityisen suuri 
kaupunkikuvallinen merkitys ja jotka 
tulee ensisijaisesti pyrkiä säilyttämään. 

Alueet tulee inventoida 
yksityiskohtaisemmin tarkemman 
suunnittelun yhteydessä.

1   Myllysaari ja vanha kanava
2   Tervasaaren tehdasalue
3   Koiton aukio ympäristöineen
4   Keskusaukio ympäristöineen
5   Seurahuone / Teatteri 1900
6   Torin sauna 1936
7   Valkeakosken kirkko 1960-luku
8   Eteläinen keskusta
9   Kauppilanmäen museoalue  
10 Kappelikirkko 1960-luku
11 Sorrilan koulu 1900-luvun alusta alkaen
12 Linnosaari (kiinteä muinaisjäännös)

A   1900-luvun vaihteesta  
      periytyvät asuinalueet
B   1920-50-luvun pientaloalueet
C   Puistoiksi muutetut vanhat asuinalueet

Alla: Tiettyjä aikakausia edustavan 
rakennuskannan osuus keskustarakenteessa.

1860-luku - 1920-luku 1930-luku

Kulttuuriympäristö

Kartalla on esitetty yksittäiset rakennukset 
ja aluekokonaisuudet, joilla on merkittäviä 
rakennus- tai kulttuurihistoriallisia, 
maisemallisia tai kaupungin identiteetin 
kannalta olennaisia arvoja. Kohteiden 
ja alueiden merkitystä on arvioitu myös 
niiden harvinaisuuden, edustavuuden ja 
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RAKEnnUSTEn UUdISKäYTTö

Taulukossa sivulla 64 on esitetty 
Valkeakosken 1860-1960-lukujen aikana 
valmistuneen rakennuskannan toimintojen 
muuttumista. Voidaan havaita, että suuressa 
osassa rakennuksia käyttötarkoitus on 
muuttunut useamman kerran. 

Toimintojen muutoksia on ollut suunnitteilla 
ainakin Myllysaareen, Kanavakasöörin taloon 
ja Torin saunarakennukseen. Huomattavan 
suuressa osassa kaupungin keskeisimmällä 
alueella sijaitsevista rakennuksista on 
vajaakäyttöisiä tai tyhjilleen jääneitä 
tiloja. Rakennuksiin on varautunut suuri 
muutospotentiaali, joka voidaan hyödyntää 
tehostamalla ja uudelleen järjestämällä 
toimintoja.

1960-70-luvut 1980-luku - 2000-luku

59 60

KUVAT 59, 60
Myllysaaren Isopuoli

3.9. SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavoitus

Pirkanmaan 1. maakuntakaava on 
hyväksytty maakuntavaltuustossa 9.3.2005 
ja vahvistettu valtioneuvostossa 29.3.2007. 
Keskusta on merkitty maakuntakaavassa 
keskustatoimintojen ja taajamatoimintojen 
alueeksi sekä teollisuus- ja varastoalueeksi. 
Alueelle on merkitty valtakunnallisesti 
arvokas kulttuuriympäristö (akv 215).

Yleiskaavoitus

Keskusta-alueella ei ole voimassa 
oikeusvaikutteisia yleiskaavoja. 
Oikeusvaikutuksettomia voimassa olevia 
yleiskaavoja ovat:

Valkeakosken yleiskaava (1970), 
Keskustan osayleiskaava (1978), 
Eteläisen keskustan osayleiskaava
(1982) ja 
Valkeakosken rakenneyleiskaava (2005). 

Valkeakosken vuonna 1970 laaditun 
yleiskaavan tavoitteina oli siirtyminen 
pientalovaltaisesta keskustarakenteesta 
tiiviimpään rakenteeseen ja 
varautuminen kaupungin tulevan kasvun 
ohjaamiseen sekä rakennustehokkuuden 
kasvattaminen, silti säilyttäen olemassa 
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RAKEnnUS / 
RAKEnTAMISAIKA/ 
oMISTUS

Myllysaari Isopuoli / 1892-1930-
luku / Visavuoren museosäätiö

Myllysaari Vähäpuoli / 1902-1906 
/ Visavuoren museosäätiö

Sorrin hiomo / 1907 / 
UPM-Kymmene Oyj

Tervasaaren tehdas / 1890-
luku- / UPM-Kymmene Oyj

Kanavakasöörin talo / 1860-luku 
/ Valkeakosken kaupunki

Seuratalo / 1900 / 
Valkeakosken kaupunki

Postitalo / 1950-luku / 
Valkeakosken kaupunki

Torin sauna / 1930-luku / 
Valkeakosken kaupunki

Taidetalo / 1920-luku / 
Valkeakosken kaupunki

Kauppilanmäki / 1870-alkaen 
/ Visavuoren museosäätiö

Ystävyydentalo / 1900-luvun 
vaihde / Valkeakosken kaupunki

Melankärki / 1960-luku / 
Valkeakosken kaupunki

Virastotalo / 1960-luku / 
Valkeakosken kaupunki

ALKUPERäInEn 
KäYTTöTARKoITUS

Paperitehdas vuoteen 
1938 asti

Tehtaan korjauspaja 
vuoteen 1938 asti

Puuhiomo

Selluloosa- ja paperitehdas

Kanavakasöörin virkatalo

Tehtaan seuratalo

Postitalo

Tehtaan saunarakennus

Asuinrakennus

Asuin- ja talousrakennuksia

Asuinrakennus

Kaupunginjohtajan 
virka-asunto

Virasto-, liike- ja toimistotalo

MYöHEMMäT ToIMInnoT

Paperituote Oy, Jylhävaara Oy 
konepaja 1960-luvulle asti

Paperituote Oy, Jylhävaara Oy 
konepaja 1960-luvulle asti, 
Kaupunginmuseo 1981-2010

Vedenpuhdistuslaitos, 
tehtaan palokunnan tilat

Jylhävaara Oy johtajan asunto 
1956 alkaen, kotitalousasema, 
kaupungin kulttuuritoimi

Poliisitalo

nYKYTILA

Kaupunginmuseo 
vuodesta 1997 lähtien

Tyhjillään

Varasto

Paperitehdas, 
teollisuusyrityksiä

Työväen musiikkitapahtuman 
toimisto

Kaupunginteatteri 1985 lähtien

Musiikkiopisto

Kaupungin matkailutoimisto,
jäämässä tyhjilleen

Taidenäyttelytila

Ulkomuseo 1960 lähtien

Toimisto- ja kokoustila

Kokous- ja juhlatila

Osittain tyhjillään, 
toimisto- ja liiketilaa
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olevaa kaupunkirakennetta.57 Koska 
kaavaa ei vahvistettu sitovaksi, se 
jäi pian vanhentuneeksi, ja osittain 
toteutumatta jäivät laajamittainen 
kerrostalorakentaminen, teollisuuden 
lisäalueet ja laaja tieverkosto. 

Keskustan vuoden 1978 osayleiskaavassa 
tavoitteina oli ottaa huomioon kaupungin 
historialliset lähtökohdat, ohjata liikenne 
kauemmas keskustasta ja osoittaa 
ydinkeskusta työpaikka-alueeksi. Kasvuun 
varauduttiin yhä ja puistoalueiden määrää 
vähennettiin.58 

Rakenneyleiskaavassa (2005) keskusta 
on osoitettu keskustatoimintojen 
alueeksi, asuntoalueeksi, virkistysalueeksi 
ja teollisuus- ja varastoalueeksi. 
Alueelle on merkitty valtakunnallisesti 
ja maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristökohteet.

Asemakaavoitus

Keskusta-alueella voimassa olevat 
asemakaavat ulottuvat ajallisesti noin 1930-
luvulta 2010-luvulle. Osalla vanhemmista 
alueista voimassa olevan kaavan suhde 
nykyiseen rakennuskantaan on poistava tai 
rakennuksen tontille asettelua muuttava. 
Kokonaisuutena kaavojen vastaavuus 
nykyrakenteeseen on kuitenkin melko 
ajantasainen.

Osalla keskustan kortteleista toteutuneet 
rakennukset ovat kaavassa mahdollistettua 
matalampia. Keskusta-alueella on 
asemakaavallisesti noin 17 500 k-m² 
toteutumatonta kerrosalaa, joka vastaa noin 
14% kokonaisrakennusoikeudesta.59 

57 Kaupunkisuunnittelutyylejä toisen 
maailmansodan jälkeen 1991, s.75
58 Kaupunkisuunnittelutyylejä toisen 
maailmansodan jälkeen 1991, s.82
59 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma. Valkeakosken 
kaupungin keskustan kehittäminen, s.3

ote Pirkanmaan maakuntakaavasta.

Kaavan mahdollistama suurin 
tonttitehokkuus sijoittuu Koskikaran, 
Keskusaukion, Yhteistalon ja virastotalon 
ympäristöön, mutta näin tehokas 
rakentaminen on toteutunut vain osittain.60 

Kaavojen muutospaineita on 
erityisesti keskustan reuna-alueilla, 
joilla kaupunkirakennetta muutetaan 
tiiviimmäksi. Näitä alueita suunniteltaessa 
tulee kiinnittää erityishuomiota siihen, ettei 
alueille ominainen luonne muutu liiaksi ja 
kaupunkikuva muutu tunnistamattomaksi.

Keskustan asemakaavoituksessa on 
jonkin verran huomioitu kulttuuri- 
ja luonnonympäristön erityisarvoja 
eriasteisin aluesuojelumerkinnöin 
ja rakennussuojelumääräyksin 
sekä rakennustapaohjein. Joitakin 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita alueita, 
kuten Myllysaarta koskee merkintä s-1, 
jonka mukaan alueella olevia rakennuksia ei 
saa purkaa eikä niiden ulkonäköä muuttaa 
ilman pakottavaa syytä. 

Keskustan asemakaavoitusta on tutkittu 
tarkemmin aluekohtaisten suunnitelmien 
yhteydessä.

3.10. MAANOMISTUSSUHTEET

Kansalliseen kaupunkipuistoon kuuluvaksi 
suunniteltu alue keskustassa lähialueineen 
ja niillä sijaitsevat kiinteistöt ovat pääosin 
Valkeakosken kaupungin ja Suomen 
valtion omistuksessa, lukuun ottamatta 
Visavuoren museosäätiön omistuksessa 
olevaa Kauppilanmäen museoaluetta ja 
Myllysaarta, Sääksmäen seurakunnan 
omistamaa Valkeakosken kirkkoa, UPM-
Kymmene Oyj:n omistamaa Tervasaaren 
ranta-aluetta, sekä yksityisomistuksessa 
olevia liikekortteleita ja asuinalueita.

60 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma. Valkeakosken 
kaupungin keskustan kehittäminen, s.14
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KESKUSTAN 
KEHITTÄMISSUUNNITELMA
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KUVA 61 
Apianlahden rannalta
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4.1. TAVOITTEET

KAUPUnGIn IdEnTITEETTI

Valkeakoskella on selvästi korkea 
yhteisöllisyyden tunne. Kaupunki koetaan 
Koskiksi ja sen asukkaat koskilaisiksi.

Valkeakoski voidaan teollisuuskaupungin 
lisäksi nähdä  suurten vesistöjen ja 
monimuotoisen luonnon ympäröimänä 
kulttuurikaupunkina. Kansalliseen 
kaupunkipuistoon tukeutuvalla 
kehittämisellä voidaan vahvistaa näitä 
kaupungin luontaisiin vahvuuksiin 
pohjautuvia ominaispiirteitä ja mielikuvia. 
Alueita yhdistävän kaupunkipuiston avulla 
myös historiallinen Sääksmäki voidaan 
tuoda näkyvämmäksi osaksi Valkeakoskea.

Pikkukaupungin identiteetti, pienuus voidaan 
nähdä positiivisena voimavarana ja etuna 
kaupungin kehittämiselle. Pikkukaupungin 
mahdollisuuksina korostuvat sellaiset 
positiiviset ominaispiirteet, jotka eivät 
esiinny suurkaupungeissa ja joita 

maaseutukaan ei voi välttämättä tarjota.61 
Pikkukaupunkia voivat luonnehtia muun 
muassa kävelykulttuuri, lyhyet etäisyydet, 
ekologinen tehokkuus, sosiaalisuus ja 
luonnonläheisyys.  Kaupungin laajenemisen 
tavoittelun sijaan voidaan keskittyä 
ympäristön laadulliseen kehittämiseen 
ja paikallistunteen ja paikan juurien 
vahvistamiseen.

Pikkukaupunkien verkostoituminen 
keskenään ja voimavarojen kokoaminen 
yhteen, myös yli maakuntarajojen auttaa 
kehittämään koko aluetta. Myönteisiä 
seurauksia voivat olla elinkeinojen 
kehittyminen, uusien palveluiden 
syntyminen, tuotannon monipuolistuminen 
ja mahdollisuus keskittää voimavaroja tietyn 
asian kehittämiseen.62 

61 Pikkukaupunkien virikekirja 2010, s.46
62 Pikkukaupunkien virikekirja 2010

Valkeakosken seudun kehitys Oy teetti 
vuonna 2009 haastattelututkimuksen, josta 
selvisi, että tehtaat, haju ja Haka olivat yhä 
selkeimmät Valkeakoskeen yhdistettävät 
mielikuvat. Hajua ei kuitenkaan enää 
sellunkeiton loputtua ole. Kyselyyn 
vastanneista Valkeakosken ulkopuolisista 
vastaajista 22% ilmoitti olevansa halukas 
muuttamaan alueelle.63

Valkeakosken elinkeinojen 
kehittämisohjelmassa 2010-2013 kuvataan 
kaupungin tilannetta seuraavasti:

’’Kuntasektori on suurten muutosten 
edessä. Etelä-Pirkanmaalla suuret 
teollisuuden työnantajat ovat 
rakennemuutoksen nimissä saneeranneet 
työvoimaansa viime vuosina niin, että 
sinänsä ennätyksellinen uusien yrityksien 
syntyminen ei ole täysin pystynyt 
kompensoimaan työpaikkamenetyksiä. 
Toinen ongelma on ollut hidas 
väestönkasvu ja erityisesti seutukunnan 
reuna-alueilla, Valkeakoskella, Urjalassa 
ja Kylmäkoskella, jopa väestön 
määrän ajoittainen väheneminen.’’

’’Valkeakoskella teollisuuden osuus 
bruttokansantuotteesta on ollut 
valtakunnan kärkiluokkaa. Elinkeinoelämän 
muutokset kohdistuvat erityisen rankasti 
teollisuusvaltaiseen elinkeinorakenteeseen 
kun toisaalta sekä yksityisten että 
julkisten palvelujen kasvu on ollut 
voimakasta. Pienistä ja keskisuurista 
yrityksistä on tullut uusia työntekijöitä 
työllistävä elinkeinolohko.’’64

Kulttuuriympäristöön liittyviä näkökohtia 
ei ole kehittämisohjelmassa erityisesti 
mainittu Valkeakosken kehittämisen 
mahdollisuuksina.

KUVA 62
Kanavamaisema Isosillalta itään päin

63   Valkeakosken seudun kehitys oy 2009
64 Valkeakosken elinkeinojen 
kehittämisohjelma 2007-2011

62
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KAnSALLISEn KAUPUnKIPUISTon 
näKöKULMASTA

Valkeakosken kansalliseen kaupunkipuistoon 
kuuluvaksi suunniteltuja alueita 
kehitetään puiston perustamisen jälkeen 
ympäristöministeriön kaupunkipuistoille 
asettamia kriteerejä toteuttaen. Sisällön 
kriteeri korostaa kulttuuriympäristön, 
rakennuskannan ja puistojen ja viheralueiden 
tiivistä yhteyttä ja lomittumista. 
Laajuuden ja eheyden kriteeri edellyttää 
viherrakenteen epäjatkuvuuskohtien 
täydentämistä ja yhteyksien kehittämistä. 
Ekologisuuden ja jatkuvuuden kriteeri ottaa 
huomioon ekologisten käytävien säilymisen 
yhtenäisinä. Yksi tärkeimmistä ekologisista 
käytävistä Valkeakoskella on vesistö.

Kaupunkikeskeisyyden kriteeri edellyttää 
kaupunkipuiston kulkemista ydinkeskustan 
kautta, ja yhdistää sen näin kaupungin 
rakennetun ympäristön kehittämiseen. 

Valkeakosken kansalliseen kaupunkipuistoon 
suunniteltu alue (vihreä) ja 
keskustasuunnitelmassa tarkasteltava alue.

Kaupunkikuvaa eheyttävä ja parantava 
täydennysrakentaminen on siis osa 
kaupunkipuiston tavoitteita. Valkeakosken 
kaupunkipuistolle luontevaa olisi myös 
rakennetun ympäristön ja vesistön hallittu 
kohtaaminen.

Kaupunkipuiston kautta voidaan 
lisätä tietoisuutta kaupungin synnystä 
ja kehityksestä, ja tuoda näkyviin 
kaupunkilaisille ehkä arkisena näyttäytyvän 
keskustaympäristön arvoja, jotka voivat 
tarjota asukkaille paikkaan sitovia 
kokemuksia. Tavoitteena on näiden 
kokemusten ja elämysten syntymisen 
edistäminen. 

Kansallisen kaupunkipuiston myötä voidaan 
käynnistää erilaisia kulttuuriympäristöä 
kehittäviä jatkohankkeita. Eräs tällaisista 
hankkeista on 2010 aloitettu Tarinoiden 
Sääksmäki –hanke, tavoitteenaan löytää 
alueen historiasta tarinoita, joihin liittyen 



72

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

KUVA 63
Keskusta etelän suunnasta.
Valkeakosken kaupunki.
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voidaan kehittää erilaisia toimintoja ja 
palveluja alueen matkailuyrittäjien ja muiden 
toimijoiden toteutettaviksi. Tähän liittyen 
avataan vuorovaikutteinen verkkosivusto, 
jolta kulkija voi ladata kohteisiin liittyviä 
tarinoita.65 

Yksi esimerkki toteutettavissa olevasta 
jatkohankkeesta on kaupungin 
arkkitehtuuria esittelevä reitti. Reitin ja  
keskustan kehittämisen suunnittelun tueksi  
voidaan ottaa kartta, johon kaupunkilaiset 
voivat merkitä itselleen merkityksellisiä 
paikkoja ja rakennuksia.

MAISEMALLISET JA 
KAUPUnKIKUVALLISET TAVoITTEET

Keskustan kehittämisen kaupunkikuvalliset 
tavoitteet liittyvät erityisesti olemassa olevan 
rakennuskannan säilyttämisedellytysten 
tukemiseen ja eri alueiden, erityisesti 
eteläisen keskustan arkkitehtonisten 
ominaispiirteiden tuomiseen näkyviin. 
Pelkkä rakennussuojelu ei ole ensisijainen 
tavoite, vaan alueiden kehittäminen 
hoitamalla, täydentämällä ja säilyttämällä. 

Rakennusta ei tule säilyttää ainoastaan sen 
ikään perustuvan arvon takia, vaan siksi 
että se edustavaa rakennustaiteellisesti 
korkeaa laatua tai Valkeakosken historiasta 
kertovaa, kaupungissa harvinaistunutta 
rakennustyyppiä. Kulttuuriympäristö ei kestä 
laajamittaista uudisrakentamista keskustan 
luonteen muuttumatta. Rakentaminen tulee 
toteuttaa hienovaraisesti ja kaupunkikuvaa 
täydentäen, säilyttäen ympäröivän 
rakenteen mittakaava.

Valkeakosken luonteelle ominainen 
näkökulma on maiseman tarkkaileminen 
myös vesistöstä käsin. Muun 
kaupunkirakenteen ohella ranta-
alueiden kehittäminen on tärkeimpiä 
tavoitteita. Huomiota tulee kiinnittää 

65 http://tarinoidensaaksmaki.
blogspot.com/2010/11.html

myös kaupungin sisääntuloreittien 
maisemallisen arvokkuuden parantamiseen 
ja kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
ja tärkeiden lähivirkistysalueiden 
säilyttämiseen.

ToIMInnALLISET TAVoITTEET

Keskustan elävyyttä ja vuorovaikutuksen 
lisääntymistä on tavoitteena tukea luomalla 
lisää julkista oleskelutilaa, korttelikohtaisia 
yhteistiloja, puolijulkisia oleskelualueita 
ja kaupunkitilan hierarkian vaihtelua. 
Keskustaympäristön toiminnallinen 
tiivistäminen vilkastuttaa kävelykeskustaa ja 
lisää ympäristön viihtyisyyttä sekä samalla 
vähentää liikkumistarvetta autolla.

Huomiota tulee kiinnittää keskustan 
käveltävyyteen, autoliikenteen 
hallitsevuuden vähentämiseen sekä 
maisemassa korostuvien ja kulkua 
katkaisevien liikenneväylien ottamiseen 
osaksi kaupunkitilaa. Kävelykeskustan ja 
asuinalueiden liikenteellinen rauhoittaminen 
liittyy myös kaupunkipuiston tavoitteisiin. 
Eräs liikenteellinen näkökulma on myös 
keskustan vesitse saavutettavuuden 
edistäminen.

Viheralueita ja ulkoilureitistöjä tulee 
kehittää kaupunkipuiston ja sitä 
ympäröivien alueiden virkistyskäytön 
mahdollisuuksien parantamiseksi. Tähän 
liittyy viherympäristön hoito, reittien 
kunnostus ja laajentaminen sekä opasteiden 
ja levähdys- ja yöpymispaikkojen, laavujen, 
nuotio- ja piknikpaikkojen ja venelaiturien 
kehittäminen. Mietittäessä maiseman 
kokemistapaa voidaan ottaa valaistuksen 
mahdollisuudet ja vuodenaikojen vaihtelu 
sekä niiden tuoma erilainen liikkumistapa 
huomioon. Kansallinen kaupunkipuisto 
näyttäytyy aivan erilaisena eri vuodenaikoina 
ja erilaisessa valaistuksessa.
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4.3. KESKUSTAN    
 KEHITTÄMISEN   
 EDELLYTYKSIÄ JA   
 MAHDOLLISUUKSIA

KAUPUnKIKoKEMUS

Kaupunkilaisille merkityksellisten paikkojen 
järjestelmä muodostuu kaupungin 
tiedostetuista tai tiedostamattomista 
identiteettipisteistä - paikoista, joissa 
kaupungin luonne on aistittavissa 
voimakkaimmin, paikoista, jonne 
kokoonnutaan luontevasti. Näistä paikoista 
ja niiden välisistä kulkuyhteyksistä syntyvän 
verkoston levittyminen koko keskustan 
alueelle luo kulkijalle vaihtelevia elämyksiä 
ja positiivisia kokemuksia. Rakennus- 
ja kulkuverkon lisäksi kaupunkikartta 
voidaan mieltää tunnelma- ja 
merkityskarttana. Kaupunkitilan kokemisen 
ja elämyksellisyyden kannalta keskeisiä 
ovat myös paikat, ’’joissa jalankulkija 
syntyy’’, eli jalkautuu autosta tai julkisesta 
liikennevälineestä.66 

Kulkemisen kaupunkiympäristössä tulisi 
olla helppoa ja sisältää mielenkiintoinen ja 

66 Parempi kaupunkikeskusta 1998, s.99

vaihteleva sarja erilaisia liikkumisjaksoja,   
maisemakokemuksia, kiintopisteitä ja 
avoimia näkymiä, visuaalisen maiseman 
lisäksi äänimaailman vaihtelua 
unohtamatta.67

Kaupunkitila voidaan nähdä sekä 
sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutuksen 
aiheuttajana että niiden tuloksena.68 
Tilan olemusta voidaan havainnoida 
aistitun, käsitteellistetyn ja eletyn 
tilan käsitteen kautta. Aistittu tila on 
nähtävissä, kuultavissa ja kosketettavissa 
oleva kaupunkitila, johon liittyy myös 
ihmisen liike tilassa. Arkkitehtuuri- ja 
kaupunkisuunnitteluteorioiden kautta 
tila voidaan nähdä käsitteellistettynä. 
Tilassa eletyistä kokemuksista, muistoista, 
tunnetiloista ja niiden merkityksistä 
muodostuu eletty tila. Nämä merkitykset 
luovat kaupunkirakenteeseen tunnistettavia 
pisteitä.69  

Paikka koetaan aina jossakin määrin 
henkilökohtaisena ja se esittäytyy 
erilaisena jokaiselle. Paikan luonne ei 
ole myöskään aina fyysinen, pysyvä 

67 Maula 1991, s.33
68 Urban Adventures 2002, s.51
69 Urban Adventures 2002, s.55

tai visuaalinen. Hetkellinen paikka voi 
muodostua ihmisen tekemistä huomioista.70 
Tarvitseeko tila kuitenkaan aina välttämättä 
kokemusperäisiä historiallisia merkityksiä 
ollakseen ’’paikka’’?

Pyrkiminen paikasta välineenä, joka 
mahdollistaa tiettyjä toimintoja, 
paikkaan itseisarvona, jossa vietetään 
aikaa ja jossa olemisesta nautitaan, on 
olennaista viihtyisän kaupunkiympäristön 
saavuttamiselle.71 Kaupunkisuunnittelun 
tulee mahdollistaa tällaisten kokemuksia 
tuottavien paikkojen syntyminen. 
Paikan erityisyyden muodostumisen 
mahdollistamiseksi uusi tila tulee sitoa 
olemassa olevan kaupunkirakenteen osaksi, 
eikä pyrkiä luomaan tilalle mahdollista uutta 
keinotekoista identiteettiä. 

70 Urban Adventures 2002, s.55
71 Urban Adventures 2002, s.55

KUVA 64
Myllysaari ja vanha kanava

KUVA 65
Erikssoninpuistossa on muistumia 
sen historiasta asuinalueena.

64
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KAUPUnKIAUKIo

Historiallisten merkitysten lisäksi tilan 
muodostumisen tavalla on suuri vaikutus 
paikan hengen syntyyn. Camillo Sitten 
mukaan perinteinen aukio on tyypillisesti 
ollut tarkkaan rajattu, lähes suljettu tila, 
jossa huomion ovat kiinnittäneet veistokset, 
suihkulähde ja kaivo ja jolle ominaista 
on ollut vilkas yhteistoiminta, kuten 
kansankokoukset, istunnot ja julistukset, 
jotka sittemmin ovat siirtyneet erilaisiin 
virastoihin ja hallintorakennuksiin.72 
Aukiot ovat muodostaneet perinteisessä 
vapaamuotoisesti syntyneessä 
kaupunkirakenteessa keskenään useita 
aukioryhmitelmiä ja tilajatkumoita. 

Kuten moni muukin suhteellisen nuori, 
pienikokoinen teollisuustaajama, 
Valkeakosken keskusta ei noudata 
tätä perinteisen aukion mallia, sillä 
mm. hallintorakennukset ja kirkko on 
sijoitettu erilleen keskustan aukiosta. 
Hallintorakennuksen sijoituspaikka 
kosken rannalla on määräytynyt 
jo tehdasyhdyskunnan varsinaisen 
syntymisen aikaan 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Vaikka Valkeakosken kirkko 
toimiikin maamerkkinä, se ei kaukaisesta 
sijainnistaan johtuen asetu osaksi 
ydinkeskustan rakennetta. Ainoa Koiton 

72 Sitte 1889.

aukioon kontaktin ottava julkinen rakennus 
aukiota reunustavien liiketilojen ohella on 
Seurahuoneenkadun välityksellä yhteydessä 
oleva teatterirakennus, alun perin 
tehdasyhtiön Seurahuone.

Historiallinen ominaispiirre on ollut myös 
julkisen veistostaiteen runsaus aukioilla. 
Sitten mukaan erityisen tärkeä on veistos- ja 
rakennustaiteen välinen suhde - taideteosten 
sijoittaminen rakennuksen julkisivun eteen 
saadakseen kontrastin rakennuksesta.73 
Suuri osa Valkeakosken veistotaiteesta on 
sijoitettu puistoihin ja katutaiteen määrää 
voisikin keskustassa lisätä.

Tilallisesti ja esteettisesti miellyttävän 
kaupunkiaukion muodostuminen edellyttää 
tilan sulkeutuneisuutta. Sitten suosimia tilan 
rajaamiskeinoja ovat pylväiköt ja porttiaihe, 
jotka eivät estä tilan visuaalista jatkumista. 
Merkittävässä asemassa on myös aukion 
ja rakennuskoon välinen suhde; aukion 
ulottuvuuden tulisi yleensä olla enintään 
kaksinkertainen sen reunalla sijaitsevan 
hallitsevan julkisen rakennuksen korkeuteen 
nähden.74

Valkeakosken kaupunkirakenne tukee  tätä 
sulkeutuneisuuden vaatimusta vain aivan 
ydinkeskustassa. Katutilan leveyden suhde 

73 Sitte 1889.
74 Sitte 1889.

kaupungin kokoon on etenkin keskustan 
eteläpuolella ylimitoitettu. Eteläisen 
keskustan aukiot jäävät kohtalaisen erillisiksi 
eivätkä muodosta erityisiä tilasarjoja. 
Jälkiä vapaamuotoisesta julkisesta 
kaupunkirakenteesta on Valkeakoskella enää 
Myllysaaressa. Aukiotilojen rajautumista 
tulisi tukea täydennysrakentamisella ja 
viheralueilla.

LIIKEKESKUSTA

Vaikka osa Valkeakosken ydinkeskustasta on 
muutettu autoilta suljetuksi kävelyalueeksi, 
siitä ei ole tullut kaupallisesti erityisen 
aktiivista aluetta, mikä johtuu etenkin sen 
varrelle sijoittuvien toimintojen luonteesta. 
Kävelyalueelle ei sijoitu esimerkiksi 
juurikaan erikoiskaupan liikkeitä. Suuri tarve 
on kaupunkilaisten yhteiselle oleskelutilalle, 
joka muodostaisi hierarkialtaan eriasteisia 
julkisia ja puolijulkisia ulkotiloja. 
Parantamalla nykyisen kävelyalueen 
kaupallista rakennetta aluetta saadaan 
kehitettyä vilkkaammaksi. 

Liikekeskustan toimivuuteen ja 
aktiivisuuteen vaikuttavat erityisesti 
kaupan monipuolisuus ja palvelukyky sekä 
kaupallisen alueen hyvä saavutettavuus ja 
viihtyisyys. Katutilan elinvoimaisuutta tukee 
asuin- ja liiketoimintojen yhdistäminen ja 
liiketilojen sijoittaminen kivijalkaliikkeisiin 
suurten kauppakeskusten sijaan. 
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Ydinkeskustaa heikentäviä tekijöitä ovat 
usein väljyys ja liiketoiminnan hajanaisuus.75 
Valkeakoskella olisi mahdollista harkita 
kävelykeskustan laajentamista kosken 
eteläpuolelle ja parantaa näin siellä 
sijaitsevien liikkeiden saavutettavuutta. 

Vuosina 2003-2005 toteutetun Valkeakosken 
keskustan kehittämishankkeen yhteydessä 
ajatuksena oli Valtakadun muuttaminen 
kokonaan kävelykaduksi, ja uusien 
liiketilojen sijoittaminen korttelien sisälle.76 
Liiketoiminnan ja muiden julkisten 
toimintojen sijoittaminen korttelien 
sisäpihojen katutasokerrokseen laajentaisi 
julkisen kaupunkitilan aluetta mutta samalla 
vähentäisi talokohtaista yksityistä pihatilaa. 
Valtakadulla on nykyisin toimiva kevyen 
liikenteen yhteys, ja omat puurivien rajaamat 
kaistat pyöräilijöille ja jalankulkijoille sekä 
autoliikenteelle, jolta katua ei olisi kokonaan 
tarkoituksen mukaista sulkea. Joukkoliikenne 
palvelee kävelykeskustaa hyvin tiiviin alueen 
reunoilla.

Keskustan jakautuminen kosken kahdelle 
puolen asettaa haasteita sen liikenteelliselle 
toimivuudelle, mutta toisaalta monipuolistaa 
keskustan luonnetta. Tärkeää on säilyttää 
molempien kaupallisten keskittymien 
tiiviys, sillä liikkeiden välisen etäisyyden 
kasvaessa niiden vetovoima heikkenee. 
Keskusta-asumista tukemalla siellä oleville 
palveluille saadaan riittävä käyttäjäkunta, 
mikä turvaa nykyisen palveluverkoston 
toiminnan ja samalla parantaa keskustan 
elinvoimaisuutta. 

75 Parempi kaupunkikeskusta 1998, s.113
76 Valkeakosken keskustan kaupallinen 
kehittämisselvitys 2004

Kaupallisten palveluiden verkko on 
harventunut ja kaupan yksikköjen koko 
moninkertaistunut. Tämänkaltaisen 
kehityksen seurauksena aluekeskukset 
menettävät vähitellen merkitystään 
kaupallisen toiminnan keskuksina, mikä 
näkyy keskustojen hiljenemisenä ja 
kysynnän vähenemisenä. Uusia kaupallisia 
suuryksiköitä sijoitettaessa tulee ottaa 
huomioon, että niiden sijoittuessa 
kaupallisen keskustan reunavyöhykkeen 
sisäpuolelle ne tukevat kaupallisen 
keskustan toimivuutta ja toimivat osana 
yhdyskuntarakennetta.77 Valkeakoskella 
on suunnitteilla uuden kauppakeskuksen 
rakentaminen sekä keskustaan että uuden 
lukiokeskuksen läheisyyteen keskustan 
pohjoispuolelle.

Suurten, yli 2000 kerrosneliömetrin 
laajuisten liikekeskusten sijoittamisen 
periaate on muuttumassa 
kaupunkikeskustaa korostavaksi, sillä vireillä 
on maankäyttö- ja rakennuslain muutos, 
jonka mukaan vähittäiskaupan suuryksiköitä 
voidaan yleis- tai asemakaavassa osoittaa 
maakuntakaavan keskustatoimintojen 
alueiden ulkopuolelle vain, jos sitä koskeva 
varaus sisältyy maakuntakaavaan. 

Liiketilojen ylimitoituksen negatiivista 
vaikutusta lähipalvelujen syntymiseen 
ja niiden ylläpidon kannattavuuteen 
korostettiin jo vuonna 1975 julkaistussa 
sisäasiainministeriön kaavoitusohjeissa. 
Yhtä kaupallista toimintayksikköä kohti 
ohjeissa suositellaan varaamaan tilaa 
enintään 500 k-m².78 

77 Parempi kaupunkikeskusta 1998, s.111-114
78 Asuinympäristön 

Myös saavutettavuuteen kiinnitetään 
ohjeissa huomiota, ja mukavan 
jalankulkumatkan ylärajaksi, 
’’lastenvaunuetäisyydeksi’’ mainitaan 
200 metriä. Lähipalvelupisteen tulisi 
ohjeen mukaan sijaita noin 200-400 
metrin etäisyydellä asunnosta ja 
lähipalvelukeskuksen noin 400-800 metrin 
etäisyydellä, kytkettyinä kevyen liikenteen 
verkkoon. Lähipalvelujen käyttötiheyden 
on huomattu laskevan, kun niiden etäisyys 
asunnosta ylittää 400 metriä.79 

suunnitteluperiaatteet 1975, s.97
79 Asuinympäristön 
suunnitteluperiaatteet 1975, s.97

KUVA 67
Kaupungintalo, Yhteistalo ja liike- ja virastotalot. 
osa liike- ja toimistotiloista on tyhjentynyt.

KUVA 68 
Myllysaari ja kanava Isosillan alta
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KESKUSTAn KEHITTäMISHAnKE 
2003-2005

Keskustan palvelurakennetta on tutkittu 
vuonna 2005 laaditussa Valkeakosken 
keskustan kehittämishankkeessa. Keskustan 
vähittäiskaupan todettiin painottuvan 
lukumääräisesti erikoiskauppaan, 
sillä keskustassa oli vuonna 2004 109 
vähittäiskaupan, 40 ravintola-alan, 26 
päivittäistavarakaupan ja 81 erikoiskaupan 
toimipaikkaa.80 Eteläisellä keskustalla on 
ollut päivittäistavarakaupassa suuri osuus, 
sillä yli puolet päivittäistavarakaupan 
myynnistä tehtiin eteläisessä keskustassa, 
ja kauppakeskus Apiantorille keskittyi 
päivittäistavarakaupan kokonaismyynnistä 
kolmasosa.81 Tilanne kuitenkin 
todennäköisesti muuttuu uuden 
liikekeskuksen myötä.

Tutkimusten perusteella todettiin, että 
Valkeakoskella tapahtuu merkittävää 
ostovoiman siirtymistä muualle pääasiassa 
erikoiskaupan sektorilta. Syynä tähän on 
osittain erikoiskaupan vähäinen tarjonta, 
mikä on johtunut mm. sopivien liiketilojen 
puutteesta.82 Kehittymiseen olisi kuitenkin 
edellytyksiä, sillä Valkeakosken seudun 
lähikunnat kattavalla markkina-alueella on yli 
67 000 asukasta.83 Valkeakosken ostovoiman 
odotettiin kasvavan muun muassa väestön 
lisääntymisestä johtuen, mistä todettiin 
seuraavan suuri liiketilan lisätarve, yhteensä 
noin 30 000 k-m², painottuen pääasiassa 
erikoiskauppaan. Selvityksen yhteydessä 
todettiin, ettei keskustassa ollut vuonna 
2004 tyhjiä liiketiloja juurikaan vapaana.84 
Tältä osin tilanne on muuttunut, sillä 

80 Valkeakosken keskustan kaupallinen 
kehittämisselvitys 2004, s.4
81 Valkeakosken keskustan kaupallinen 
kehittämisselvitys 2004, s.3
82 Valkeakosken kaupallisen keskustan 
kehittäminen 2003-2005, loppuraportti, s.2
83 Valkeakosken keskustan kaupallinen 
kehittämisselvitys 2004, s.9
84 Valkeakosken keskustan kaupallinen 
kehittämisselvitys 2004, s.15

erityisesti eteläisessä keskustassa on usea 
liike- ja toimistotila jäänyt vaille käyttöä.

Keskustan kehittämishankkeen 
yhteydessä laadittiin kaksi erilaista 
kehittämisvaihtoehtoa, joista toinen 
painottui asumisen ja toinen liiketilojen 
osuuden voimakkaaseen lisäämiseen.85 
Jatkosuunnittelussa on päädytty 
ratkaisuun, jossa purettavan Apian koulun 
paikalle rakennetaan noin 9500 k-m² 
laajuinen liikekeskus ja 7380 k-m² edestä 
asuinkerrostaloja.

Parhaassa tapauksessa uusi liikekeskus 
aktivoi koko keskusta-aluetta. Keskustan 
kehittämishankkeen yhteydessä esitettiin, 
että uusi liiketila olisi mielekästä sijoittaa 
osaksi nykyistä liike-aluetta ja että muunlaisen 
kehityksen tuloksena saattaisi syntyä erillisiä 
kilpailevia keskuksia.86 Hanketta varten 
tehdyssä selvityksessä mainittiin, että Apian 
koulukorttelia, jonka tilalle liikekeskus 
sijoitetaan ’’tulee kehittää kaupallisesti vain 
siinä tapauksessa, jos kaupallisille palveluille 
tarvittavaa lisätilaa ei saada toteutettua 
Valtakadun ympäristössä.’’ Todettiin myös, 
että Apian koulun purkaminen ’’ei ole 
kaupunkikuvallisesti hyvä ratkaisu.’’87 

85 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma 2004, Valkeakoski, s.28
86 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma, paikallistyöryhmien 
loppuraportti 2005, s.10
87 Valkeakosken keskustan kaupallinen 

Apian koulurakennusten osittainen 
säilyttäminen oli keskustan 
kehittämissuunnitelman lähtökohtana. 
Koulun vuonna 1938 valmistuneen A-siiven 
ja vuonna 1950 valmistuneen B-siiven 
todettiin muodostavan kaupunkikuvallisesti 
ja historiallisesti yhtenäisen kokonaisuuden, 
ja muun keskustarakenteen olevan suurelta 
osin näitä nuorempaa.88 Maakuntamuseo 
vastusti alueen asemakaavamuutosta, joka 
mahdollisti koulurakennusten purkamisen 
ja totesi rakennukset paikallishistoriallisesti 
hyvin merkittäväksi osaksi Valkeakosken 
koululaitoksen historiaa.89 Apian 
koulukorttelin uudisrakentaminen tulee 
vaikuttamaan keskustan kaupunkikuvaan 
suuresti sekä vesiltä että Koiton aukiolta 
katsottaessa.

kehittämisselvitys 2004, s.26
88 Maankäytön ja kaupallisen 
kehittämisen tavoitesuunnitelma, 
paikallistyöryhmien loppuraportti 2005, s.7
89 Pirkanmaan maakuntamuseon 
Torinrannan asemakaavamuutosta koskeva 
lausunto TRE 2764/12.03.02/2008. 
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KAUPUnKIASUMInEn JA 
TäYdEnnYSRAKEnTAMInEn

Kaupungin kasvun ohjaamista 
keskustarakenteen tiivistämiseen puoltavat 
useat tekijät. Tällöin rakentaminen tukeutuu 
olemassa oleviin palveluihin sekä liikenne- 
ja yhteiskuntaverkkoon ja eri toimintojen 
sekoittuminen on luontevampaa kuin 
erillisillä asuinalueilla, joille usein sijoittuvat 
vain peruspalvelut. Myös ekologisen 
liikkumisen ja kaupunkikulttuurin 
vilkkauden takia olemassa olevien alueiden 
täydentämistä voidaan pitää edullisempana 
kuin uusien asuinalueiden rakentamista. 
Hyvin säilynyt ja kehittyvä pikkukaupunki voi 
muodostua esikuvaksi kestävän kehityksen 
mallista.90 

Keskusta-asumisen lisääminen on huomattu 
myös kaupungille kustannustehokkaaksi 
tavaksi tavoiteltaessa Valkeakosken 
asukasluvun lisääntymistä.91 Keskustan 

90 Maula 1991, s.4
91 Maankäytön ja kaupallisen kehittämisen 
tavoitesuunnitelma, paikallistyöryhmien 
loppuraportti 2005, s.11

lähelle sijoittuvat pienkerrostalot ovat 
osoittautuneet kysytyiksi. Ydinkeskustan 
reuna-alueille on suunnitteilla useita 
asuinrakentamishankkeita, joista osaa on jo 
alettu toteuttamaan. 

Myös kaupunkikeskustan tulisi kyetä 
tarjoamaan eri väestöryhmille heidän 
tarpeidensa ja elintapojensa kannalta sopiva 
elinympäristö. Olennaista on asunto- ja 
rakennustyyppien monipuolistaminen 
saman alueen sisällä. Asuinrakentamisen 
arkkitehtoniseen tasoon ja rakentamisen 
laatuun tulee keskustassa kiinnittää 
erityistä huomiota, sillä tavanomaisin 
asuinkerrostalotyypein keskustan reunamille 
toteutettava rakentaminen ei tue korttelien 
paikallisen identiteetin muodostumista, 
vaan alueet jäävät ilmeeltään 
universaaleiksi. Laadullisena lähtötasona 
uudisrakentamiselle voidaan pitää 
kaupungin arvokasta rakennusperintöä.
Uudistuotannon ohella tärkeää on huolehtia 
keskustaa ympäröivien pientaloalueiden 
perusparantamisen tarpeiden täyttymisestä. 
Suunnittelu tulee aloittaa alueiden 
kattavalla inventoinnilla ja suojelutason 
määrittelyllä sekä sitä seuraavalla 

rakentamistapaohjeiden laatimisella. 
Pienikokoisten asuinrakennusten 
laajentamistarpeita syntyy todennäköisesti 
etenkin vanhimmilla asuinalueilla, ja 
laajentaminen tulee pyrkiä ohjaamaan 
mahdollisuuksien mukaan pääosin 
piharakennuksiin. Rakennuksia voidaan 
laajentaa myös alueen rakennusperinnettä 
noudattavalla kuistiosalla tai korottamalla 
rakennusta hillitysti, jolloin kylmä ullakkotila 
saadaan käyttöön. Muutokset tulee toteuttaa 
siten, että alueen kulttuurihistoriallinen 
luonne säilyy.

TARVITSEEKo KULTTUURIYMPäRISTö 
SUoJELUA?

Valkeakosken kehittämisen ja rakennetun 
ympäristön suojelun välillä on ollut 
nähtävissä muutostilassa oleville kasvaville 
alueille tyypillisiä eriäviä näkökulmia. 
Keskustakehittämistä ja ympäristön 
säilyttämistä ei kuitenkaan ole välttämätöntä 
nähdä keskenään ristiriitaisina tavoitteina, 
vaan rakennetun ympäristön säilyminen 
voidaan huomata suurena voimavarana 
kaupungin kehittymiselle. 

Pyrkiminen säilyttämiseen aiheuttaa lisää 
haasteita kehittämisen suunnitteluun, mutta 
antaa myös monimuotoisemman ja paikkaan 
sidotumman lopputuloksen kuin anonyymia 
ympäristöä tuottava uudisrakentaminen. 
Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi 
täydennysrakentamisen on välttämätöntä 
tukeutua historialliseen ympäristöönsä ja 
pitää sitä lähtökohtanaan, mutta tulkinta voi 
silti olla raikas ja kaupunkikuvaa uudistava.

Sen sijaan, että rakennussuojelu 
miellettäisiin vain ympäristön 
museoimiseksi, tulee korostaa sen 
luonnetta koko historiallista ympäristöä 
ylläpitävänä ja kunnostamaan pyrkivänä 
tekijänä. Rakennussuojelun voidaan 
säilyttämisen ja korjausrakentamisen lisäksi 

KUVA 69
Lepänkorvan puisto, taustalla Putaansilta
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Useat suomalaiset kaupunkiympäristöt 
ovat muuttuneet tehokkaan rakentamisen 
ja voimakkaan purkamisen johdosta 
ajalliselta ulottuvuudeltaan hyvin 
kapeiksi. Laajamittainen vanhan 
ympäristön purkaminen on aiheuttanut 
paikallistunteen katoamista, turvattomuutta 
ja kaupunkilaisten vieraantumista 
ympäristöstään tuttujen piirteiden, 
muistoja ja symbolista arvoa sisältävien 
rakennusten ja paikkojen hävitessä. Vaarana 
on ohuen historiallisen kerroksen omaavan 
kaupunkiympäristön näyttäytyminen 
kokijalle anonyyminä, samanlaisena kuin 
mikä tahansa toinen kaupunki.93 

Vanhan ympäristön pirstoutuminen ja 
merkkirakennusten häviäminen vaarantaa 
mielikuvan Valkeakoskesta teollisuus- ja 
kulttuurikaupunkina, mikäli keskeisimmät 
tätä identiteettiä tukevat tekijät, kuten 
tehdasjulkisivu ja vanhimmat rakennukset 
eivät enää hahmotu kaupunkirakenteessa. 
Kansallinen kaupunkipuisto voisi toimia 
tärkeänä tekijänä kaupungin identiteetin 
säilyttämisessä.

EnTä ModERnI?

Modernin rakennustaiteen suojelu on koettu 
usein ongelmalliseksi ja sen nuorempien 
kerrostumien arvoa on alettu tunnistaa 
yleisemmin vasta viime aikoina. Rakennukset 
ovat liian lähellä arkista elämää ja niitä on 
liian paljon, jotta ne kyettäisiin näkemään 
suojelemisen arvoisena rakennustaiteena. 
Arvoa on myös estänyt huomaamasta 
väite, joka syyttää itse modernismia 
epäinhimillisten ja monotonisten 
ympäristöjen rakentamisesta.94

Modernismin aikakauteen kuului ajatus 
ympäristön rakentamisesta aina uudelleen 
muuttuviin tarpeisiin.95 Myös Valkeakosken 
keskusta korvattiin vähitellen lähes 

93 Kaupunkiuudistuksen lähtökohtia 1981, s.11
94 Varjele Modernia 1995, s.1
95 Koponen 2006, s.56

kokonaan uudella kerrostumalla. Tietyn 
ajallisen kerrostuman laajuus  ei kuitenkaan 
korvaa yksittäisten, kaupungin identiteetille 
ja kaupunkilaisille tärkeiden muistomerkkien 
katoamista. 

’’Ilman rakennusten muistia olemme 
tuuliajolla ajassa ja paikassa vailla nimeä 
ja historiaa.’’96 Rakennettu ympäristö on 
kokonaisuutena dokumentti, joka kertoo 
eri aikakausien yhteiskuntaihanteista, 
taloudesta, tekniikasta ja elämäntavoista. 
Koko maan rakennuskanta on niin nuorta, 
että vähäinenkin ajallisen syvyyden 
oheneminen vähentää paikallista 
omaleimaisuutta.

Modernin arkkitehtuurin säilymistä uhkaa 
yleisesti se, että kyseinen rakennuskanta 
vanhenee ympäristöään nopeammin. 
Uhka syntyy kun rakennuksen normaali 
käyttö loppuu, jatkuvaa huoltoa lyödään 
laimin tai rakennuksen käyttötarkoitus 
muuttuu. Tämä johtaa jossakin vaiheessa 
uudistamissuunnitelmiin, jolloin 
rakennustaiteelliset arvot saattavat usein 
jäädä teknisten tai taloudellisten näkökohtien 
varjoon. Rakennus voi käytännössä muuttua 
kokonaan uudeksi uudelleenkäytön 
ja lisä- ja muutosrakentamisen 
yhteydessä. Uudisrakentamisen 
arvomaailman mukaisesti toteutettava 
korjausrakentaminen johtaa helposti 
’’ylikorjaamiseen’’, joka peittää rakennuksen 
ominaispiirteet. 

Uuden rakennuksen uudelleenkäytön 
suunnittelusta on syntymässä kokonaan 
uusi suunnittelualue.97 Hyvin toteutettujen 
muutosten jälkeen rakennus voi kuitenkin 
yhä kertoa rakentamisajastaan, vaikka 
käyttötarkoitus olisikin muuttunut. 
Korjaamisen lähtökohtana tulee pitää 
rakentamisajan arkkitehtonisia ja 
toiminnallisia tavoitteita ja määrittää 
korjaamisen aste rakennuksen luonteen 

96 Varjele modernia 1995, s.3
97 Varjele modernia 1995, s.37

nähdä sisältävän ympäristöön soveltuvan 
täydennysrakentamisen, joka mahdollistaa 
suojeltavan ympäristön säilymisen 
käytössä.92

Valkeakosken rakennetun ympäristön arvoja 
on selvitetty laajemmin vain valtakunnallisten 
rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
inventointien yhteydessä ja maakuntakaavaa 
varten laadituissa maakunnallisissa 
inventoinneissa. Koko keskustan 
rakennetun ympäristön arvot on aiheellista 
inventoida mahdollisimman pian, jotta ne 
voidaan tunnistaa ja ottaa suunnittelun 
lähtökohdaksi. Tällöin arvojen olemassaolo 
ei ilmene yllätyksellisesti suunnitelmien 
ollessa jo valmiita.

Valkeakoskella on yleisesti 
tunnustettu arvokkaiksi rakennettuun 
kulttuuriympäristöön kuuluvat kanava-alue 
rantoineen, vanhin teollinen rakennuskanta 
Myllysaaressa sekä teollisuusyhteiskunnan 
myötä syntyneet pientaloalueet (RKY 2009). 
Rakennetun kulttuuriympäristön aluerajaus 
ottaa mukaansa myös koko Tervasaaren 
teollisuusalueen ja osan keskustan 
modernista rakennuskannasta. 

Kuuluminen valtakunnallisesti 
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön on 
kuitenkin useiden alueiden kohdalla ainoa 
niiden säilyttämistä tukeva seikka, sillä 
esimerkiksi teollisuusaluetta ja vanhimpia 
pientaloalueita koskevissa asemakaavoissa 
ei ole esitetty lainkaan rakennussuojelullisia 
tavoitteita. Keskustan näkyvimmän osan 
muodostavan modernin rakennuskannan 
arvoja ei ole vielä yleisesti tunnustettu 
inventoinnein tai kaavamerkinnöin. 
Kaavallisen suojelun ulkopuolelle jääviin 
kohteisiin kuuluu myös osa alueella 
harvinaistuneesta rakennuskannasta, kuten 
osa keskustan vanhimmista asuinalueista 
1900-luvun alusta.  

92 Koponen 2006, s.9
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Rakennussuojelun onnistuminen vaatii 
aktiivisen keskustelun herättämisen 
lisäksi puuttumista suunnitelmiin riittävän 
aikaisessa vaiheessa, ennen kuin päätöksiä 
rakennusten kohtalosta on tehty. 

UUdISKäYTön MAHdoLLISUUKSIA

Käyttämättömillä, hylätyillä tai rakenteeltaan 
epämääräisillä kaupunkiympäristön 
välitiloilla ja rakennuksilla on suuri, 
usein huomaamatta jäänyt merkitys 
potentiaalisina kaupungin kehittämis- ja 
yhdyskohtina. Kyseisen kaltaisia alueita 
on kutsuttu yleisessä keskustelussa muun 
muassa termeillä kesannot, joutomaat tai 
’’waiting lands’’ - odottavat alueet. Tällaisten 
alueiden merkitys korostuu erityisesti 
kaupungin kasvaessa ja tarvitessa lisätilaa 
toiminnoilleen tai haluttaessa aktivoida 
yhteistä keskustaympäristöä. 

Suurimpia Valkeakoskea kohdanneita 
kaupunkikuvallisia muutoksia ovat olleet 
kanavan rakentaminen, siitä seurannut 
teollistuminen ja lopulta kaupunkirakenteen 
muuttuminen moderniksi keskustaksi. 
Uusin havaittavissa oleva muutosvaihe 
liittyy kaupungin onnistuneeseen 
elpymiseen taantumiskauden jälkeen sekä 
tätä seuraavaan asukasluvun kasvuun 
ja laajentumistarpeeseen. Kaupungin ei 
tulekaan odottaa saavuttavan kehityksensä 
päätepistettä, vaan kokevan jatkuvasti uusia 

muutossyklejä kesantoalueiden muuttaessa 
muotoaan. 

Eräänlaisina kesantoina voidaan 
Valkeakoskella nähdä Myllysaaren alue, 
eteläinen liikekeskusta ja Apian koulukortteli, 
joilla kaikilla on tyhjentynyttä tai 
vajaakäyttöistä tilaa ja muuttumassa olevia 
toimintoja. Näiden alueiden hyötykäyttöön 
ottaminen voitaisiin nähdä suurena 
voimavarana varauduttaessa Valkeakosken 
kaupungin kasvuun ja lisätilojen 
tarpeeseen. Tilan ja toimintojen tarpeiden 
tunnistaminen ja niiden jatkokehittäminen 
ja suuntaaminen ovat keskeisiä tekijöitä 
tämän prosessin käynnistämisessä. 
Alueiden hyvä saavutettavuus on ensisijaista 
käyttäjäkunnan löytymiselle. Osalle alueista 
on jo laadittu jatkosuunnitelmia. 

Tilojen uudiskäyttö edistää oikealla tavalla 
toteutettuna kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaan rakennuskannan säilymistä, 
kiinnittää huomiota keskustan 
kulttuuriperintöön, monipuolistaa 
kaupunkirakennetta, lisää yhteisöllisyyttä, 
vilkastuttaa keskustaa sekä mahdollistaa 
uusia palveluita ja toimintoja. Alueen 
kunnostaminen ja sen ehkä hämärtyneiden 
ominaispiirteiden esiin tuominen nostaa 
kaupunkikuvan tasoa ja lisää alueen ja 
samalla koko keskustan arvostusta. 

mukaan alkuperäisyyteen pyrkimisen 
ja hienovaraisen täydentämisen 
väliltä. Korjausrakentaminen tulee 
hyväksyä uudisrakentamisesta 
poikkeavana, monimuotoisempana 
ja käsityövaltaisempana, korkeintaan 
puoliteollisena rakentamistapana.98 

Vanhojen rakennusten säilyttäminen 
on usein saatettu nähdä kielteisenä 
taloudellisen kehityksen jarruttamisena 
ja uudisrakentaminen myönteisenä 
yhteiskunnallisena kasvutoimintana. 
Korjaaminen on yleisesti katsottu 
taloudellisesti kannattamattomaksi 
erityisesti uudemman rakennuskannan 
kohdalla, kun korjaamiseen tarvittavat 
investoinnit ovat ylittäneet kolmanneksen 
vastaavan uudisrakennuksen 
kustannuksista.99

Kyse ei uudisrakentamisessa kuitenkaan ole 
enää vain rakentamistarpeen täyttämisestä, 
sillä kaupungeissa on valtava määrä tyhjiä 
tiloja vailla jatkuvaa käyttöä.100 Ennen 
uudisrakentamispäätöstä olisi järkevää 
vaihtoehtoisesti tutkia toimintojen 
sijoittaminen näihin tiloihin. Korvaavan 
uudisrakentamisen sijaan olemassa olevan 
ympäristön täydentäminen, korjaaminen 
ja ylläpito tulee tehdä kannattavaksi. 

98 Varjele modernia 1995, s.22
99 Varjele modernia 1995, s.38
100 Varjele modernia 1995, s.21

KUVA 70
Tehdas kanavan sululta katsottuna
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Tilojen käyttöä suunniteltaessa tulee 
pyrkiä sijoittamaan niihin ensisijaisesti 
toimintoja, joilla on jo tarvetta ja kysyntää. 
Tarkoituksen mukaista on löytää alueelle 
monimuotoisesti eri alojen toimijoita, jolloin 
kokonaisuus ei ole niin altis olosuhteiden 
muutoksille. Yhteiskäyttö myös edistää 
alueen elävyyttä. Tilojen sekakäyttöön voivat 
kuulua esimerkiksi  julkiset, kaupalliset ja 
yksityiset palvelut, yritys-, toimistotila- ja 
kokoustilakäyttö, oppilaitoskäyttö sekä 
pienteollisuus tai asuminen ja vapaa-
ajan toiminnot, kuten kulttuuri, näyttely-, 
käsityö- ja taidetoiminta tai liikuntapalvelut.

Tilojen uudiskäyttöä suunniteltaessa 
tulee rakennuksen ulkoasun ja sisätilojen 
säilyttämiseksi ottaa huomioon 
käyttötarkoituksen vaikutus tilojen 
muutostarpeisiin. Ratkaisun tulisi 
mahdollistaa tilojen joustava käyttö ja tulevat 
muutokset. Vähäisiä, jos lainkaan muutoksia 
vaativa uudiskäyttötaso on rakennuksen 
museointi. Siirryttäessä tilojen rajaamista 
tai ilmastointia vaativiin käyttötarkoituksiin 
suurempien rakenteellisten muutosten 
tarve lisääntyy.

MUUTTUVA TEHdAS

Valkeakosken Tervasaaressa lopetettiin 
sellutehtaan toiminta vuonna 2008, ja yli 
160 työntekijää jäi työttömiksi. Nykyisin 
Tervasaaressa on toiminnassa kolme 
paperikonetta. Osa käyttämättömiksi 
jääneistä tiloista on vuokrattu uusille 
toimijoille, jotka ovat lähinnä pieniä 
teollisuusyrityksiä. Teollisuustoiminnan 
säilyminen on kaupungin elinvoimaisuuden 
kannalta ensisijaista.

Vajaakäyttöisen rakennuksen 
aktivoiminen voidaan 
jakaa eri vaiheisiin:

1.   Rakennus tuodaan näkyväksi 
osaksi kaupunkitilaa kunnostamalla ja 
valaisemalla sen julkisivu ja ympäristö.

2.   Rakennukselle mahdollistetaan 
väliaikainen käyttö kunnostamalla 
sisätilat tasolle, joka ei vaadi suuria 
parannuksia. Aluksi rakennuksessa 
voidaan ylläpitää vaihtelevaa 
varustelutasoa ja eritasoisia 
tilavuokria, jotka mahdollistavat 
erityyppisiä toimijoita.

3.   Rakennus kunnostetaan 
pidempiaikaisen uuden 
käyttötarkoituksen tarpeita 
vastaavaksi siten, että parannukset, 
kuten tilajärjestelyjen muutokset tai 
lisälämmöneristäminen eivät muuta 
rakennuksen luonnetta. Rakennuksen ei 
tule kunnostuksen jälkeen muistuttaa 
ulkoasultaan tai varustelutasoltaan 
uudisrakennusta, vaan rakennuksen 
ominaispiirteet tulee jättää näkyviin.

4.   Toiminnan laajentuessa ja uusien 
toimintojen syntyessä tiloja voidaan 
laajentaa viereisiin rakennuksiin 
tai täydennysrakennuksiin.

Teollisuustoiminnan loppuessa tai 
vähentyessä vapautuu usein sekä 
toimistotilaa että tuotantohallitilaa. 
Monipuoliset käyttöolosuhteet ovat 
mahdollistaneet useiden yritysalueiden 
syntymisen lakkautetuille teollisuusalueille. 
Esimerkiksi UPM:n Voikkaan 2006 
lakkautetun ja Kajaanin 2008 lakkautetun 
paperitehtaan alueet on muutettu 
yritysalueiksi, joilla on hyvin erityyppisiä 
toimijoita. Molemmilla alueilla toimii yli 
20 yritystä, ja alueille odotetaan syntyvän 
satoja työpaikkoja.101 Storan Enson 
Summan 2008 lakkautetun paperitehtaan 
tiloihin on rakennettu tietoliikenneyhtiön 
palvelinkeskus.

Valkeakosken lailla teollisuusmaisema on 
myös Porin kansallisen kaupunkipuiston 
keskeisiä ominaispiirteitä. Kaupunkipuisto 
rajautuu vuonna 1902 toimintansa 
aloittaneen Porin puuvillatehtaan alueeseen. 
Puuvillatehtaasta on tavoitteena kehittää 
n. 100 000 m² laajuinen vilkas kaupan ja 
julkisten palvelujen keskus, joka yhdessä 
Kokemäenjoen toisella puolen olevan 
kaupungin keskustan kanssa muodostaisi 
tiiviin keskustatoimintojen alueen. 
Tavoitteena on löytää suojelutavoitteita 
toteuttavaa käyttöä myös läheisille 
konepajan ja sahan vajaakäyttöisille 
rakennuksille.102 

Pääosa muutetuista teollisuusalueista 
on kuitenkin jäänyt kaupunkilaisilta ja 
kulttuuritoiminnalta suljetuksi alueeksi, 
osin myös sijaintinsa ja alueen luonteen 
takia. Yritystoiminnan ja asumisen 
yhdistäminen saman alueen sisällä on koettu 
haasteelliseksi, sillä yritykset vaativat usein 
aluetta, jolla liikkuminen on turvallisuussyistä 
rajoitettua. Kaupunkilaisille avoin lopputulos 
on saavutettu parhaiten alueilla, jotka 
liittyvät kiinteästi kaupungin ydinkeskustaan 
ja vesistöön. Tähän olisi Valkeakoskellakin 
mahdollisuus erityisesti Myllysaaren osalta.

101 TEK – tekniikan akateemiset 5/2009
102 Teräsrakenne 1/2010, s.4
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Keskustan kesantoja

Kartalla on esitetty rakennukset, joissa 
on vajaakäyttöistä tai vapaana olevaksi 
ilmoitettua liiketilaa (2/2011) (musta) 
ja rakennukset, joiden käyttötarkoitus 
on muuttumassa tai joissa olisi muita 
mahdollisuuksia kehittämiseen (punainen). 
Kartalla on myös osoitettu alueet, joiden 
maankäyttö on osin selkiytymätöntä ja 
joilla on kehittämispotentiaalia (vaalea 
oranssi), sekä alueet, joille kaupunki on 
laatinut lähitulevaisuudessa toteutettavia 
maankäyttösuunnitelmia (harmaa). 

Mahdolliset kesantoalueet:

1. Myllysaari
2. Eteläinen liikekeskusta
3. Apian koulukortteli

4.4. ALUEELLINEN  
 POTENTIAALI

Valkeakosken kaupunkirakenteesta on 
pyritty löytämään kehittämiselle avoimia 
paikkoja. Keskustassa voidaan havaita 
kolme aluetta, joita olisi mahdollisuus tutkia 
eriluonteisina kesantoalueina: Myllysaari, 
eteläinen liikekeskusta ja Apian koulukortteli. 

Myllysaaren museoalueeseen rajautuva 
aidattu alue on kaupungin keskeisimmällä 
paikalla, mutta nykyisin käytössä pääosin 
teollisuuden varastointikenttänä. Keskustan 
etelärannalla sijaitsevassa Yhteistalossa ja 
sen viereisissä liike- ja virastorakennuksissa ja 
linja-autoasemalla on paljon vajaakäyttöistä 
ja tyhjentynyttä liiketilaa. Apian koulukortteli 
on tyhjentynyt oppilaitoskäytöstä, ja osalle 
rakennuksia on laadittu suunnitelma niiden 

uusiokäyttämisestä monimuotoisena 
kulttuuri- ja harrastekeskittymänä. 
Rakennukset on kuitenkin päätetty purkaa ja 
korvata liikekeskuksella ja asuinkerrostaloilla.

Huomattavan suuri osuus näillä 
potentiaalisilla kesantoalueilla on kaupungin 
omistamilla kiinteistöillä ja maa-alalla. 

VAPAA ToIMITILA KESKUSTASSA

Vapaata vuokrattavaa tai myytävää liike-, 
toimisto- ja varastotilaa on keskustassa 
ilmoitettu helmikuussa 2011 olevan 
Seurahuoneenkadulla, Valtakadulla, 
Lempääläntiellä, Koulukadulla ja 
Apiankadulla yhteensä noin 2160 m², 
vaihdellen 10 m² toimistohuoneesta 400 m² 
tilaan.103 

103 Vuokrattavien ja myytävien tilojen 
tiedot ovat seuraavilta sivustoilta:
www.vaske.fi, www.pientoimistot.
fi, www.toimitilat.fi (7.2.2011).



83

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

TäYdEnnYSRAKEnTAMInEn

Kartalla on esitetty luonteiltaan erityyppisiä 
keskustaympäristön osia. Alueita 
tulee kehittää ja täydentää vahvistaen 
niiden ominaispiirteitä ja kunnioittaen 
maiseman kestokykyä. Kartalla on esitetty 
myös mahdollisia paikkoja katukuvaa 
selkeyttävälle ja rakentamatta jääneitä 
kohtia täydentävälle tai kaupunkikuvallisesti 
epäselvää rakennetta korvaavalle 
täydennysrakentamiselle. 

1 Myllysaari
Aluetta tulee kehittää teollisuuskäytöstä 
poistuneena rakennustaiteellisilta 
ja kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan 
merkittävänä alueena ja keskustan 
kulttuuritoimintojen keskittymänä. 
Alue kestää hienovaraista ja vähäistä 
alueen toimintaa selkeyttävää 
täydennysrakentamista, joka sopeutuu 
ympäröivään kulttuurimaisemaan, mutta 
muodostaa silti selkeästi oman kerrostuman.

2  Tervasaari
Aluetta tulee ylläpitää ja kehittää 
toimivana teollisuusalueena, jolla eri 
vuosikymmeniltä 1800-luvun lopulta 
lähtien periytyvät teollisuusrakennukset 
muodostavat historiallisesti merkittäviä 
kerrostumia. Alue kestää käyttötarkoituksen 
muutoksia ja tarvittavaa teollisuuden 
täydennysrakentamista historiallisesti 
arvokkaan rakennuskannan säilyvyys ja 
ulkoinen kaupunkikuva huomioon ottaen.

3 Pohjoinen keskusta
Aluetta tulee kehittää tiiviinä, katutilaltaan 
selkeästi rajautuvana urbaanina ympäristönä. 
Alue kestää nykyiseen noin 2-5-kerroksiseen 
katukuvaan sopeutuvaa kaupunkimaista 
ja korkealaatuista täydennysrakentamista. 
Erityisiä kokonaisuuksia muodostuu  
kaksikerroksisista pienistä asuin- 
ja liiketaloista, joiden ympäristöä 
tulee täydentää niiden luonteen 
mukaisesti. Valkeakoskenkadun ja 
Seurahuoneenkadun varrella sekä Koiton 

aukion eteläpuolisissa kortteleissa voidaan 
täydennysrakentamisella parantaa 
katutilan rajautuneisuutta ja täydentää 
Valkeakoskenkadulla osittain toteutumatta 
jääneen asemakaavan mukaista ratkaisua.  

4 Keskustan pohjoisranta
Keskustan itäpuolista ranta-aluetta 
tulee kehittää maisemallisesti avoimena 
ympäristönä, jolla saunarakennus ja kirkko 
korostuvat alueen maamerkkeinä. Keskeisin 
ranta-alue on maisemallisesti herkkä 
laajemmalle uudisrakentamiselle. Rannan 
pohjoispuolinen instituutiorakennusten 
alue (oppilaitos-, sairaala- ja 
seurakunnallisia rakennuksia) kestää 
paremmin kaupunkikuvaa tukevaa 
täydennysrakentamista. 

5 Eteläinen keskusta
Aluetta tulee kehittää kaupunkikuvaltaan 
pohjoista keskustaa avoimempana julkisten 
palvelujen, hallinnon ja liiketoiminnan 
keskuksena, jolla myös asumisen 
määrää voidaan lisätä. Alue muodostaa 
kaupunkikuvallisesti yhtenäisen 1950-60-
lukujen modernin kokonaisuuden. Laajoilla 
julkisilla puistoilla on suuri merkitys 
eteläisen keskustan kaupunkikuvassa. Alue 
kestää vähäistä liikerakennusten ympäristöä 
selkeyttävää täydennysrakentamista, joka 
toisi myös ranta-alueen kiinteäksi osaksi 
muuta keskustaa. Julkisten oleskelutilojen 
tarpeeseen voidaan vastata muun muassa 
parantamalla jalankulkijan asemaa keskusta-
alueella ja vahvistamalla viheralueiden 
jatkuvuutta.
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Kansallisen kaupunkipuiston rajausluonnos 
ja kehittämissuunnitelman alue.

1 Myllysaari
2 Pohjoinen keskusta
3 Eteläinen keskusta

Kuva 71
Myllysaari valaistuna kaupungin 35-vuotisjuhlien 
aikaan vuonna 1997. Kotiseutuarkisto.

6 Eteläisen keskustan itäosa
Eteläinen liikekeskusta rajautuu sekä 
ympäröiviin pientaloalueisiin että 
katukuvaltaan hajanaisempaan ja 
käyttötarkoitukseltaan monimuotoiseen 
ympäristöön. Erityisesti uimahallin 
ja Ystävyydentalon ympäristöä tulee 
kehittää katukuvaltaan yhtenäisemmäksi 
keskustaan liittyväksi julkiseksi alueeksi. 
Niiden eteläpuolisessa Apiantorin 
korttelissa voidaan lisätä asumisen ja siihen 
katutasossa liittyvien liiketoimintojen 
osuutta, mikäli korttelin nykyinen 
päivittäistavarakauppatoiminta vähenee.

7 Keskustan pientaloalueet
Kisakadun, Melankärjen ja Pässinmäen 
asuinalueita tulee kehittää kaupungin 
kehityshistorian kannalta arvokkaina, 
matalina 1-1½-kerroksisten erillispientalojen 
alueina. Alueet ovat maisemallisesti 
herkkiä laajemmalle uudisrakentamiselle, 
mutta kestävät pienimittakaavaista 
alueiden rakennusperinteeseen ja 
luonteisiin tukeutuvaa, rakentamatta 
jääneille rakennuspaikoille sijoittuvaa 
asuinrakentamista. Alueille tulee laatia 
korjaus- ja rakentamistapaohjeet.

8 Kauppilanmäen museoalue
Aluetta tulee ylläpitää keskustan 
vanhasta rakennusperinteestä kertovana 
puistomaisena museoalueena.



85

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

Koiton aukio on kaupungin selkeä keskipiste. 
Kävelyalue jatkuu aukiolta luontevasti 
kauppakatuna Valtakadun reunoilla. Sekä 
Koiton aukio että Keskusaukio tarvitsevat 
kuitenkin selkiyttämistä muodostuakseen 
pysäköintikentistä yhteisiksi oleskelutiloiksi.

Eteläiseen keskustaan ei ole 
muodostunut yhtä keskeistä aukiota, 
vaan julkinen tila muodostuu useiden 
pienten aukioiden verkostosta, joiden 
luonnetta, rajautuneisuutta ja keskinäisiä 
kulkuyhteyksiä tulee selkeyttää ja vahvistaa. 

Kevyen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta 
tulee painottaa myös asuinalueiden ja 
keskustan välillä. Tärkeitä näkökohtia ovat 
myös liikenneturvallisuuden parantaminen 
sekä samalla liikenteen sujuvuuden 
turvaaminen ja pysäköintijärjestelyjen 
selkiyttäminen.

Toimenpiteet kävelykeskustassa

Keskustan oleskelumahdollisuuksien 
lisääminen on kulkuverkoston toiminnan 
kehittämisen ohella tärkeimpiä 
toimenpiteitä keskustan eläväisyyden 
edistämiseksi. Istuskelulle ja vapaalle 
oleskelulle varattujen puolijulkisten 
paikkojen määrää ulkotiloissa lisätään, 
sillä nykyisessä keskustarakenteessa ne 
painottuvat pääasiassa yksityisiin kahviloihin 
ja muihin sisätiloihin. Talviaikaan tärkeitä 
ovat myös suojatut, lämpimät oleskelutilat. 

Oleskelutilan tulee olla osittain rajattua, jotta 
sen luonne muuttuu julkisesta katutilasta 
puolijulkiseksi. Rajaus ei kuitenkaan saa 
muodosta visuaalista estettä katutilassa. 
Tilaa luodaan tasoeroin, matalin portain, 
jotka voivat samalla toimia katsomona 
aukiolle ja matalin istutusaltain, joiden 
reunalla on mahdollisuus istua.  Näitä 
sijoitetaan kaikkien keskeisimpien aukioiden 
reunoille, Valtakadun kävelyalueelle, 
torinrantaan ja Apiankadun liike- ja 
virastotalojen edustalle.

4.5. KESKUSTAN   
 ALUEITTAINEN  
 KEHITTÄMIS-
 SUUNNITELMA

LIIKEnnE, KäVELYKESKUSTA 
JA AUKIoT

Kansallinen kaupunkipuisto voi koota 
yhteen erilaisia ryhmiä ja vuorovaikutusta 
lisääviä tapahtumia. Kaupunkisuunnittelun 
myötä voidaan ylläpitää ja kehittää lisää 
kaupunkilaisten kohtaamispaikkoja, 
kävelykeskustaa ja vilkkaan 
kaupunkikeskustan yhteisiä ’’olohuoneita’’. 
Myös yhteisten alueiden viihtyisyys lisääntyy 
kaupunkikuvan ja arvokkaan rakennetun 
kulttuuriympäristön säilyessä ja kehittyessä. 
Kaupunkiympäristön elämyksellisyydellä ja 
virkistysmahdollisuuksilla on suuri merkitys 
asukkaiden hyvinvoinnin edistämisessä.104 

Tavoitteet

Jalankulkijoilla on nykyisin suuri kynnys 
ylittää vilkkaasti liikennöityjä ajoratoja 
ydinkeskustan ympäristössä. Tämä 
hajauttaa kävelykeskustaa ja erottaa 
toimintoja toisistaan. Tavoitteena on katujen 
ylittämisen helpottaminen yhdistämällä 
liikennemuotoja samalle väylälle ja 
vähentämällä niiden välistä erottelua. 

Keskustan käveltävyys on otettu huomioon 
Valkeakoskella jo 1990-luvulla, kun osa 
Valtakadusta ja Torikatu muutettiin 
kävelykaduiksi. Suunnitelmiin kuului myös 
korttelien sisäisten jalankulkuyhteyksien 
ja pienoisaukioiden rakentaminen, 
mikä ei kuitenkaan ole toteutunut 
kokonaisuudessaan. Kehittämällä näitä 
yhteyksiä saadaan keskustaan lisää julkista 
oleskelutilaa.

104 Flander, Jukka-Pekka. Ympäristö 2009, s.25
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Pintamateriaaleilla on suuri merkitys 
julkista tilaa jakavana elementtinä. 
Materiaalivalinnoin, värisävyin, 
ladontamallein ja tasoeroin voidaan korostaa 
tilojen erilaisia luonteita ja yksityisyyden 
asteita. Kulkupintojen tulee täydentää 
viereisten rakennusten julkisivujen ilmettä. 

Kulku katutiloissa ja niiltä rakennuksiin 
toteutetaan esteettömänä. Esteettömyys 
otetaan huomioon tasaisina kulkupintoina, 
portaattomana pääsynä liikkeisiin, julkisiin 
tiloihin ja asuinrakennuksiin nostamalla 
kadunpintaa tai rakentamalla katuun 
kiinteästi liittyvä luiska, helpottamalla 
katujen ylitettävyyttä ja edistämällä 
turvallista liikkumista myös pimeän aikaan. 

Esteettömyys tarkoittaa myös 
näkörajoitteisten huomioon ottamista. 
Kulkua johdatetaan pintamateriaalien 
ja värityksen vaihdoksilla sekä matalilla 
tasoeroilla katutilan luonteen muuttuessa, 
esimerkiksi siirryttäessä alueelle, jolla on 
myös autoliikennettä.

Opastus ja katumainonta kuuluvat 
olennaisesti kävelykeskustaan, mutta 
ne tulee toteuttaa siten, että ne eivät 
estä kulkua kadulla tai laske visuaalisesti 
kaupunkikuvan tasoa. Mainoskyltit ja 
opasteet tulee toteuttaa hienovaraisesti 
katukuvaan sopeuttamalla. Mainoskylttien 
kokoa tulee rajata, ne tulee sijoittaa 
rakennusten puolelle kulkuväylää eivätkä ne 
saa peittää rakennuksen julkisivupintaa.

Ulkoterassien sijoittamista kävelykaduille 
tulee edistää keskustan vilkkauden 
lisäämiseksi. Terassit tulee rajata 
kävelyalueesta kaupunkikuvaan sopivalla 
tavalla, esimerkiksi tilan puolijulkiseksi 
muuttavalla tasoerolla tai istutusreunuksella, 
joka voi samalla toimia istumistasona. 
Ulkoterasseja sijoitetaan erityisesti Koiton 
aukiolle, Torikadulle, Valtakadun varrelle ja 
Yhteistalon rantaan.

Valaistuksella on suuri merkitys 
kaupunkikuvan ominaispiirteiden 
korostamisessa ja tilan tunnun luomisessa. 
Riittävällä valaistuksella parannetaan 
myös julkisen ulkotilan viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta. Valon kohdistaminen tai 
hajauttaminen, värisävy, kirkkausasteen 
vaihtelu ja ajallisesti muuttuva valaistus 
luovat erilaista tunnelmaa. Hajautetumman 
katu- ja aukiovalaistuksen lisäksi 
rakennusten yksityiskohtia ja seinäpintoja 
tai esimerkiksi julkisia taideteoksia ja 
maisemallisesti arvokkaita puita voidaan 
korostaa tarkemmalla kohdevalaistuksella. 

Valaistusta lisätään turvattomiksi koetuissa 
paikoissa, kuten Lepänkorvan puiston 
rannassa ja Isosillan alla. Valoja voidaan 
heijastaa myös veden kautta, jolloin veden 
liike näkyy väreilynä seinissä. Kanavaa ja 
koskea korostetaan valaisemalla kosken 
kivetyt reunat siten, että valaistus jää 
reunuksen alapuolelle. 

Erilaisilla tapahtumilla on merkittävä osuus 
kaupunkipuiston ja keskustan elävyyden 
kannalta, ja niitä voitaisiin laajentaa ympäri 
vuoden järjestettäviksi. Valkeakoskella 
on järjestetty kesäisin esimerkiksi 
musiikkitapahtumia, kuten Paperitytön 
ehtoo ja Työväen musiikkitapahtuma. 
Yleisötapahtumien paikoiksi tilalliselta 
luonteeltaan sopivat Koiton aukio,  
Lepänkorvan puisto, Kirjastopuiston 
kenttä ja Myllysaari. Tapahtuma-aluetta 
voidaan laajentaa ottamalla Koiton aukion 
ja Lepänkorvan puiston välinen katutila 
väliaikaisesti yleisön käyttöön.

KUVA 72
Itsenäisyydenpuisto / Kirjastopuisto vapaa-
aikakeskuksen ja kaupungintalon välissä

KUVAT 73, 74 Myllysaari

KUVA 75 Asuinrakennus Lempääläntiellä

KUVA 76 Lepänkorvan puisto
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Liikenteelliset toimenpiteet

Liikkumisen helppoutta Valkeakosken 
keskustassa voidaan edistää korostamalla 
katutilojen hierarkiaa. Katutilat jäsennetään 
kävelyalueeseen, johon kuuluu kävelykatuja 
ja kauppakujia; kävelyaluetta laajentaviin 
yhteisiin katutiloihin, kokoojakatuihin, 
asuntokatuihin ja liikennettä keskustaan 
välittäviin pääväyliin. Tämä parantaa sekä 
liikenteen sujuvuutta että jalankulkijan 
asemaa. 

1. Kävelyalue
Kävelykadut muodostavat kaupungin 
keskeisimmän julkisen tilan. Alue on 
tarkoitettu sekä kävelyyn, oleskeluun että 
pyöräilyyn. Kävelyalue sijoittuu keskustaan 
tärkeimpien kaupallisten toimintojen 
läheisyyteen ja rajautuu kiinteästi viereisiin 
aukioihin. Nykyistä kävelyaluetta voidaan 
myöhemmin laajentaa Valtakadulle 
ja eteläisen keskustan Apiankadulle. 
Huoltoajo kiinteistöille sallitaan tarvittaessa 
kävelykadun kautta. 
Alue: Torikatu – Koiton aukio 
– Valtakadun pää

2. Yhteinen katutila
Eri liikennemuodoille yhteinen katutila 
jatkaa keskustan kävelyaluetta. Katualue 
on tarkoitettu kävelyn ja pyöräilyn lisäksi 
autoliikenteelle. Kadun luonteesta ja 
sijainnista riippuen koko katutila voi olla 
yhteinen tai eri liikennemuodot voidaan 
erottaa toisistaan selkeämmin. 

Siirtymät kävelyalueelta alueelle, jolla myös 
autot liikkuvat osoitetaan matalin tasoeroin 
ja materiaali- ja värivaihteluin. Ohjaavina 
linjoina voidaan käyttää myös erilaisia 
linjoja ja urituksia sekä matalia reunuksia ja 
kivipollareita. 

Yhteinen katutila voidaan myöhemmin 

vähäisin toimenpitein tarvittaessa muuttaa 
kävelykaduksi tai ottaa väliaikaisesti vain 
jalankulkijoiden käyttöön esimerkiksi 
keskustatapahtuman yhteydessä. Katutilaan 
voidaan sijoittaa pysäköintipaikkoja 
lyhytaikaista pysäköintiä varten.
Alue: Pohjoisessa keskustassa 
Keskusaukio, Koiton aukion reunamat 
ja Hakalantie torinrantaan saakka 
sekä eteläisessä keskustassa osa 
Sääksmäentiestä ja Apiankadusta.

3. Pyöräilyreitistö
Valkeakoskelle tulee luoda selkeä 
pyöräilyreitistö, jota pitkin keskusta on 
helppo saavuttaa ja joka ulottuu myös 
naapurikuntiin. Yhteyksiä tulee kehittää 
erityisesti eteläiselle Sääksmäelle sekä 
Viialan, Toijalan, Lempäälän ja Tampereen 
suuntaan.

4. Kokoojakadut ja pääliikenneväylät
Pääliikenneväylillä ja kokoojakaduilla 
autoliikenteen asema jalankulkijaan nähden 
on korostunut ja liikenteen sujuvuus 
on tärkeässä asemassa. Kevyt liikenne 
rajataan autoliikenteestä vihervyöhykkein 
ja puurivistöin ja katujen ylityskohdat 
rakennetaan turvallisiksi. Raskas liikenne 
ja läpikulkuliikenne ohjataan keskustan 
ohittaville pääliikenneväylille ja niiltä 
johdetaan myös liikenne keskustan 
pysäköintilaitoksiin Koskikarassa ja 
linja-autoasemalla sekä myöhemmin 
valmistuvassa liikekeskuksessa. 

Joukkoliikenne ohjataan myös pääosin 
pääliikenneväyliä pitkin. Pikavuorolinjat 
kulkevat reittiä Tehtaankatu – linja-
autoasema – Sääksmäentie, ja 
paikallisliikenne lisäksi Apiankatua, 
Ulvajankatua, Valkeakoskenkatua ja 
Valtakatua pitkin. 
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5. Asuntokadut

Keskustaa ympäröiviä asuinalueita 
rauhoitetaan madaltamalla ajonopeutta 
ja vähentämällä ylimääräistä 
läpikulkuliikennettä. Esimerkiksi yhteys 
Keskusaukiolta Töyräänkadulle voidaan 
muuttaa kevyen liikenteen käyttöön 
ja muodostaa katujen väliin jäävä osa 
puistoksi. Tämä parantaisi Keskusaukion 
rajautuneisuutta ja rauhoittaisi 
Töyräänkatua, jonka varrella sijaitsee 
asuinrakennuksia.

Yhteisen katutilan mahdollisuuksia

’’Shared space’’ on kaikille liikkujille yhteisen 
katutilan käsite, joka perustuu ihmisen 
käyttäytymiseen ja havainnointiin yhteisessä 
tilassa. Kaikki liikkumismuodot yhdistetään 
samaan katutilaan ilman erillisiä ajoteitä, 
jalkakäytäviä ja pyöräilykaistoja. Tämän 
on todettu useissa kaupungeissa muun 
muassa Hollannissa, Saksassa ja Ruotsissa 
lisäävän liikkujien valppautta ja keskinäistä 
vuorovaikutusta, madaltavan ajonopeuksia 
ja samalla edistävän turvallisuutta. Yhteinen 
katutila lisää kadun monikäyttöisyyttä ja tuo 
sinne lisää toimintoja.107 

Perinteinen vain autojen käyttöön varattu 
ajoväylä kannustaa nopeaan ohiajamiseen 
muista tienkäyttäjistä välittämättä. 
Autoilu, pyöräily, kävely ja ajanviettäminen 
voidaan kuitenkin kokea tasa-arvoisiksi 
toiminnoiksi. Näin katutilasta muodostuu 
keskustamaisempi, osa kävelyaluetta, 
sen sijaan että liikenneväylä halkaisisi 
yhteisen tilan. Hyvää katutilaa kuvaa helppo 
ylitettävyys, yhdistävyys sekä tiivis ja selkeä 
rajautuminen. 

107 http://www.shared-space.org/

Liikennejärjestelyjen periaate

Kartalle on merkitty pääliikenneväylät, 
joukkoliikenteen reitti, kokoojakadut, 
yhteisen katutilan alueet ja kävelyalueet.

KUVAT 77, 78
Esimerkkejä yhteisestä katutilasta Brightonissa 

Britanniassa105 ja Haslachissa Saksassa.106

KUVA 79
Vapaa-aikakeskuksen ja kaupungintalon 
välistä viheraluetta voidaan kehittää 
Kirjastopuistona ja elävöittää värikkäin, 
siirreltävin oleskelu- ja lueskelupaviljongein 
ja katoksin. Taustalla näkyvät Valkeakoski-
opisto, Myllysaari ja kaupungintalo.

105 http://en.wikipedia.org/wiki/
File:new_Road,_Brighton_-_shared_space.jpg
106 http://www.vector1media.com/
spatialsustain/shared-space-intersections.html
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RAnTAVYöHYKE JA VIHERALUEET

Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla 
kansallisella kaupunkipuistolla voidaan 
aktivoida kaupunkilaisia liikkumaan ja 
edistää esimerkiksi arki- ja hyötyliikunnan 
mahdollisuuksia. Helposti kaupungista 
saavutettavissa oleva lähiluonto, 
taajamametsät, puistoverkostot, 
luontopolut, ulkoilureitistöt ja muut 
viherkäytävät ovat virkistymisen ja 
ympäristön kokemisen kannalta tärkeässä 
asemassa. Luonnon- ja kulttuuriperinnön 
arvokkaimmat piirteet voidaan näin ’’punoa 
yhteen’’ viherrakentamisella.108 

1. Tavoitteet 

Vesistö ja puistorannat ovat keskeinen 
osa Valkeakosken ydinkeskustaa ja sen 
arvokkaimpia luonnonpiirteitä. Edellytys 
niiden kokemiselle on visuaalisen ja 
toiminnallisen yhteyden säilyttäminen 
keskustan ja vesistön välillä. 

Julkiset puistot ovat tärkeä osa Valkeakosken 
kaupunkikuvaa, ja kaikille kaupunkilaisille 
avointen, yhteisten puistojen ja 
viheralueiden merkitys asukkaille on 
suuri. Keskustan viheralueet voidaan 
jakaa niiden ominaispiirteiden mukaisesti 
avoimena hoidettaviin laadukkaisiin 
keskustapuistoihin, suojaviheralueisiin ja 
taajamametsiin, joiden hoito toteutetaan 
kunkin alueen luonteen mukaisesti. 

108 Flander, Jukka-Pekka. Ympäristö 2009, s.25

Eriasteisten luonnonympäristöjen, kuten 
urbaanin puiston ja taajamametsän 
vaihtelu kaupungissa on tärkeää. Myös 
eri käyttäjäkunnille tarkoitettujen 
viheralueiden, kuten kortteli- ja 
asuinaluekohtaisten puistojen säilymistä 
tulee tukea.

Laajempana tavoitteena voidaan 
pitää pitkien ulkoilu- ja vesireittien, 
esimerkiksi vaellus-, pyöräily-, veneily- 
ja melontareittien sekä niiden varrella 
olevien tauko- ja leiripaikkojen sekä 
näköalapisteiden lisäämistä ja kehittämistä 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa.109 
Mahdollisuutena on esimerkiksi kuntien 
yhteisen kulttuurireitin kehittäminen. 

2. Suunnittelutilanne

Pääosa rantavyöhykkeestä on merkitty 
asemakaavoissa puistoalueeksi ja osa 
taajamametsistä lähivirkistys- ja uimaranta-
alueeksi. Muutama alue muodostaa tästä 
poikkeuksen, ja niiden tilanne tulee tutkia 
asemakaavamuutosten yhteydessä.

Lepänkorvan puisto on asemakaavassa 
(41/2002) merkitty puistoalueeksi.

Itsenäisyydenpuiston alue on 
asemakaavamuutoksella (235/10.8.1998) 
osoitettu yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y-2/s), jolla ympäristö 
säilytetään. 

109 Hassi, Satu. Haastattelu 6.4.2009.

Kanavan ja Myllypuiston alue on 
asemakaavassa (184/1980 ja 221/1995) 
merkitty kanava-alueeksi. Asemakaavalla 
(230/19.3.1997) on osoitettu osa Kauppilan 
rantapuiston ja kaupungintalon välisestä 
puistoalueesta yleisten rakennusten ja 
vesiliikennettä palvelevien rakennusten 
korttelialueeksi, sekä veneiden 
talvisäilytykseen käytettäväksi alueen 
osaksi. Paikalle on rakennettu väyläasema.

3. Toimenpiteet

Vesistön ja keskustan välistä näkyvyyttä 
parannetaan avaamalla ja ylläpitämällä 
näkymiä hallitusti, hoitamalla puistoalueita 
osittain avoimina ja poistamalla 
ylimääräistä peittävää kasvillisuutta 
ydinkeskustan ranta-alueilta. Kauppilan 
ja Apian rantapuistoista ja Kirjaslammen 
edustalta alkavat taajamametsät hoidetaan 
puistoalueita luonnontilaisempina erillisen 
hoitosuunnitelman mukaan. Rantoja 
kiertävää ulkoilureittiä ylläpidetään ja sen 
varrelle järjestetään keskusta-alueella 
erilaisia toimintoja, jotka esittelevät 
Valkeakosken kansallista kaupunkipuistoa.

Veneilijöille suunnattuja palveluja ja 
oleskelualueita kehitetään koko ranta-
alueella, erityisesti Kirkonrannassa, 
torinrannassa, Yhteistalon rannassa ja 
Myllysaaressa. Lepänkorvan puiston ranta 
on varattu erityisesti risteilyaluksille. 
Rannan kävelyalue päällystetään kiveyksellä 
Myllysaaresta torinrantaan saakka ja 
kanavalta Yhteistalon edustalle.
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Myllysaaren Tehdaspuisto

Myllysaaren vanha kanava avataan ja 
muodostuvan saaren länsiosa rakennetaan 
yhteiseksi julkiseksi puistoksi, joka jättää 
maiseman avoimeksi ja mahdollistaa 
tehtaan ja kanavan näkymisen maisemassa.

Tehdaspuisto liittyy kiinteästi läheisiin 
museorakennuksiin. Puiston rannoille 
rakennetaan kävelyreitti, joka mukailee 
vanhan kanavan rannalla olleen 
kanavapuistikon luonnetta. Kanavan reunalta 
voi katsella koskimaisemaa myös pitkälle 
alavirtaan Vanajaveden suuntaan. Puistossa 
esitellään Valkeakosken yhdyskunnan 
varhaisvaiheita myllyineen ja Valkeakosken 
teollisuuden syntyä ja kehitystä.

Lepänkorvan Veistospuisto

Lepänkorvan puisto muodostaa pitkän, 
maisemallisesti arvokkaan ydinkeskustaa 
reunustavan vihervyöhykkeen. Puisto on 
saanut nimensä kosken pohjoisrannalle 
1870-luvulla rakennetusta tehdastyöläisten 
vuokrakasarmista. Lepänkorvan alueesta 
muodostui edustava tehdasyhtiön johtavien 
virkamiesten ja työväestön asuinalue, 
jonka ilme muuttui kuitenkin keskustan 
uudistumisen yhteydessä lopulta täysin 
viheralueeksi.

Kaupungin historiasta kertovalla 
Lepänkorvan puistolla on keskustalle suuri 
merkitys kaupunkimittakaavassa laajana 
viheralueena. Alueesta on mahdollista 
muodostua suosittu julkinen kaupunkipuisto  
kosken rannalla esimerkiksi Tampereen 
Koskipuiston tapaan.  Puistossa voidaan 
esitellä sen historiaa asuinalueena. 

Viheralueiden hoitamisen periaate

Puistoina hoidettavat alueet:
1   Myllysaaren Tehdaspuisto 
2   Lepänkorvan Veistospuisto
3   Kirkonranta
4   Kanavapuisto
5   Kirjastopuisto
6   Asemapuisto

Taajamametsinä hoidettavat alueet:
Kauppilanmäen rantapuisto
Apian rantapuisto
Kirjaslammen ympäristö
Linnosaari

nykyistä viherverkostoa täydentävät 
uudet puistoalueet on merkitty kartalle 
keltaisella. Kartalle on merkitty myös 
nykyinen ulkoilureitistö (vihreä) ja 
uudet ulkoilureitit (oranssi), sekä 
tärkeimmät avoimina pidettävät tai 
palautettavat näkymät (keltainen).

Yhteyttä rannan ja keskustan välillä 
parannetaan ja vihervyöhykettä vahvistetaan 
sen heikoimmissa kohdissa, etenkin 
Valkeakosken kirkon edustalla veneiden 
säilytysalueen kohdalla, Yhteistalon ja 
virastotalon rannassa ja väyläaseman 
kohdalla kosken etelärannalla.

Keskustapuistojen erilaisia luonteita 
korostetaan osana kansallista 
kaupunkipuistoa, ja alueilla voidaan järjestää 
niiden luonteille ominaisia tapahtumia. 
Kulkua puistoissa ja niiden välillä ohjataan 
opastein, joihin voi kuulua viittoja, karttoja 
sekä paikan historiasta valokuvin, videoin, 
ääninauhoin ja tekstein kertovia pisteitä. 
Yhdessä pisteessä kerrottu tarina voi 
jatkua seuraavassa kuuntelupisteessä. 
Reitti voidaan laajentaa koskemaan koko 
Valkeakosken keskustaa ja ottaa mukaan 
koko kaupungin merkitykselliset paikat ja 
rakennukset.
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KUVA 80 
Vanhan kanavan reunaa

KUVA 81 
Lepänkorvan puistossa on jälkiä 
menneisyydestä asuinalueena

KUVA 82 
Kirjastopuisto kaupungintalon ja 
vapaa-aikakeskuksen välillä

KUVA 83 
Melankärjen rantapuisto
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Lepänkorvan puistoon on sijoitettu 
muutamia veistoksia, joita lisäämällä koko 
puiston laella kulkevan kävelyreitin varrelle 
voidaan luoda kävelijöitä houkutteleva 
’’Veistospuisto’’. Veistosten ohella puistossa 
ja läheisillä aukioilla voidaan esittää myös 
vaihtuvaa tila- tai performanssitaidetta, joka 
elävöittäisi alueen käyttöä. Isosillan alapuoli 
otetaan valotaiteen heijastuspinnaksi, 
mikä parantaa alueen viihtyisyyttä ja 
turvallisuutta ja yhdistää kosken rannat 
visuaalisesti toisiinsa. 

Kanavapuisto

Kanavan toiminta luo Valkeakosken 
kanavan etelärannalla sijaitsevalle puistolle 
erityisen tunnelman, sillä puistosta voi 
seurata kanavan toimintaa, veneiden 
liikkumista, sulkuporttien avautumista ja 
kosken vesien ryöppyämistä niistä. Puisto 
hoidetaan avoimena ja sinne varataan 
paikkoja oleskeluun ja piknikin pitämiselle. 
Puistossa voidaan esitellä kanavan ja 
Valkeakosken veneliikenteen historiaa. 
Kanavapuisto yhdistyy viereiseen Kisakadun 
asuinalueeseen, jolla toimivat Taidetalo ja 
Valkeakoski-seuran Myllypirtti.

Kirjastopuisto

Kaupungintalo ja kirjaston välisestä 
Itsenäisyydenpuistosta on kehittynyt vilkas 
alue, joka kenttineen on kesäisin suosittu 
yhteisenä pelipaikkana. Puiston reunamilla 
on maisemallisesti arvokkaita avokallioita, 
jotka houkuttelevat kesäisin oleskeluun 
ja auringonottoon. Puisto liittyy kiinteästi 
läheiseen kirjastoon, minkä mukaisesti 
alueen luonnetta voidaan kehittää. 

Puiston keskus säilytetään 
hiekkapäällysteisenä kenttänä pelaamista 
ja tapahtumia varten ja kirjaston suuntaan 
nouseva terassoitu rinne voi toimia kentän 
katsomona. Keskuksen ympärille ja puiston 
rinteille rakennetaan siirrettäviä ja värikkäitä 
puurakenteisia oleskelukatoksia, joissa voi 
viettää aikaa. Puistossa voisi kesäisin toimia 
kirjaston ulkopiste, josta saisi lainata kirjoja 
puistossa luettaviksi, tai vaihtaa ja tuoda 
tilalle omia kirjoja. Kirjastopuistosta on 
yhteys viereiseen linja-autoaseman edustan 
puistoon.

KUVA 84
Myllysaaren öinen maisema.

KUVAT 85, 86, 87
Myllysaaren Isopuoli ja Vähäpuoli
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MYLLYSAARI

Alueen erityispiirteet

Myllysaari edustaa Valkeakosken 
teollistumisen historian vanhinta säilynyttä 
kerrostumaa ja sen sivuitse kulkenut koski 
on luonut perustan koko Valkeakosken 
yhdyskunnan rakentumiselle. Vanhimmat 
maisemassa näkyvät elementit ovat osa 
1860-luvulla rakennetun kanavan kivetty 
uoma ja sen kanssa samalla vuosikymmenellä 
valmistunut kanavakasöörin virkatalo 
rinteessä kanavan edustalla. Yhdessä 
Myllysaaren tehdasrakennusten kanssa 
talo on ainoa kylän vanhan, myöhempien 
muutosten alle jääneen pääkadun linjaa 
osoittava rakennus. Vanhan kanavan 
maisemaan kuului huomattavasti enemmän 
rakennuksia kuin alueella on säilynyt.

Liian matalana pidetty vanha kanava 
korvattiin uudella Myllysaaren eteläpuolella 
kulkevalla kanavalla vuosien 1950-55 
aikana ja vanha kanava täytettiin 1960-
luvun alussa.  Vuosina 2002-05 Myllysaaren 
alueen kunnostamisen yhteydessä osa 
vanhasta kanavasta kaivettiin esiin ja sen yli 
rakennettiin alkuperäisen mukainen silta.

Myllysaaren punatiiliset 
teollisuusrakennukset periytyvät usealta eri 
aikakaudelta. Isopuolen rakennuksessa on 
osia tehtaan siipirakennuksesta vuodelta 

1892, sekä 1900-luvun alussa ja 1930-luvulla 
sattuneiden tulipalojen jälkeen rakennettuja 
osia. Isopuoleen kuuluu vuonna 1904 
rakennettu, arkkitehti Birger Federleyn 
suunnittelema Myllysaaren maamerkiksi 
muodostunut tornimainen vesisäiliö.110 
Viereinen kaksikerroksinen, yhtiön 
korjauspajaksi rakennettu Vähäpuoli on 
valmistunut kahdessa osassa vuosina 1902 
ja 1906. Kanavamaisemaan kuuluvat myös 
1906 rakennettu, nykyisin varastona toimiva 
Sorrin puuhiomo, sekä 1955 valmistunut 
arkkitehti W.g. Palmqvistin suunnittelema 
vesivoimalaitos.

Viereisen Tervasaaren teollisuusalueen 
näkyvin osa on Palmqvistin suunnittelema  
vuosina 1937-38 rakennettu paperi- ja 
sulfaattiselluloosatehdas. Rakennukset 
ovat kokeneet suuria muutoksia, mutta 
konttorirakennuksen pääjulkisivu ja osa 
kanavalle avautuneesta julkisivusta ovat 
vielä lähes alkuperäisessä asussaan.

Kanavakasöörin virkatalo on entisen 
omistajansa arvon mukaisesti edustava. 
Mahdollisesti valtion tyyppipiirustuksin 
rakennettu talo on saanut vaikutteita 
useasta eri tyylisuunnasta. Rakennuksen 
piirteissä esiintyy erityisesti uusgotiikan ja 
nikkarityylin vaikutusta. Talo on säilynyt 
lähes täysin alkuperäisessä asussaan. 

110 Siren 1997, s.53
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Rakennusta on laajennettu kahdella 
huoneella vuonna 1878, ja 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa talon eteläpäätyyn 
on rakennettu umpiseinäinen kuisti 
porrashuoneeksi.111 

Uuden kanavan rakentamisen myötä vuonna 
1956 Kanavakasöörin talo kunnostettiin 
Jylhävaaran konepajan johtajan 
asunnoksi. Vuonna 2001 rakennus siirtyi 
Myllysaaren museosäätiön omistukseen 
ja talo suunniteltiin kunnostettavaksi ja 
kalustettavaksi säätyläisperheen kotia 
kuvaavaksi museoksi. Museota ei kuitenkaan 
toteutettu ja talo on ollut useiden eri 
toimijoiden käytössä toimistotiloina.

Myllysaaren alue on kaupunkikuvaltaan 
korkealaatuinen ja koskea reunustava puisto 
hyvin hoidettu. Kaupungin omistuksessa 
oleva alue on laadukasta julkista ulkotilaa, 
mutta Museorakennuksiin rajautuva 
teollisuusalue sekä viereinen pysäköintialue 
aiheuttavat maisemavaurion muuten 
viihtyisään ympäristöön. Liikenne alueella 
on jalankulkupainotteista, ja museoaluetta 
palvelee Kanavakasöörin talon edustalla 
oleva pysäköintialue.

Suunnittelutilanne

Myllysaaren alue ja Tervasaaren 
tehdasalue on asemakaavan muutoksessa 
(221/27.2.1995) merkitty teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialueeksi. 
Myllysaaren alueelle on annettu 
suojelumerkintä s-1, jonka mukaan alueella 
olevia rakennuksia ei saa purkaa eikä niiden 
ulkonäköä muuttaa ilman pakottavaa syytä. 
Rakennuksille on annettu suojelumerkintä 
sr-2. 

Osaa tehdasalueesta koskee määräys 
’’Rakennusten julkisivut on rakennettava 
siten, että ne ovat sopusoinnussa 
ympäristön rakennusten kanssa julkisivun 
rakennusaineen, mittasuhteiden, pintojen 

111 nieminen 1988, s.113

ja värityksen suhteen’’. Vesivoimalaitos ja 
Sorrin hiomo on merkitty teknistä huoltoa 
palveleviksi rakennuksiksi. Kaavakartalla 
näkyvät Valkeakosken vanhan päätien 
linjaus ja vanhat jakokunnat.

Kanavakasöörin talon alue on 
asemakaavassa (221/1995) merkitty 
puistoksi ja rakennukselle on annettu 
suojelumerkintä sr-2. 

Myllysaaren museoalueen kaava ei 
ole ajantasainen alueen nykyiseen 
käyttöön nähden, mutta sekä alueen että 
rakennusten säilyttämiseen on sitouduttu 
kaavan suojelumerkinnöin. Tavoitetta 
Tervasaaren teollisuuskäytössä olevien 
rakennushistoriallisesti arvokkaiden 
rakennusten säilyttämiseen ei sen sijaan 
ole osoitettu suojelumerkinnöin. Alueelle 
tulisi tehdä koko teollisuusalueen kattava 
rakennusinventointi.

Myllysaaren käytön 
tehostamissuunnitelma 2007

Suunniteltaessa Myllysaaren käytön 
tehostamista vuonna 2007 alueesta pyrittiin 
luomaan kulttuuri- ja harrastetoimintojen 
keskittymä. Kaikki museotoiminta ja 
kaupungin kulttuuritoimi ehdotettiin 
siirrettäväksi Isopuolen rakennuksen 
ensimmäiseen kerrokseen. Toisen 
kerroksen todettiin olevan vähällä käytöllä, 
ja tiloihin ehdotettiin sijoitettavaksi 
vaihtuvia näyttelyitä ja harrastetiloja, 
joita voisivat käyttää Valkeakoski-opiston 
tanssi- ja teatteriryhmät sekä käsityö- ja 
kudontakurssit. Olemassa olevat sosiaalitilat 
palvelisivat tätä toimintaa. Kolmanteen 
kerrokseen ehdotettiin sijoitettavaksi 
kuvataidekoulu opetus-, varasto- ja 
opettajien työskentelytiloineen.112 

Vähäpuolen rakennukseen ehdotettiin 
sijoitettavaksi nuorisotoimen harraste, 
konsertti-, toimisto- ja kahvilatilat. 

112 Myllysaari, hankeselvitys 2007, s.5

KUVAT 88, 89, 90
Kanavakasöörin talo
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Kanavakasöörin talo ehdotettiin 
peruskorjattavaksi toimistotiloiksi ja 
työntekijöiden sosiaali- ja varastotiloiksi 
matkailutoimiston ja Työväen 
musiikkitapahtuman käyttöön.113 Kaikista 
selvityksessä ehdotetuista toiminnoista 
on vuoteen 2011 mennessä toteutettu 
museotoiminnan ja kulttuuritoimen 
siirtäminen Isopuolelle ja Kanavakasöörin 
talon ottaminen musiikkitapahtuman 
toimistoksi. Toteutumassa ovat myös 
matkailutoimiston ja tanssisalitilojen 
sijoittaminen Isopuolelle.

Tavoite kulttuuri- ja harrastekeskittymästä 
toteutuisi, kun kaikki suunnitellut 
toiminnot sijoitettaisiin Myllysaaren 
alueelle. Hankeselvityksessä esitetyt 
toiminnot ovat nykyisin sijoitettuina 
pieniin vuokrattuihin tiloihin eri puolilla 
keskustaa. Niiden toimintaa tehostaisi 
sijoittaminen lähelle toisiaan. Ottamalla 
käyttöön nykyistä laajempi alue toimintojen 
sijoitteluun on enemmän mahdollisuuksia. 
Kanavakasöörin talon säilyttäminen varasto- 
ja toimistokäytössä ja nuorisotoimen 
tilojen siirtäminen Vähäpuolelle ei tue 
rakennusten historiallista arvoa. Vähäpuolen 
osalta muutoksen toteuttaminen 
hankesuunnitelmassa esitetyllä tavalla 
vaatisi suuria sisätilojen muutoksia. Näihin 
rakennuksiin esitetyt toiminnot ovat 
luonteeltaan puolijulkisia, eivätkä avaa 
rakennuksia kaikkien kaupunkilaisten 
käyttöön. 

113 Myllysaari, hankeselvitys 2007, s.5

Hankeselvityksessä on esitetty koko 
museoalueen aitaamista rannan puolelta 
turvallisuuden lisäämiseksi, mikä tulisi 
muuttamaan perinteisesti avoimen alueen 
maisemallista luonnetta. 

Tavoitteet

Tervasaaren teollisuusympäristö on 
vieraantunut ennen sille läheisestä 
vesistöstä ja sen reuna-alueet ovat 
visuaalisesti hajautuneet. Myllysaaren 
ympäristössä on valtava potentiaali siihen, 
että toimiva teollisuus saataisiin jälleen 
osaksi kanavamaisemaa. 

Kaupungin lähes keskeisimmällä paikalla 
sijaitseva, vanhan kanavan peittävä 
asfalttikenttä on nykyisin käytössä 
teollisuuden varastoalueena. Alueella 
on paljon käyttämätöntä potentiaalia, 
jota hyödyntämällä Myllysaaresta 
voidaan muodostaa aktiivinen kulttuuri- 
ja viherympäristö. Alueen vilkastuessa 
mahdollisuudet myös uusille toiminnoille ja 
palveluille kasvavat. Myllysaaresta voisi myös 
muodostua erilaisten ulkoilmatapahtumien 
järjestämispaikka.

Kaupungin identiteetille tärkeä 
ajallinen kerrostuneisuus on ohentunut 
kulttuurihistoriallisten elementtien 
vähentyessä maisemasta. Tavoitteena on 
historiallisesti ja rakennustaiteellisesti 
arvokkaiden vielä havaittavissa olevien 
kohteiden kunnostaminen ja ylläpito. Myös 
hallittu täydennysrakentaminen voidaan 
nähdä ympäristön säilyttämisen keinona.

Ainoa alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan 
säilynyt rakennus Myllysaaren alueella on 
vesivoimalaitos, ja osa kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaista rakennuksista on vajaakäyttöisiä, 
tyhjillään tai varastokäytössä. Tavoitteena 
on käyttötarpeiden ja erilaisten toimintojen 
sijoittamisvaihtoehtojen tutkiminen sekä 
uusien, myös väliaikaisten toimintojen ja 
palvelujen syntymisen mahdollistaminen 
alueelle.

KUVA 91
Vanhan kanavan kiinnitystolppa

KUVA 92
Vanhan kanavan kiveyksiä

KUVA 93
Valkeakosken vanhan päätien kiveystä 
Myllysaaressa, taustalla Kanavakasöörin talo.
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Myllysaaren toiminnot keskitetään 
kolmen aukion ympärille: Vähäpuolen ja 
Isopuolen väliin, Isopuolen länsisivulle 
ja Sorrin hiomon ja voimalaitoksen 
edustalle muodostettavalle aukiolle. Aukiot 
luovat toisiinsa yhdistyvän, laadukkaasta 
julkisesta oleskelutilasta muodostuvan 
vaihtelevan tilasarjan. Näin myös nykyisin 
varastokäytössä oleva hiomorakennus 
voidaan liittää osaksi kokonaisuutta.

Alueen kehittäminen ja kanavan avaaminen 
on toteutettavissa, kun alueella nyt 
olevat toiminnot kyetään sijoittamaan 
tehdasalueen sisälle. Valkeakosken uusi 
kanava pidetään ainoana kulkuväylänä 
vesistöjen välillä, ja vanha kanava toimii vain 
historiallisena elementtinä maisemassa. 
Osittainen veden virtaaminen on 
todennäköisesti tarpeen kanavan puhtaana 
pysymisen takia. Vanhassa kanavassa 
oli kaksi sulkukamaria, joiden pituudet 
olivat 35,6 m ja leveydet 7,55 m. Alueen 
korkeustasot vaihtelevat noin +80 - +85 mpy 
välillä, ja vedenpintojen korkeusero uuden 
kanavan eri puolilla on 4,5 - 4,7 m. 

KUVA 94
Myllysaaren maisema ennen tehtaan 
1930-luvun laajennusta. Värjätty alue on 
yhdistelmä nykyisestä ja vanhan kanavan 
avaamisen jälkeen näkyvästä maa-alueesta.
UPM-Kymmene oyj Keskusarkisto.

KUVA 95
Tehtaan julkisivu kanavan edustalla 1950-luvulla. 
Myllysaaren museon arkisto.

Myllysaaren kanavanvarren kävelykujanne 
päällystetään kiveyksellä, ja sen varrelle 
rakennetaan oleskelu- ja istuskelupaikkoja. 
Saaren länsipää muutetaan kaupunkilaisille 
yhteiseksi puistoksi, jonka luonne liittyy 
ympäröivään teollisuusmaisemaan. 
Isopuolen ja Kanavakasöörin talon edustalla 
vielä jäljellä oleva osa vanhasta pääkadusta 
säilytetään, ja sen jatkeena ollut, kosken 
eteläpuolelle johtanut silta rakennetaan 
uudelleen. Silta voidaan toteuttaa 
nostettavana tai sivuun käännettävänä, 
jolloin veneet pääsevät kulkemaan 
kanavasta. Kosken ylittävien kiinteiden 
siltojen alikulkukorkeus on 5 m. 

Uusi silta parantaa kulkuyhteyttä keskustojen 
välillä, sillä ainoat yhteydet kosken yli ovat 
olleet korkealla sijaitseva vilkasliikenteinen 
Isosilta ja kaukana sijaitseva Putaansilta. 
Uusi silta osuu kaupungintalon laajennuksen 
edustalle, ja siltä johdetaan yhteys 
Itsenäisyydenpuistoon kanavan rannassa 
kulkevalta kävelyreitiltä. Tavoitteena on 
käveltävä Myllysaari, jolla autoliikenne 
on mahdollisimman vähäistä. Ajoyhteys 
saarelle huoltoajoa varten ohjataan nykyistä 
reittiä sillan yli Isopuolen rakennuksen 
vierestä. Ajoreitin tulee olla riittävän 
leveä liikenteelle. Pysäköinti ohjataan 
rakennettavaan maanalaiseen tilaan, jonne 
on yhteys Koskikarasta ja Tehtaankadun 
liittymän vierestä Myllysaaren puolelta.

Teollisuustoiminnan ja kaupungin päätien 
siirryttyä Myllysaaren ulkopuolelle 
alueesta on muodostunut muusta 
keskustatoiminnasta osin eristäytynyt alue. 
Tavoitteena on alueen liittäminen paremmin 
keskustan kevyen liikenteen verkostoon 
ja jalankulkuyhteyksien kehittäminen 
keskustan suuntaan ja kosken yli.

Ydinkeskustan länsipuolelta on puuttunut 
laajempi yhtenäinen viheralue Lepänkorvan 
puiston päättyessä Myllysaaren edustalle. 
Tavoitteena on kaupunkilaisille avoimen 
yhteisen viherympäristön jatkaminen 
Myllysaaren alueella.

5. Toimenpiteet

Teollisuusympäristö tuodaan osaksi 
kanavamaisemaa avaamalla Myllysaaren 
vanhan kanavan uoma. Osa kanavan 
kiveyksistä on vielä paikallaan maan alla, 
joten kanavan avaaminen on mahdollista. 
Toimenpide muodostaa Myllysaaren 
jälleen saareksi ja rajaa sen omaksi 
kokonaisuudekseen, jota voidaan kehittää 
erilaisten museo- ja kulttuuritoimintojen 
alueena. Vanha kanava rajautuu tehtaan 
1930-luvun julkisivuun, ja palauttaa 
tehdasmaisemaan olennaisena kuuluneen 
vesistöyhteyden. Vanhan kanavan päässä 
ranta muotoillaan siten, että tehtaan 
julkisivun eteen jää visuaalisesti tarpeeksi 
laaja vapaa tila. 

95



98

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

KUVA 96
Sulfiittitehdas, happotorni ja ilmarata.
Myllysaaren museon arkisto.

KUVA 97
Tervasaaren paperikonesali
Myllysaaren museon arkisto.

KUVA 98
Avaamalla vanha kanava saadaan tehtaan 
julkisivu jälleen osaksi vesistömaisemaa.
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Isopuoli – Vähäpuoli

Myllysaaressa on nykyisin käytössä 
vain Isopuolen museorakennus, jossa 
toimivat kaupunginmuseon lisäksi 
Visavuoren museosäätiö, kulttuuritoimi 
ja arkisto ensimmäisessä kerroksessa ja 
jalkapallomuseo kolmannessa kerroksessa. 
Rakennus koostuu kellarista ja kolmesta sen 
päällisestä kerroksesta, ja sen kerrosala on 
noin 3630 m². Isopuolen käyttöä tehostetaan 
sijoittamalla rakennuksen toiseen kerrokseen 
hankesuunnitelmassa esitetyt tanssi-, 
teatteri- ja muut harrastetilat. Isopuolelle 
sijoitetaan myös matkailutoimiston ja 
Työväen musiikkitapahtuman toimipiste. 

Kaksikerroksinen Vähäpuolen rakennus on 
nykyisin pääosin avonaista näyttelytilaa. 
Rakennuksen kerrosala on noin 606 
m². Rakennuksen luonnetta julkisena 
kaikille avoimena tilana ei tule muuttaa, 
ja rakennuksen säilymistä tukisi sen 
käyttäminen julkisina kokous-, esiintymis- ja 
juhlatiloina kaupungin ja museon käytössä. 
Rakennukseen voidaan sijoittaa näihin 
toimintoihin liittyvä kahvila, ja tiloja voidaan 
vuokrata myös yksityisten henkilöiden 
tai järjestöjen tapahtumakäyttöön. 
Kahvilatoiminta aktivoisi kesäisin myös 
rakennuksen piha-aluetta. Kaikki tilojen 
muutokset tulee toteuttaa mahdollisimman 
vähäisin rakenteellisin muutoksin. Vanhoja 

rakenteita ja seinäpintoja tulee pyrkiä 
entistämään ja avaamaan näkyviin.

Isopuolen on hankeselvityksessä 
mainittu olevan rakennusteknisesti 
hyvässä kunnossa, ja Vähäpuolen kunto 
on esitetty tarkistettavaksi tarkempien 
suunnitelmien yhteydessä. Vähäpuolen 
osalta hankesuunnitelmassa todetaan, että 
toimintojen ja tilojen kehittäminen edellyttää 
koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän 
ja IV-konehuoneen sekä hissiyhteyden 
rakentamisen.114 Varustelutason todellinen 
tarve tulee kuitenkin harkita rakennuksen 
historiallisen arvon mukaan, eikä siinä tule 
pyrkiä uudisrakennuksen tasolle.

Sorrin hiomo – vesivoimalaitos

1900-luvun alussa rakennettu Sorrin 
hiomorakennus liitetään osaksi Myllysaaren 
aluekokonaisuutta ottamalla rakennus 
sen historiallista arvoa vastaavaan 
käyttöön. Rakennuksen kerrosala on noin 
535 m². Hiomorakennus kunnostetaan 
ja sinne sijoitetaan käsityöläis- ja 
taidepaja myymälöineen. Toimintoihin 
voivat kuulua esimerkiksi nykyisin linja-
autoasemalla sijaitsevat kudontatila ja 
tiffanylasipaja. 1950-luvulla valmistunut 
punatiilinen vesivoimalaitos on tärkeä osa 

114 Myllysaari, hankeselvitys 2007, s.17

kanavamaisemaa ja se pyritään pitämään 
alkuperäisessä käytössään.

Hiomorakennuksen edustaa selkiytetään 
tilallisesti rakentamalla matala täydennysosa, 
jonka yläpinta nousee hiomorakennuksen 
sisäänkäynnin tasolle ja muodostaa hiomon 
ja voimalaitoksen edustalle rajatun aukion.  
Täydennysosaan sijoitetaan Isopuolen 
ja Vähäpuolen rakennuksiin suunnitellut 
kuvataidekoulu ja nuorisotoimen tilat sekä 
nettikahvila.  Matala täydennysosa sopeutuu 
maisemaan, ja mahdollistaa tehtaan 
julkisivun näkymisen museorakennusten 
edustalta ja uudenlaisten näkymien 
syntymisen katsottaessa aukiolta kanavalle 
tai Vanajaveden suuntaan. Täydennysosa 
avautuu Myllysaaren länsipäähän 
rakennettavaan puistoon ja muodostaa sen 
edustalle oleskeluaukioita. Rakentaminen 
toteutetaan korkealaatuisena, ja sen 
tulee sopeutua ulkoasultaan ympäröivään 
punatiiliseen rakennuskantaan erottuen 
kuitenkin selvästi omana kerrostumanaan.  

Sijoittamalla kuvataidekoulu ja nuorisotoimi 
täydennysosaan vähennetään Isopuolen 
ja Vähäpuolen rakennuksiin kohdistuvaa 
rasitusta. Näin toiminnoille myös 
muodostuu oma suojattu piha-alueensa. 
Nettikahvilan toiminta suunnataan kaikille 
alueen käyttäjille, ja kahvilasta järjestetään 
sisäinen yhteys sen yläpuoliselle aukiolle, 
joka voi toimia kahvilan terassina. Aukio 
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reunustetaan täydennysosaan liittyvin 
kaitein, ja tilaa rajataan myös tähän sidotuin 
sirorakenteisin katoksin. Nuorisokeskuksen 
harrastetoimintaa voidaan järjestää 
myös kuvataidekoulun tiloissa, ja tilojen 
läheisyys luo lisää yhteistyömahdollisuuksia. 
Kuvataidetilojen on hyvä avautua pohjoisen 
suuntaan valo-olosuhteiden optimoimiseksi. 
Hankeselvityksen tilaohjelmassa 
kuvataidekoulun on arvioitu tarvitsevan tilaa 
noin 630 h-m² ja nuorisokeskuksen toimisto-
, harraste- ja luentotiloineen noin 715 h-m², 
sekä kudonta- ja käsityöopetustilojen noin 
270 h-m².115 

Edellä mainituilla toiminnoilla yhdistetään 
koko Myllysaaren alue toimivaksi kulttuuri- 
ja harrastetoimintojen kokonaisuudeksi. 
Täydennysosa muodostaa nykyisin 
jäsentymättömän alueen selkeästi rajatuksi 
aukioksi, jolta voidaan tarkkailla näkyviin 
avattavaa vanhaa kanavaa ja tehtaan 
julkisivua. Aukio toimii kulkua Isopuolen 
edustalta saaren länsiosan puistoon 
välittävänä tekijänä.

115 Myllysaari, hankeselvitys 2007, liite.

Kanavakasöörin talo

Kanavakasöörin talo on keskustan vanhin 
säilynyt rakennus, ja se on noin 140 
vuoden olemassa olonsa aikana ollut sekä 
asuin- että toimistokäytössä. Rakennuksen 
kerrosala on noin 176 m². Rakennus 
peruskorjataan säilyttäen sen ulkoasu ja 
entisöiden sisätilat 1900-luvun vaihteen 
asuun. Entisöiminen on vielä mahdollista, 
sillä rakennuksen vanhat alakatot ja 
sisäovet on säilytetty. Rakennus muutetaan 
aiempien suunnitelmien mukaisesti 
edustavaksi virkailijakotimuseoksi, jolloin 
se toimii Kauppilanmäen työväestön 
asumista esittelevän museoalueen parina. 
Rakennuksen luonne muuttuu samalla 
toimistosta kaupunkilaisille avoimeksi 
julkiseksi rakennukseksi.

Hankeselvityksessä todettiin, että 
maanpinta rakennuksen ympärillä on 
liikkunut. Selvityksessä suositellaan ensi 
tilassa tehtävää seinänvierustäyttöjen 
rakenteiden ja kuivatuksen tarkistamista 
sekä kuntotutkimuksen tekemistä.116 
Rakennuksen teknisen kunnon ei todettu 
vastaavan suunnitellun toiminnan tarpeita, 
ja rakennukseen esitettiin lisättäväksi 
koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä.117 
Suunniteltaessa kunnostamista tulee 
ensisijaisena lähtökohtana kuitenkin pitää 
rakennuksen kulttuurihistoriallista arvoa, ja 
tekninen varustelutaso tulee arvioida sen 
mukaisesti. 

116 Myllysaari, hankeselvitys 2007, s.9
117 Myllysaari, hankeselvitys 2007, s.17

Tehtaan pääjulkisivu – asuinrivitalot

Tehtaan 1930-luvun 
laajennuskokonaisuuteen kuuluvan 
konttorirakennuksen julkisivu on 
arkkitehtonisesti edustava ja osa siitä 
on vielä lähes alkuperäisessä asussaan. 
Konttorin eteen on 1950-60-luvulla 
rakennettu ’’työkalupakiksi’’ kutsuttu 
pitkä, kaksikerroksinen rivitalo tehtaan 
korjausmiesten asunnoiksi. Konttorin 
julkisivun ja rivitalon välinen alue on nykyisin 
asfaltoitua pysäköintialuetta, eikä rivitaloille 
muodostu lainkaan yksityistä pihatilaa. 

Rivitaloille rajataan istutettu piha-alue 
huomioiden ajoyhteydet asuntojen 
autotalleihin, ja konttorin julkisivun 
eteen jäävä tila muodostetaan kiveyksin 
päällystetyksi ja istutuksin rajatuksi 
kävelyalueeksi, joka palauttaa tehtaan 
pääjulkisivulle kuuluvan arvon. Pysäköinti 
ohjataan tehdasalueen sisäänkäynnin 
viereen ja rakennettavaan maanalaiseen 
tilaan ja kulkuyhteys sinne järjestetään 
Tehtaankadun liittymän vierestä. 
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100

101

102
KUVA 99
Tervasaaren tehtaan konttorin pääjulkisivu.

KUVAT 100, 101
Myllysaari ja viereinen teollisuusalue. Suuri 
varastohalli näkyy kulttuurimaiseman 
keskellä joka suunnasta katsottuna.

KUVA 102
näkymä Myllysaareen tehtaan edustalta. 
Myllysaaresta voidaan muodostaa elävä 
kulttuuri-, harrastus- ja virkistysalue.

oikealla alla: Myllysaaren alueen nykytilanne 
ja rakennuksiin sijoitettavat toiminnot.
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PoHJoInEn KESKUSTA

1. Alueen erityispiirteet

Puistokatumaisen Valtakadun ja 
Seurahuoneenkadun risteyksessä sijaitsevan 
Koiton talon edusta on muodostunut 
ydinkeskustan toimintojen keskipisteeksi 
ja kaupunkilaisten kohtaamispaikaksi. 
Aukiolle muodostuu mittasuhteiltaan ja 
rakennuskorkeudeltaan yhtenäinen, tiivis 
kaupunkitila, joka yhdistyy ydinkeskustan 
tärkeimpien kulkuväylien muodostamaan 
verkostoon. Koiton aukion ympärille 
sijoittuva, pääosin pelkistetyn moderni 
rakennuskanta on pääosin 1930-1960 
-luvuilta. Vuonna 1939 valmistunut 
Osuusliike Koiton talo on kulttuuri- ja 
rakennushistoriallisesti merkittävä. 
Maamerkkinä aukion etelälaidalla on 
seitsemänkerroksinen 1950-luvulla 
valmistunut Silakkalinnaksi kutsuttu 
kerrostalo. 

Koiton aukiolta pohjoiseen johtavan 
suoran Seurahuoneenkadun päätteenä on 
tehdasyhtiön vuonna 1900 rakennuttama 
Seuratalo, jossa alettiin pian rakennuksen 
valmistuttua järjestää teatteritoimintaa. 
Vuodesta 1985 lähtien Seuratalo on 
toiminut Valkeakosken kaupunginteatterina. 
Alkuperäisessä asussaan 
uusrenessanssityyliä edustaneen seuratalon 
ulkoasu on muuttunut eri aikoina tehtyjen 
saneerausten ja laajennusten yhteydessä. 
Valmistuttuaan Seuratalon ilme oli 
huomattavasti pienipiirteisempi. Julkisivun 

peruspiirteet ovat kuitenkin yhä näkyvissä, 
ja rakennus on kulttuurihistoriallisesti 
merkittävä osa keskustan vanhinta säilynyttä 
rakennuskantaa.

Koiton aukiolta luoteeseen johtaa 
aiemmin keskustan pääkatuna toiminut 
Valtakatu. Leveän, puurivistöjen ja 
kävelykadun reunustamaa Valtakatua 
rajaavat rakennukset ovat pääosin 
1950-1960 -luvuilta. Kadun päätteenä 
sijaitsee Keskusaukio, jonka ympärille 
sijoittuvat 1950-luvulla valmistuneet 
uusi työväentalo sekä musiikkiopistona 
toimiva vanha postitalo. Keskustan 1950-
luvun rakentamiselle ovat tyypillisiä 
myös kaksikerroksiset, rapatut liike- ja 
asuinrakennukset, joita on säilynyt vielä 
joitakin Valkeakoskenkadun, Salonkadun ja 
Torikadun varrella.

Koiton aukion itäpuolinen aluekokonaisuus 
muodostuu Lepänkorvan puistoon 
ja Hakalanrantaan rajautuvasta 
avonaisesta torialueesta, jonka laidalle 
sijoittuu vuonna 1935 valmistunut 
kaksikerroksinen, tiilirunkoinen sauna- ja 
pesularakennus. Arkkitehti W.g. Palmqvistin 
suunnittelemalla uusklassistisella, myös 
alkavia funktionalistisia piirteitä edustavalla 
saunarakennuksella on merkittävä 
kaupunkikuvallinen arvo. Ensimmäisessä 
kerroksessa oli rakennuksen valmistuessa 
pesula ja toisessa kerroksessa saunatilat 
pukuhuoneineen. Vuonna 1984 nämä 
muutettiin toimistotiloiksi. 

Torin pohjoispuolella maisematilaa rajaa 
Valkeakosken Yhteiskoulun eri-ikäisistä 
osista muodostuva rakennuskokonaisuus. 
Koulun ensimmäinen osa valmistui vuonna 
1938 Toivo Salervon suunnittelemana. 
Torialueen suhde vesistöön on tiivis ja 
saunarakennus muodostuu horisontaalisen 
lähimaiseman maamerkiksi sekä Koiton 
aukiolta että Putaan sillalta katsottuna. 
Laajempi maisematila jatkuu Apian kanavien 
suuntaan, kohdaten näkymän päätepisteenä 
Apian riippusillat. 

Ydinkeskustan itäpuolella sijaitseva 
Valkeakosken kirkko veistosmaisine 
kellotapuleineen on tärkeä maamerkki 
kosken pohjoisrannalla. Vuonna 1969 
valmistuneen, arkkitehti Veikko Larkaksen 
suunnitteleman kirkkorakennuksen 
arkkitehtuurissa korostuvat voimakkaat 
linjat. Jyrkät katonlappeet ja julkisivun 
keskellä kulkeva vertikaalinen ikkunalinja 
korostavat rakennuksen ylöspäin 
suuntautuvasta hahmoa. 

103

KUVA 103
Maisema Putaansillalta keskustaan. Ranta-
aluetta ja Lepänkorvan puistoa voidaan 
elävöittää erilaisin toiminnoin. Maiseman 
kiintopisteenä näkyy torin saunarakennus.

KUVAT 104. 105
Keskustalle tyypillisiä pieniä asuin- ja liiketaloja

KUVA 106
Teatteri / entinen seurahuone

KUVAT 107, 108
Valkeakosken kirkko
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KUVA 109
Koiton aukio 1960-luvulla. Matala kasvillisuus 
mahdollistaa näkymän kauas ja muodostaa 
miellyttävää katutilaa. Valtakadun päässä 
näkyy Keskusaukio ja postitalo.  
Kotiseutuarkisto.

KUVA 110
Autoliikenne ja pysäköinti hallitsevat 
osaa nykyisestä Koiton aukiota.

KUVAT 111-115
Koiton aukion ympäristöä. Katutilassa olisi 
mahdollisuuksia elävöittämiseen. Alueella 
tarvitaan lisää oleskelupaikkoja. Tehtaan piiput 
näkyvät kadun päätteinä joka puolelta kaupunkia. 

oikealla alla:
Pohjoisen keskustan nykytilanne.

Valkeakosken kirkko jäi useita 
kirkkorakennuksia suunnitelleen 
Larkaksen viimeiseksi työksi.118 Keskustan 
vierasvenesataman äärellä sijaitseva 
kirkko on helposti myös veneilijöiden 
saavutettavissa.

2. Suunnittelutilanne

Suurin osa ydinkeskustassa voimassa 
olevista asemakaavoista on 1990- ja 2000-
luvulta ja korttelit on niissä osoitettu asuin-, 
liike- ja toimistorakennusten korttelialueiksi. 
Toteutuneiden rakennusten korkeus ja 
pinta-ala on useissa kortteleissa pienempi 
kuin kaavassa on mahdollistettu. Jäljellä oleva 
rakennusoikeus tulisi kohdistaa katukuvaa 
parantavaan täydennysrakentamiseen.

118 Vuorinen 1995, s.599
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110

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaista 
rakennuksista Koiton talo ja teatteri on 
suojeltu merkinnällä sr-1, ja torin sauna 
merkinnällä sr-2. 

Kortteli 17 (Koskikaran kauppakeskus) on 
asemakaavamuutoksessa (220/8.11.1993) 
osoitettu 3-5-kerroksisten liike- ja 
toimistorakennusten korttelialueeksi, ja 
Koiton aukio katu-aukioksi. Asemakaava 
sallii osalle alueesta viisi kerrosta, mutta 
toteutettujen rakennusten korkeus vaihtelee 
kahdesta neljään kerrokseen.

Torikadun ja Valtakadun rajaama kortteli 
18 on asemakaavassa (220/1993) osoitettu 
enintään kolmikerroksisten asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi. 
Rakennusalat on rajattu olemassa olevan 
rakennuskannan mukaisesti. Suurin sallittu 
kerrosluku on kolme, mutta suurin osa 

alueesta on kaksikerroksista. 

Valtakadun ja Koiton aukion rajaama kortteli 
19 on osoitettu 2-8-kerroksisten asuin-, liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi. 
(220/1993) Rakennusalat ja kerroskorkeudet 
on rajattu olemassa olevan rakennuskannan 
mukaisesti.

Torinranta on asemakaavan muutoksella 
(409/19.5.2008) osoitettu kaksikerroksisten 
liikerakennusten korttelialueeksi ja 
saunarakennus on suojeltu merkinnällä sr-2. 
Viereen on osoitettu neljästä kahdeksaan 
kerrokseen nousevien asuinkerrostalojen 
korttelialue. Rakennusoikeutta on 
liikerakennukselle annettu 9500 m² 
ja kerrostaloille 7380 m². Torinrantaa 
koskevassa asemakaavassa ei ole annettu 
määräyksiä koskien uudisrakennusten 
arkkitehtonista laatua tai sopeutuvuutta 
ympäristöön. 

Valkeakosken kirkon alue on asemakaavassa 
(27/1997) merkitty kirkkojen ja 
muiden seurakunnallisten rakennusten 
korttelialueeksi, ja Hakalanrannan puisto 
kirkon edustalla venesataman alueeksi. 
Lepänkorvan puisto on asemakaavassa 
(41/2002) merkitty puistoalueeksi. 
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3. Tavoitteet

Ydinkeskustan ja vesistön visuaalinen 
suhde on heikentynyt vaikka vesistö 
on Valkeakoskella muuten keskeinen 
maisemallinen elementti. Tavoitteena 
on veden läsnäolon ja näkyvyyden 
vahvistaminen keskustassa. Laajamittaista 
tai korkeaa uudisrakentamista ei tule 
osoittaa keskustan ja vesistön väliselle 
näkymäakselille.

Tavoitteena on Koiton aukion säilyttäminen 
kaupungin keskipisteenä ja sen 
palauttaminen torikaupan keskukseksi. 
Puolijulkisen oleskelutilan tarve on 
keskustan kävelyalueella suuri, sillä 
ajanviettopaikkoja muodostuu nykyisin vain 
Koskikaran edustalle.  

Keskustan vanhemman rakennetun 
ympäristön luonteen säilyminen on 
haasteena aluetta koskevien muutosten 
keskellä. Erityisesti Koiton talolla, 
Silakkalinnan kerrostalolla, teatterilla, 
työväentalolla ja vanhalla postitalolla 
sekä Torikadun funktionalistisella 
liikerakennuksella ja kaksikerroksisella 
asuin- ja liiketalolla on tärkeä merkitys 
kaupunkikuvassa. Täydennysrakennettaessa 
ydinkeskustaa tulee huolehtia siitä, etteivät 
alueen historiallinen luonne ja kaupunkikuva 
heikkene.

Osa keskustan reuna-alueista ja rannoista 
on kaupunkikuvallisesti selkiytymättömiä. 
Tavoitteena on kaupunkikuvan parantaminen 
jäsentymättömiä alueita eheyttävällä 
täydennysrakentamisella ja viheralueilla sekä 
ottamalla koko rantavyöhyke yhteiskäyttöön 
jalankulkualueeksi ja puistoksi.

4. Toimenpiteet

Koiton aukio – Valtakatu – Keskusaukio

Vesistö tuodaan visuaalisesti osaksi 
ydinkeskustaa ja sen näkyvyyttä parannetaan 
poistamalla näköesteitä, kuten liiallista 
kasvillisuutta Koiton aukion ja rannan välistä. 

Koiton aukio ja Lepänkorvan puistoon 
rajautuva pieni aukio muutetaan 
pysäköintialueesta julkiseksi oleskelutilaksi. 
Pieni aukio toimisi Koiton aukion tilallisena 
jatkeena, johon on mahdollista sijoittaa 
maastoon sopeutuva matala rakennus 
infotoimiston, kahvilan tai erilaisten 
tapahtumien käyttöön. Rakentaminen 
toteutetaan siten, että se ei muodosta 
näköestettä keskustan ja rannan välille. 
Puiston suuntaan nousevaan rinteeseen 
sijoitetaan leveä portaikko, jota voidaan 
käyttää katsomona tapahtumien 
aikaan. Aukioiden välinen liikenneväylä 
muutetaan yhteiseksi katutilaksi, joka 
voidaan tapahtumien yhteydessä katkaista 
väliaikaisesti liikenteeltä ja ottaa kävelijöiden 
käyttöön.

Koiton aukiolta avautuvilla 
kadunpäätenäkymillä on suuri visuaalinen 
merkitys. Koiton aukiolle muodostuu 
näkymäpiste Seurahuoneenkadun, 
Valtakadun ja Torikadun risteykseen, johon 
voidaan sijoittaa päätenäkymänä toimiva 
aihe, esimerkiksi veistos.

Isosillan suuntaan korttelien rajautuvuus 
katutilasta on heikkoa. Katutilaa 
täydennetään istutuksin ja rakentamalla 
ulkoasultaan korkealaatuisia, esimerkiksi 
viherseinämin rajattuja matalia 
laajennusosia korttelien Tehtaankadun ja 
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Ulvajankadun puoleiselle reunalle. Uusi 
jalankulkuyhteys avataan Tehtaankadun 
keskustanpuoleiseen reunaan.

Valtakatu – Keskusaukio

Valtakatu muodostaa miellyttävän kävely- ja 
pyöräily-ympäristön, jolla eri liikennemuodot 
on erotettu puurivistöin. Katutilaa jatketaan 
Valtakadulta sekä Keskusaukiolle että 
Hakalantielle ja Ulvajankadulle yhteisenä 
katutilana. Keskusaukion luonnetta julkisena 
katutilana vahvistetaan, katutasokerros 
varataan liiketoiminnoille, läpiajoa 
vähennetään ja yhteys Töyräänkadulle 
muutetaan jalankulkualueeksi. Rauhoitettu 
osa Töyräänkadusta voidaan muuttaa 
Teatteripuistoon yhdistyväksi viheralueeksi, 
ja näin Keskusaukion Töyräänkadun 
puoleinen nurkka muodostuu selvemmin 
viihtyisäksi aukioksi. Keskusaukion on 
liikenteellisen rauhoittamisen jälkeen 
mahdollisuus muodostua toiminnallisesti 
aktiivisemmaksi alueeksi, sillä ympäröivissä 
rakennuksissa toimii jo nyt muun muassa 
musiikkiopisto ja elokuvateatteri.

Teatteri – Valkeakoskenkatu 
– Seurahuoneenkatu

Teatteri on valmistumisestaan 
lähtien toiminut paikalliskulttuurin 
monitoimitalona. Teatteritalon toimintaa 
voidaan yhä monipuolistaa tuomalla sinne 
muitakin kulttuuritapahtumia. Teatterin 
seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 
tulisi julkisivujen värityksessä ja detaljeissa 
palata lähemmäs alkuperäistä vaaleampaa 
ja yksityiskohdiltaan pienipiirteisempää 
ulkoasua. 

Teatteri on lähiympäristöään visuaalisesti 
hallitseva elementti, ja tarvitsee 
ympärilleen rakentamisesta vapaata 
avointa tilaa näkyäkseen laajemmassakin 
keskustamaisemassa. Teatterin edusta 
hoidetaan avoimena puistona ja pysäköinti 
sijoitetaan osin kadunvarsille.
 
Teatteritalo näkyy Seurahuoneenkadun 
päätteenä Koiton aukiolta katsottaessa. 
Katutilan rajautuvuus on kuitenkin 
heikkoa. Nykyistä rakennuskantaa 
täydennetään ja korvataan katua 
selkeämmin rajaavilla, julkisivuiltaan 
korkeatasoisilla asuinrakennuksilla, joiden 
katutasoon sijoitetaan liike- ja toimistotilaa. 
Täydennysrakentaminen toteutetaan 

116

Kuva 116
Koiton aukiota kehitetään yhteisenä 
oleskelualueena ja maisemaa avataan 
visuaalisen vesistöyhteyden vahvistamiseksi.

Kuva 117
Seurahuoneenkatua reunustavat hyvin 
erityyppiset rakennukset. Kadun päätteenä 
näkyy teatteri. Katutila tarvitsee selkeyttämistä.

Kuva 118
Korttelin sisäinen kulkuyhteys 
Seurahuoneenkadulta Valtakadulle elävöittää 
sisäpihaa ja lyhentää kulkumatkoja. Katutason 
julkisten tilojen toimintaa voidaan aktivoida.

Kuva 119
Mittakaavaltaan pienet asuinrakennukset 
muodostavat yhtenäistä katutilaa 
Valkeakoskenkadun varrella. osa asemakaavaan 
varatuista rakennuspaikoista on jäänyt tyhjiksi.

Kuva 120
Valtakadun pohjoispää. Katutila on selkeästi 
rajautunut koko Valtakadun varrella.
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siten, että se sopeutuu kaupunkikuvaan ja 
eheyttää sitä. 

Teatterin edustalta on aikaisemmin kulkenut 
Hakalanrannasta tehtaalle johtanut kapea 
junarata ’’Pässi’’-vetureineen. Rata voidaan 
rakentaa uudelleen, ja sitä pitkin voi kulkea 
kaupunkilaisia ja matkailijoita kesäisin 
kuljettava kaupunkijuna. Radan linjaus 
sovitetaan vanhaan niiltä osin joilta se ei ole 
rakennusten alla.

Valkeakoskenkadun varrella ja teatterin 
edustalla on säilynyt useita kaksikerroksisia, 
ulkoasultaan pelkistettyjä, rapattuja 
1940-50-lukujen asuin- ja liiketaloja. 
Rakennukset pyritään säilyttämään osana 
keskustarakennetta, ja katukuvassa olevia 
rakentamattomia aukkoja täydennetään 
mittakaavaltaan näihin sopeutuvalla 
rakentamisella. 

Työväentalon vieressä on säilynyt osa 
keskustan vanhan pääkadun, Piirilänkujan 
linjauksesta, joka säilytetään ja jolta 
johdetaan jalankulkuyhteys Tehtaankadulle. 
Koskikaran Tehtaankadun viereisen 
pysäköintihallin ajoluiska maisemoidaan 
esimerkiksi viherseinällä. Viereisen 
käyttämättömäksi jääneen mäkirinteen 
maastonmuoto säilytetään ja hoidetaan 
puistoalueena. 

Torinranta

Torinrannan ilmeen muuttuessa 
suuresti alueelle suunnitellun laajan 
uudisrakentamisen myötä on tärkeää 
säilyttää alueelle jäävän saunarakennuksen 
ulkoasu. Rakennuksessa toimivan 
matkailutoimiston on suunniteltu siirtyvän 
Myllysaareen, jolloin rakennukseen voidaan 
sijoittaa läheistä vierasvenesatamaa 
palvelevia toimintoja, esimerkiksi kahvila. 
Rannan aktiivisen käytön ja toiminnan 
lisääminen tukee sataman toimintaa. 
Saunarakennuksen edusta säilytetään 
avoimena viheralueena, ja rannan 
saavutettavuutta parannetaan ulottamalla 
yhteinen katutila rakennuksen edustalle 
saakka. 

Kirkonranta

1960-luvun arkkitehtonisia tavoitteita 
edustava Valkeakosken kirkko on 
kaupunkikuvallisesti merkittävä ja se tulee 
säilyttää ulkoasultaan ja sisätiloiltaan. 
Rakennuksen peruskorjaaminen tulee 
toteuttaa siten, että sen ominaispiirteet 
säilyvät. Kirkko toimii alueen maamerkkinä 
ja sen edusta sekä kirkonranta hoidetaan 
avoimena puistona, jolloin heikentynyt 
näköyhteys vesistöön palautuu. 

Pysäköinti ja kirkonrannassa oleva 
veneiden talvitelakka-alue siirretään 
kirkon pohjoispuolelle. Ranta-alueella 
voidaan sallia vähäinen maisemaan 
sopeutuva rakentaminen, esimerkiksi 
kirkonrannan venelaituria palveleva kioski, 
kahvilarakennus tai ajanviettopaviljonki. 
Rannassa kulkee Apianlahtea kiertävä 
ulkoilureitti. Koska kirkko on hyvin 
saavutettavissa vesitse, se voi toimia 
eräänlaisena ’’vesitiekirkkona’’.
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Eteläinen keskusta

1. Alueen erityispiirteet

Eteläisen keskustan alue muodostaa 
ajallisesti ja arkkitehtonisesti yhtenäisen 
1950-1960-lukujen modernismille 
tyypillisen kokonaisuuden. Alueen 
ominaispiirteitä luonnehtii useampien 
järjestettyjen arkkitehtikilpailujen tuloksena 
syntynyt kaupunkikuvan korkea laatu. 
Alueelle ovat tyypillisiä hallinnon ja julkisten 
palvelujen rakennukset, jotka korostuakseen 
vaativat ympärilleen runsaasti avointa tilaa 
viherympäristöä. Alueen maamerkkinä 
näkyy kaupungintalon ohella linja-
autoaseman korkea kellotorni. 

Eteläinen liikekeskusta on kaupunkikuvaltaan 
avoin, ja ympäristöön avautuu runsaasti 
näkymiä, mutta samalla selkeä katutila 
yhteisine julkisine aukioineen jää 
muodostumatta pitkien etäisyyksien takia. 
Aikakaudelle tyypillinen suunnitteluperiaate 
näkyy väljänä korttelirakenteena ja leveinä 
liikenneväylinä. Keskustaa ympäröivät 
kaupungin vanhimmat asuinalueet.

Julkinen oleskelutila keskittyy yksittäisille 
aukioille Kaupungintalon, Yhteistalon 
ja kirjaston edustalla. Rantaa reunustaa 
pääosin yhtenäinen vihervyöhyke, joka 
johtaa Kauppilanmäen rantapuistosta Apian 
rantapuistoon saakka. Eteläistä keskustaa 
koskeneisiin kaavoitussuunnitelmiin 
kuului aluetta ympäröivien asuinalueiden 
huomattavasti tehokkaampi rakentamistapa, 
jonka toteutumatta jääminen on vaikuttanut 
tiettyihin alueisiin rappeuttavasti, jättäen ne 
jäsentymättömiksi. Osaa näistä odottamaan 
jätetyistä alueista on alettu rakentaa 
asuinkerrostaloalueiksi.

Uusi kaupungintalo valmistui vuonna 
1956 kosken etelärannalle, kanavan 
rakennustöiden yhteydessä puretun vanhan 
kauppalantalon paikalle. Kaupungintalo 
toteutettiin pääpiirteittäin arkkitehtikilpailun 
voittaneen arkkitehtitoimisto Hytönen & 

Luukkosen suunnitelmien mukaisena.119 
Rakennus valtuustosaleineen suuntautuu 
kohti kanavaa kahtena pylväin kannatetun 
väliosan yhdistämänä kappaleena. Sisätilat 
ovat asettuneet pitkän, rakennuksen 
pituussuunnassa läpäisevän käytävän 
varrelle.  Rakennus kuvastaa hyvin 
käyttötarkoitustaan kaupungin hallintoa 
edustavana symbolina ja sillä on tärkeä 
merkitys koko keskustan kaupunkikuvassa.

Kaupungintalon eteläpuolella, 
Itsenäisyydenpuiston erottamana sijaitsee 
vuonna 1973 valmistunut vapaa-aikakeskus, 
johon kuuluvat kirjasto ja Valkeakoski-
opisto. Vapaa-aikakeskus toteutettiin 
rakennuksesta järjestetyn arkkitehtikilpailun 
voittaneen arkkitehti Kaarlo Leppäsen 
suunnittelemana, mutta kilpailun 
mukainen rakennusryhmä ei toteutunut 
kokonaisuudessaan.  Alueen ilme muuttui 
rakentamisen myötä vapaamuotoisesta 
asuinalueesta puistoksi, jota vapaa-
aikakeskuksen rakennukset horisontaalisesti 
kehystävät. Julkisivumateriaaliltaan tummaa 
klinkkerilaattaa olevan kirjastorakennuksen 
ja valkoiseksi rapatun, tiilirunkoisen, 
L-muotoisesti taittuvan opistorakennuksen 
kokonaisuus muodostuu visuaalisista 
vastakohdista. Rakennukset ovat merkittävä 
osa kaupunkikuvaa ja monipuolinen 
toimintojen keskus.

Kaupungintalon itäpuolella sijaitsee vuonna 
1959 valmistunut Yhteistalo. Rakennuksen 
edusta on eteläisen keskustan kaupallinen 
keskus, ja Yhteistalolla kaupungin 
ensimmäisenä liikekeskuksena on merkittävä 
asema. Kaksikerroksinen, käytävän 
kahteen osaan jakama liikerakennus 
luo parin muotokieleltään voimakkaan 
suuntautuneelle kaupungintalolle. 
Rakennukseen on tehty myöhemmin  
laajennus eikä sen alkuperäinen ilme enää 
täysin hahmotu. Yhteistalon itäpuolelle 
rakennettiin kolmikerroksinen liike- ja 
toimistotalo vuonna 1968 ja virastotalo 

119 Valkeakoski 2009, s.8
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KUVAT 121-124
Kaupungintalo

KUVAT 125, 126
Vapaa-aikakeskus (kirjasto ja Valkeakoski-opisto)
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myös nimensä. Puutarhan ympäröimä 
vanha asuinrakennus purettiin 1960-
luvun vaihteessa, ja paikalle rakennettiin 
arkkitehti Pentti Aholan suunnittelema 
kaupunginjohtajan virka-asunto.121 Nykyisin 
rakennus toimii kaupungin kokous- ja 
juhlatilana.

Pässinmäenkadun varrella asuinalueen 
eteläpuolella sijaitsee vuonna 
1900 valmistunut, 1½-kerroksinen 
Ystävyydentaloksi kutsuttu rakennus, 
aiemmin Laurenin talo. (Ympäristönsuojelun 
kokonaissuunnitelma, s.132) Rakennuksen 
pohjamuoto on paritupa, ja rakennukseen 
on lisätty myöhemmin kuistit molemmille 
pitkille sivuille. Vuonna 1987 rakennus 
peruskorjattiin ja muutettiin kokous- 
ja näyttelytiloiksi. 1970-luvulla 
Ystävyydentalon viereen Apiankadun 
varteen valmistui punatiilinen uimahalli.

Kirjaston länsipuolella sijaitsee keskustaan 
vanhimpien asuinalueiden joukkoon 
kuuluva Kisakadun asuinalue, jolla 
on säilynyt muutaman rakennuksen 
kokonaisuus 1900-luvun vaihteesta. Näihin 
kuuluu Taidetaloksi kutsuttu 1½-kerroksinen 
Lindgrenin talo vuodelta 1895.122 Vuonna 
1986 rakennus peruskorjattiin ja muutettiin 
kuvataiteilijoiden työtiloiksi. 

121 Valkeakoski 2001, s.18
122 Ympäristönsuojelun 
kokonaissuunnitelma, s.133

vuonna 1976.  Rakennuksia ja Yhteistaloa 
yhdistävät ensimmäiseen kerrokseen 
sijoitetut liiketilat.

Liikenteellisesti keskeiselle paikalle 
sijoittuu myös vuonna 1966 valmistunut 
kaupungin arkkitehtiosaston suunnittelema 
linja-autoasema. Rakennusta luonnehtii 
voimakkaan horisontaalisesti suuntautunut 
muoto, ja rakennus on tärkeä osa keskustan 
modernia kokonaisuutta. Rakennukseen 
kuuluvat asemahalli ja kaksi liikeosaa.

Linja-autoaseman sisään vedetty, 
väritykseltään tumma maantasokerros 
korostamattomine sisäänkäynteineen 
korostaa rakennuksen horisontaalisuutta. 
Asemahallin kahden kerroksen korkuista 
aulatilaa avartaa kattoikkunoiden 
muodostaman ruudukon kautta saatava 
luonnonvalo. Ainoa vertikaaliaihe on korkea 
kellotorni, jonka tummaan yläosaan huomio 
kiinnittyy.  Tarkka detaljitason suunnittelu 
näkyy siroissa betonisissa odotuskatoksissa 
ja rakennuskokonaisuuteen kiinteänä 
osana kuuluvassa liikeosaan johdattavassa 
leveässä portaikossa.

Pässinmäen asuinalue Apianlahden 
etelärannalla on varhaisimpia 
tehdastoiminnan alkamisen myötä 1800- ja 
1900-luvun vaihteessa syntyneitä työväen 
asuinalueita. Alueella säilyneiden hirsi- 
ja lautarakenteisten asuinrakennusten 
muodostama tiivis ja yhtenäinen kokonaisuus 
on kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti 
merkittävä.120 Rakennustyypit vaihtelevat 
paritupatyyppisistä 1½-kerroksisiin 
asuinrakennuksiin. 

Pässinmäen alue yhdistyy koskien 
etelärannalla kulkevaa puistoa pitkin 
läheiseen Melankärjen alueeseen, joka 
myös kuuluu keskustan varhaisimpiin. 
Melankärjen niemi oli 1950-luvulle 
saakka tehdasyhtiön tunnetun konttoristi 
Johan Melan pihapiirinä, mistä alue sai 

120 Ympäristönsuojelun 
kokonaissuunnitelma, s.132
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Taidetalo on kaupungin omistuksessa ja 
Valkeakosken kuvataiteilijoiden käytössä, ja 
siellä on esillä maalaustaidetta, grafiikkaa 
ja keramiikkaa. Rakennuksessa toimii 
kuvataideyhdistyksen taidelainaamo. 
Kisakadun varrella sijaitsee myös 
Valkeakoski-seuran Myllypirtti, jolla yhdessä 
Taidetalon kanssa on tärkeä asuinalueen 
toimintoja monipuolistava merkitys. 

Kisakadun länsipuolelle kallioiselle 
mäenrinteelle sijoittuu Valkeakosken 
tehdasyhdyskunnan vanhasta 
asutushistoriasta kertova Kauppilanmäen 
museoalue. Sekä alkuperäisellä 
paikallaan säilyneistä että alueelle 
siirretyistä rakennuksista koostuva, 
vuonna 1960 perustettu museoalue on 
kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan merkittävä. 
Museoalueen 11 hirsirakennusta kiviaitojen 
ja istutusten rajaamine pihapiireineen 
edustavat monipuolisesti erilaisia asuin- ja 
piharakennustyyppejä. Aluekokonaisuuteen 
kuuluu lisäksi työväentalo.123 Siirtämällä 
alueelle useita rakennuksia Valkeakosken 
keskustasta, muun muassa nykyisten 
Lepänkorven puiston ja Erikssoninpuiston 
alueelta, saatiin arvokasta rakennuskantaa 
pelastettua keskustan uudistumisen alta. 

2. Suunnittelutilanne

Eteläisen keskustan asemakaavat ovat 
pääasiassa 1990-luvulta. Kaupungintalon 
ja vapaa-aikakeskuksen alue on 
asemakaavamuutoksella (235/1998) 
osoitettu yleisten rakennusten 
korttelialueeksi (Y-2/s), jolla ympäristö 

123 Ympäristönsuojelun 
kokonaissuunnitelma, s.132

säilytetään. Korttelin tehokkuusluvuksi 
on merkitty 0,5, jolloin alueella on 
rakennusoikeutta noin 9400 m². Tästä on 
käytetty vain 6542 m².124 

Alueen kaavoituksessa on varauduttu 
suunnitelmissa olleeseen kaupungintalon 
laajennukseen, joka kuului 1960-luvulla 
järjestetyn arkkitehtikilpailun ohjelmaan. 
Suuret laajentumissuunnitelmat eivät 
kuitenkaan toteutuneet, ja kaupungintaloa 
on laajennettu matalalla lisäosalla vuonna 
1998, eikä lähitulevaisuudessa ole 
odotettavissa uusia laajentumistarpeita. 
Myös kaupungintalon itäpuolella sijaitseva 
entinen kanavakonttorirakennus on 
kaupungin toimintojen käytössä.

Linja-autoaseman kortteli on 
asemakaavassa (100/1965) osoitettu 
kaksikerroksisten liikerakennusten 
korttelialueeksi. Asemakaavamuutoksella 
(196/1982) korttelin länsiosa on osoitettu 
liikerakennusten korttelialueeksi, jonka 
maanalaiseen kellarikerrokseen saadaan 
rakentaa enintään 600 m² myymälätilaa. 
Korttelissa on rakennusoikeutta 5220 m², 
josta on käytetty 4781 m².125 

Yhteistalon ja virastotalojen alue on 
asemakaavamuutoksella (126/1988) 
osoitettu enintään kolmikerroksisten liike- 
ja toimistorakennusten korttelialueeksi ja 
ranta-alue puistoksi. Rakennusalat on rajattu 
olemassa olevien rakennusten mukaisesti. 
Rakennusoikeutta on annettu Yhteistalolle 

124 Maankäytön ja kaupallisen 
kehittämisen tavoitesuunnitelma 2004.
125 Maankäytön ja kaupallisen 
kehittämisen tavoitesuunnitelma 2004.

4720 m² ja liike- ja virastotaloille 7000 m². 
Tästä on käytetty 3894 m² + 8900 m².126 

Pässinmäki ja Ystävyydentalon alue on 
merkitty asemakaavassa (160/1968) 
puistoalueeksi. Melankärki on merkitty 
kaavassa (86/1962) puistoalueeksi ja 
omakotirakennusten korttelialueeksi. 
Asemakaava ei turvaa alueen rakennusten 
säilymistä, sillä rakennusaloja ei ole rajattu 
olemassa olevien rakennusten mukaan. 
Ystävyydentalolle rakennusalaa ei ole 
esitetty lainkaan. Kaupunginjohtajan virka-
asunnon tontti Melankärjessä on osoitettu 
asemakaavamuutoksella (126/1988) 
1½-kerroksisten erillispientalojen alueeksi. 

Kisakadun alue on Kaupungin eteläisen 
keskustan osayleiskaavassa (1982) merkitty 
erillispientalojen korttelialueeksi, jolla 
ympäristö säilytetään. Asemakaavassa 
(230/1997) alue on osoitettu asuinrivitalojen 
korttelialueeksi, ja vanha rakennuskanta 
purettavaksi. Alueelle on osoitettu 
muodostettavaksi seitsemän noin 2000 m² 
tonttia. 

Kauppilanmäen museoalue on 
asemakaavassa (58/1960) merkitty 
puistoalueeksi, joka varataan 
ulkoilmamuseota varten. Kauppilan 
rantapuisto museoalueen edustalla on 
asemakaavassa (253/2003) merkitty 
lähivirkistysalueeksi, jolla on luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeitä ja maisemallisesti arvokkaita alueita.

126 Maankäytön ja kaupallisen 
kehittämisen tavoitesuunnitelma 2004.
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Tavoitteena on jalankulkumahdollisuuksien 
parantaminen useita pieniä aukioita 
yhdistäväksi verkostoksi, alueen 
liikenteellinen rauhoittaminen ja katutilan 
siirtäminen takaisin kaupunkilaisten 
käyttöön. Pysäköintitilan sijoittamisella 
on suuri merkitys eteläisen keskustan 
kehittämisessä.

Lähes kaikissa eteläisen keskustan 
liikerakennuksissa on tyhjää tai 
vajaakäyttöistä liike- ja toimistotilaa. 
Tavoitteena on liikealueen elinvoimaisuuden 
säilyttäminen ja toimijoiden löytäminen 
tyhjentyneisiin tiloihin. Liiketoiminta tulee 
painottumaan yhä enemmän pohjoiseen 
keskustaan sinne rakennettavan uuden 
liikekeskuksen myötä, ja eteläiseen 
keskustaan on tarkoituksenmukaista kehittää 
myös muita kuin kaupallisia toimintoja.

Rantavyöhyke etenkin Yhteistalon edustalla 
on keskustasta hankalasti saavutettavissa. 
Tavoitteena on rannan saavutettavuuden 
parantaminen, alueen käytön vilkastumisen 
ja samalla uusien, esimerkiksi veneilijöille 
suunnattujen palvelujen lisääminen.

4. Toimenpiteet

Kaupungintalo – Kirjastopuisto 
- Vapaa-aikakeskus

Kaupungintalon ja vapaa-aikakeskukseen 
kuuluvat kirjasto ja opisto ovat 
luonteeltaan tilaa ympärilleen vaativia 
monumentaalirakennuksia, joiden 
lähiympäristö tulee säilyttää avoimena 
puistona, eikä alueelle ei tule osoittaa 
uutta rakentamista. Rakennukset ovat 
arkkitehtuuriltaan edustavia ja niiden 
ulkoasun ja sisätilojen ominaispiirteet tulee 
säilyttää. Kaupungintalon ja kirjaston välinen 
Itsenäisyydenpuisto on arvokas viheralue, 
jonka säilyminen puistona tulisi turvata 
asemakaavassa. 

Kaavoitus on osin vanhentunutta erityisesti 
keskustan vanhimpien asuinalueiden 
kohdalla. Voimassa olevat kaavat ovat 
nykyistä rakennuskantaa poistavia 
etenkin Kisakadun ja Pässinmäen alueilla, 
eikä kulttuurihistoriallisesti merkittäviä 
asuinrakennuksia ole suojeltu. Osa 
kaupungin vanhimmista asuinalueista on 
vaarassa hävitä. Koko eteläisen keskustan 
alue tulee inventoida tarkemmin ja 
tarvittava rakennussuojelun taso määritellä 
tulevien kaavamuutosten yhteydessä, myös 
keskustan 1950-60-lukujen rakennuskannan 
osalta. 

3. Tavoitteet

Kosken eteläpuolinen Isopuoli on 
Valkeakosken kauppalan perustamisesta 
saakka ollut hallintokeskuksen sijaintipaikka, 
ja sinne sijoitettiin 1950-60-luvuilla 
kaupungin merkittävimmät julkiset 
rakennukset ja uudet liikekeskukset. Alueen 
kaupunkikuvalliset erityispiirteet eivät 
kuitenkaan ole enää selkeästi nähtävissä ja 
niitä tulee vahvistaa.

Eteläisen liikekeskustan katutila on sitä 
rajaavien elementtien puuttumisesta 
johtuen jäsentymätöntä, eikä keskustaan 
muodostu selkeää yhteistä julkista 
tilaa. Tavoitteena on katutilan ilmeen 
yhtenäistäminen ja täydentäminen olemassa 
olevaan rakennuskantaan tukeutuen.

Keskustan muutostarpeiden ja sitä 
ympäröivien alueiden rakentamispaineiden 
keskellä olennaista on alueen 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden 
elementtien tunnistaminen ja pyrkiminen 
niiden säilyttämiseen. Alueelle on 
muodostunut kolme toisilleen läheistä 
kaupallista keskittymää, joissa on paljon 
toimijoita, mutta jotka jäävät kuitenkin 
erillisiksi heikkojen jalankulkuliikenteen 
olosuhteiden ja liikenteen hallitsevan 
aseman takia. 
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KUVAT 136, 137
Melankärjen asuinalue, vasemmalla 
entinen kaupunginjohtajan virka-asunto.

KUVA 138
Kisakadun asuinalue, keskellä taidetalo.

KUVA 139
Linja-autoaseman asemahalli
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Kaupungintalon edustalla olevan 
aukion oleskelumahdollisuuksia ja 
kulkuyhteyksiä rannan ja viereisen puiston 
välillä parannetaan. Kirjaston edustalla 
sijaitsevan Kaino Dahlin aukion viihtyisyyttä 
parannetaan. Kirjaston pysäköintialue 
rajataan istutuksin, ja opiston ja Kisakadun 
asuinalueen välisestä tilasta johdetaan 
viheryhteys Kauppilanmäen asuinalueelle.

Linja-autoasema

1960-luvun mopdernismia edustava 
Valkeakosken linja-autoasema 
on kaupunkikuvallisesti arvokas. 
Asemarakennuksen tiloihin on alkuperäisten 
suunnitelmien mukaisesti kuulunut 
ensimmäisessä kerroksessa asema- ja 
tavaratoimisto, matkatoimisto, kahvila ja 
kioski, sekä toisessa kerroksessa toimisto- ja 
henkilökunnan tiloja ja asuinhuoneisto. 

Rakennuksen alkuperäinen ilme ei hahmotu 
selkeästi julkisivun huonon kunnon, 
muutosten ja lukuisten mainoskylttien 
alta. Rakennus tulee peruskorjata, jonka 
yhteydessä rakennuksen julkisivumateriaali 
ja detaljit säilytetään ja julkisivupinta 
vapautetaan. Mainoskyltit voidaan 
esimerkiksi ripustaa katoksen alapintaan.

Linja-autoaseman tiloissa toimii erilaisia 
liikkeitä, lounasravintola, tiffanylasipaja 
ja kutomo. Tyhjänä on liikeosan toinen 
kerros, joka voisi toimia alakerran 
päivittäistavarakaupan laajentumistilana tai 

uuden toiminnon sijoituspaikkana. Myös 
asemahalli on usein tyhjänä lipunmyynnin 
siirryttyä linja-autoihin. Siirtämällä uusi 
toimija asemahallin yhteyteen sen toimintaa 
saadaan aktivoitua ja häiriökäyttöä 
vähennettyä. 

Linja-autoaseman Sääksmäentien puoleisella 
sivulla oleva viheralue laajennetaan koko 
korttelin levyiseksi rakennuksen edustaa 
reunustavaksi julkiseksi puistoksi, mikä 
selkeyttää tien puoleista katukuvaa.

Pysäköinti sijoitetaan linja-autoaseman 
alapuoliseen pysäköintihalliin, jota 
laajennetaan, ja josta voidaan tarvittaessa 
järjestää maanalainen yhteys linja-
autoaseman liikeosan kellarikerrokseen 
ja mahdollisesti Apiantien toisella puolen 
sijaitseviin liikerakennuksiin. Tällöin 
pysäköintihalli palvelee koko eteläistä 
keskustaa ja sen ilmettä jalankulkualueena 
saadaan vahvistettua. Nyt linja-autoaseman 
ympäristö on autoliikenteen hallitsema. 
Linja-autoliikenteelle tulee kuitenkin 
varata sen toimivuuden vaatima tila, ja 
joukkoliikenteen käyttöä Valkeakoskella 
tulee kehittää. 

Yhteistalon kortteli

Yhteistalo on Valkeakosken ensimmäisenä 
liikerakennuksena kaupunkihistoriallisesti 
merkittävä ja rakennuksen alkuperäiseen 
ilmeeseen kuuluvat osat tulee pyrkiä 
säilyttämään. Peruskorjauksen yhteydessä 
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tulee palata lähemmäs rakennuksen 
aiempaa pelkistetympää ilmettä ja vapaata 
julkisivupintaa. 

Yhteistalossa toimii nykyisin suuri 
määrä erilaisia yrityksiä ja rakennuksen 
rannan puoleisessa laajennusosassa 
kuntokeskus. Myös viereisen liike- ja 
toimistotalon ja virastotalon katutaso on 
aktiivista liikealuetta. Virastotalo on ollut 
myytävänä ja ainakin osa sen ylempien 
kerrosten toimistotiloista on tyhjillään. 
Liike- ja virastotalojen arkkitehtuuri on 
horisontaalisia muotoja korostavaa ja kosken 
puolelle rakennukset näkyvät pimeässä 
valaistuina lasilaatikoina. Rakennusten 
arkkitehtoninen luonne tulee säilyttää ja 
katutasokerroksen säilymistä liikekäytössä 
tulee tukea.

Yhteistalo, liike- ja virastotalot, linja-
autoasema ja ranta-alue yhdistetään 
yhteiseksi jalankulkukeskustaksi erillisten 
liikekeskittymien sijaan. Käveltävyydellä on 
ollut suuri merkitys korttelin suunnittelussa 
– sekä Yhteistalo että viereiset liikerakennus 
ja virastotalo ovat läpikuljettavia ja 
asemakaavassa on varattu tila katuaukiolle. 

Liike- ja virastotalot otetaan tehokkaampaan 
käyttöön sijoittamalla niiden ylempiin 
kerroksiin asuintiloja tai hotellihuoneita ja 
tarvittaessa osa tiloista voidaan säilyttää 
toimistotiloina. Tilojen muuttaminen 
asuinhuoneiksi ei vaadi suuria rakenteellisia 
muutoksia, ja yhdistämällä tiloja toisiinsa 
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voidaan muodostaa esimerkiksi loft-
tyyppisiä asuntoja. Huonetilat avautuvat 
keskikäytävän molemmin puolin 
etelään Apiankadulle ja pohjoiseen 
kosken suuntaan. Asumisen aputilat 
sijoitetaan kellarikerrokseen, ja asunnoille 
muodostetaan yhteistä pihatilaa viereisten 
matalampien liikeosien katolle. 

Liike- ja virastotalon katutason varjoisten ja 
toissijaiseen asemaan jääneiden käytävien 
viihtyisyyttä parannetaan valaistuksella 
ja pintamateriaaleilla. Rakennusten ja 
Yhteistalon välinen aukio sekä Apiankadun 
varsi muodostetaan suojatuksi viher- ja 
oleskelualueeksi. Oleskelualue rajataan 
Apiankadusta istutuksin ja kadun ja sen 
väliin ohjataan vihervyöhykkeellä erotettu 
kevyen liikenteen väylä.

Edellä kuvatuilla muutoksilla korttelin 
toiminta tehostuu, pihatilan viihtyisyys 
lisääntyy, katutila rajautuu selkeämmin 
ja asuminen saadaan osaksi eteläisen 
keskustan ydinaluetta. Osa rakennuksista 
siirtyvistä toiminnoista voidaan sijoittaa 
linja-autoaseman tyhjiin tiloihin. 
Rakennusten pihatilaa hallitseva pysäköinti 
siirretään linja-autoaseman alaiseen 
laajennettavaan pysäköintihalliin ja 
Apiankadun varteen sijoitetaan väliaikaista 
pysäköintiä. Jalankulkuyhteyttä linja-
autoasemalle vahvistetaan muodostamalla 
Apiankatu yhteiseksi katutilaksi Yhteistalon 
edustalle asti. 

Liikealueen ranta

Ranta-alueesta muodostetaan 
kaupunkilaisten yhteinen oleskelualue ja 
aktiivinen osa keskustaa. Rannan puoleista 
kolkoksi jäänyttä katukuvaa parannetaan 
ottamalla sen sulkeutunut maantasokerros 
julkisempaan käyttöön ja avaamalla osa siitä 
sisäpuolelta kahden kerroksen korkuiseksi 
tilaksi. Tiloihin sijoitetaan Yhteistalon 
laajennusosasta siirrettävä kuntokeskus 
sekä erityisesti veneilijöille ja matkailijoille 
suunnattuja palveluja. Näihin voivat kuulua 
esimerkiksi kioski, infopiste, keittotila, 
pesula, leikkihuone ja sauna. Vanhan 
liikeosan kellaritiloihin sijoitetaan apu- ja 
huoltotiloja, varastotiloja ja tarvittaessa 
pysäköintiä. 

Yhteistalon nykyinen korkea laajennusosa 
korvataan matalalla rakennusosalla, 
jolloin Yhteistalon alkuperäisiä piirteitä 
saadaan paremmin näkyviin. Tiloihin 
sijoitetaan ravintola, joka on kuulunut myös 
rakennuksen alkuperäiseen ulkoasuun. 
Alueella on tarvetta vesistömaiseman 
edustalla sijaitsevalle rantaravintolalle, 
sillä sellaista ei ydinkeskustassa vielä ole 
ja eteläisessä keskustassa sijaitsee vain 
lounasravintoloita. Ravintolaosan yläpinta 
nousee Yhteistalon edustan maanpinnan 
tasolle, ja sen kattotaso voi toimia 
oleskeluterassina.
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KUVA 140
Liike- ja virastotalojen piha on 
pysäköinnin hallitsema. Pihanäkymän 
päätteenä näkyy Ystävyydentalo.

KUVA 141
Maisema Yhteistalon edustalta, taustalla 
näkyvät Valkeakosken kirkko ja Putaansilta.

KUVAT 142-144
Yhteistalo

142



116

VALKEAKOSKI     -     Keskustan kulttuuriympäristön kehittäminen osana kansallista kaupunkipuistoa           Diplomityö           TTY           Minna Kulojärvi         2011

Kokonaisuuteen liittyy myös veden päälle 
sijoittuva mittakaavaltaan pienipiirteinen 
rakennus, johon sijoitetaan maisemakahvila 
ja näyttelytila. Lasijulkisivuinen 
kahvilarakennus heijastuu kosken vedestä 
ja sen kattoterassilta voi tarkkailla 
koskimaisemaa. 

Yhteys rantaan johdetaan aukiolta 
Yhteistalon ja liikerakennuksen välistä 
maaston muotoihin sovitettua kivettyä 
reittiä pitkin. Jäljellä olevaa luonnontilaista 
rinnettä ja maisemallisesti arvokkaita puita 
säilytetään. Rantaan rakennetaan kapea 
rannan suuntainen vierasvenelaituri.

Näillä toimenpiteillä ranta-alueen on 
mahdollista toimia kiinteänä osana keskustan 
liikealuetta ja sen maantasokerroksen 
toimintaa saadaan aktivoitua.  Toimintojen 
monipuolisuus ja paremmat kulkuyhteydet 
mahdollistavat alueen ympärivuotisen 
käytön. Rannasta on lyhyt yhteys pohjoiseen 
keskustaan Isosillan kautta ja Myllysaareen 
uuden kevyen liikenteen sillan kautta. 
Korttelin uudet asumistoiminnot ja 
matkailijat edistävät alueen käyttöä ja 
siellä oleville palveluille syntyy enemmän 
kysyntää. Laajemmat veneilypalvelut voivat 
saada matkailijat viipymään kaupungissa 
pidempään. 

Kisakatu – Melankärki - Pässinmäki

Rannan tuntumaan 1900-luvun vaihteesta 
lähtien rakennetut Pässinmäen, 
Melankärjen ja Kisakadun alueet 
mielletään identiteetiltään selkeästi 
erillispientaloalueiksi. Tehtaan työväestön 
ja virkailijoiden asuinalueiksi syntyneillä 
alueilla on suuri kaupunkikuvallinen ja 
kulttuurihistoriallinen merkitys. Aivan 
ydinkeskustan läheisyydessä säilyneet 
pientaloalueet monipuolistavat keskustan 
rakennetta. Asuinalueiden ominaisluonteita 
pyritään vahvistamaan – Kisakatu ja 
Melankärki ovat olleet virkailijoiden 
asuinalueita, ja Pässinmäki piirteiltään 
yksinkertaisempi työväestön asuinalue. 
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146

147

148
Yhteistalon, liike- ja virastotalojen sekä 
linja-autoaseman korttelien nykytila ja 
rakennuksiin sijoitettavat toiminnot.
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Melankärjessä sijaitseva entinen 
kaupunginjohtajan virkarakennus on 
käytössä kaupungin kokous- ja juhlatilana. 
Kiinteistön käyttömahdollisuuksia lisätään 
yhdistämällä se julkiseen ranta-alueeseen, ja 
tiloja voitaisiin esimerkiksi vuokrata erilaisiin 
tapahtumiin. 

Koko Pässinmäen asuinalue on sisällytetty 
kaavallisesti puistoalueeseen, sillä 
alueen käytön on ajateltu siirtyvän 
virkistystoimintaan ja siihen liittyviin julkisiin 
tiloihin. Kaava tulee tarkistaa ja tukea 
alueen säilymistä asuinkäytössä. Alueen 
tontinmuodostus ja omistussuhteet tulee 
selkiyttää. Keskellä aluetta ilman omaa tonttia 
sijaitseva rakennus voi toimia asukkaiden 
yhteisenä venesuojana, jolloin muiltakin 
kuin rantatonteilta on yhteys vesistöön. 
Rannan ilme on luonteeltaan puistoalueita 
sulkeutuneempi, sillä tontit ulottuvat lähes 
rantaan saakka. Kevyen liikenteen yhteys 
kulkee alueen läpi Seikkailupuistoon ja 
Apian uimarannalle. Uimahallin ja Apian 
urheilukentän suunnasta tulevaa melua 
pyritään vähentämään suojaistutuksilla. 
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KUVAT 145-148
Liike- ja virastotalot rannan puolelta

KUVA 149
Yhteistalon korttelin ranta-alueen toimintaa 
voidaan tehostaa ottamalla liikerakennusten 
katutasokerros aktiiviseen käyttöön ja 
sijoittamalla rantaan veneilijöitä ja muita 
kaupunkilaisia palvelevia toimintoja. 
Taustalla näkyy Melankärki.

Asuinalueet tulee inventoida tarkemman 
suunnittelun yhteydessä, rakennusten kunto, 
täydennysrakentamisen edellytykset ja 
rakennettavuusolosuhteet tutkia sekä laatia 
alueille korjaus- ja rakentamistapaohje. 
Kaikilla näillä alueilla on säilynyt muutamia 
rakennuksia 1900-luvun alusta, ja vanhan 
rakennuskannan säilymistä pyritään 
tukemaan. Ottamalla tyhjiksi jääneitä 
rakennuspaikkoja käyttöön ja selkeyttämällä 
tonttijärjestelyjä alueita voidaan 
täydentää uusilla ympäristöön sopivilla 
1-1½-kerroksisilla asuinrakennuksilla.

Osa näiden asuinalueiden vanhasta 
rakennuskannasta on todennäköisesti 
korjaustarpeessa, eikä rakennusten koko 
täytä nykyajan asumisen tilavaatimuksia. 
Kaikki korjaus- ja täydennysrakentaminen 
tulee toteuttaa hallitusti ympäristöön 
sopeutuen ja rakennusperinteen mukaiset 
ominaispiirteet säilyttäen. Vaikutusten 
rakennuskorkeuteen, julkisivujaotteluun ja 
ikkunan ja julkisivupinnan suhteeseen tulee 
olla hienovaraisia. 

Taidetalon ja Myllypirtin toimintaa 
Kisakadun varrella pyritään tukemaan 
korttelin yhteisöllisinä toimijoina. 
Liikennettä rauhoitetaan ja viheryhteyden 
jatkumista tuetaan muuttamalla ajoyhteys 
Myllykadulta kaupungintalolle kevyen 
liikenteen väyläksi.
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Ystävyydentalo ja uimahalli

Melankärjen alueen eteläreunalla 
sijaitseva Ystävyydentalo kuuluu 
kaupungin vanhimpiin asuinrakennuksiin. 
Ystävyydentalo on 1980-luvulta lähtien ollut 
toimistokäytössä ja kaupungin omistuksessa 
ja sen tulee keskeisen sijaintinsa takia 
säilyä julkisessa käytössä. Rakennuksen 
toimintaa kehitetään ja monipuolistetaan 
sen säilyttämismahdollisuuksien 
parantamiseksi. Ystävyydentalon 
käyttömahdollisuuksia lisätään yhdistämällä 
se julkiseen ranta-alueeseen ja 
Melankärjen alueeseen, ja rakennuksessa 
mahdollistetaan toimistokäytön lisäksi 
esimerkiksi kulttuuritapahtumien, kuten 
näyttelyiden järjestäminen. Ystävyydentalon 
tiloja voitaisiin myös antaa vuokrattaviksi 
tapahtumia varten.

Ystävyydentalon ja uimahallin välistä on 
suunniteltu avattavaksi uusi ajoyhteys, 
jolloin osa Pässinmäenkadusta voidaan 
muuttaa kevyen liikenteen väyläksi. Alueen 
vanhasta luonteesta kertovan kadun 
linjaus voidaan säilyttää esimerkiksi kevyen 
liikenteen yhteytenä. Uimahalli on vilkkaassa 
käytössä ja sen edustan pysäköintialue tulee 
maisemoida istutuksin.

Apiantorin kortteli

Korttelissa toimii Apiantorin 
päivittäistavarakauppa ja palvelukeskus, 
johon liittyy vanhusten asuntoja. 
Mikäli Apiantorin säilyttämiselle ei 
enää ole kaupallisia edellytyksiä alue 
voidaan muuttaa asuinkortteliksi, jolla 
katutasokerroksen julkinen luonne 
säilytetään sijoittamalla siihen liike- ja 
toimistotiloja. Uudisrakentaminen tulee 
toteuttaa sopeutuen katukuvaan, jonka 
rakennuskanta on 2-3-kerroksista ja 
ilmeeltään vaihtelevaa. Tavoitteena on 
muodostaa selkeästi katutilaa rajaava 
linja ja suojattu sisäpiha. Nykyinen aukio 
Apiankadun varrella säilytetään ja kytketään 
osaksi katutilaa, ja sen viihtyisyyttä 
parannetaan. Pysäköinti sijoitetaan pääosin 
katujen varsille ja linja-autoaseman alaiseen 
pysäköintihalliin.

Kauppilanmäen museoalue

Kauppilanmäellä sijaitsevalla museoalueella 
on kulttuurihistoriallinen merkitys kaupungin 
vanhasta rakennetusta ympäristöstä 
kertovana alueena ja se tulee säilyttää 
museokäytössä. Alueella on aiemmin 
järjestetty perinnerakennuskierroksia ja 
tähän liittyvää toimintaa voidaan laajentaa 
esimerkiksi vanhan rakennuskannan 
korjaamisopastamiseen, erilaisiin 
näyttelyihin ja teatteri- ja tanssitapahtumiin. 
Museoalueesta pyritään kehittämään 
aktiivisempi, ympäri vuoden käytössä oleva 
alue.
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KUVA 150
Pohjoinen keskusta ja Myllysaari idän suunnasta. 
Keskellä Koiton aukio, oikeassa reunassa Apian 
koulu ja alareunassa torin sauna. Myllysaaren 
kentällä ei enää säilytetä sahanpurua.
Valkeakosken kaupunki.
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LOPPUSANAT
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KUVA 151
Rata Valkeakoskelta Toijalaan.
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LOPPUSANAT

Kaupungin historiallisten vaiheiden kautta muodostuneet ajalliset kerrostumat näkyvät 
mielenkiintoisina yksityiskohtina Valkeakosken kaupunkirakenteessa. Näiden yksityiskohtien 
merkityksellisyys muodostuu jokaisen kaupungissa liikkujan henkilökohtaisista kokemuksista 
ja paikan luomista mielikuvista. Minulle niitä ovat edustaneet erityisesti Valkeakosken vanha 
kanava osana teollisuusmaisemaa, Pässinmäen vanhan asuinalueen mutkittelevan kujan 
tunnelma sekä modernin keskustan monumentit, kuten Valkeakosken linja-autoasema. 

Näistä yksityiskohdista ja niille annetuista merkityksistä syntyy kaupungin identiteetti, 
joka tekee Valkeakoskesta ainutlaatuisen paikan sen asukkaille. Identiteetti säilyy  vain 
vahvistamalla kaupungin eri osa-alueita ja tiettyjä yksittäisiä rakennuksia niiden luonteiden 
ja alueille tyypillisten erityispiirteiden mukaisesti. Niiden antamia mahdollisuuksia kasvavan 
ja muutostilassa olevan kaupungin kehittämiseen ei tule ohittaa. Työn edetessä hahmottui 
yhä selvemmin, että kaupungin yksittäisillä paikoilla on valtavasti potentiaalia muodostua 
yhteisiksi, innostaviksi kaupunkitiloiksi, kun erilaisia vajaakäyttöön jääneitä alueita ja 
tyhjentyneitä tiloja otetaan uudenlaiseen käyttöön. Näkyvin piirre kaupungissa on koski, 
joka tulisi visuaalisesti ja toiminnallisesti tuoda lähemmäs kaupunkilaisia ja kaupunkilaiset 
lähemmäs sitä. Suuria mahdollisuuksia kehittämiseen on varautunut myös Myllysaaren 
ympäristöön ja eteläiseen liikekeskustaan.

Tähän diplomityöhön liittyvä yleispiirteinen Valkeakosken keskustan eri osa-alueiden 
kehittämissuunnitelma voi toimia keskustelun herättäjänä pohtimaan millaisia mahdollisuuksia 
kyseisten alueiden kehittämiseen voisi olla. Suunnitelma aktivoi rantavyöhykettä ja julkisia 
kaupunkitiloja, täydentää keskustan katukuvaa ja muodostaa Myllysaaresta selkeän, 
keskustaan kiinteästi liittyvän kokonaisuuden. Suunnitelma esittää myös mahdollisuuksia 
eteläisen liikekeskustan vajaakäyttöisten alueiden kehittämiselle lähtökohtanaan pyrkimys 
korvaamisen sijaan kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan säilyttämiseen. 
Löytämällä rakennuksiin uusia toimintoja ja siten kytkemällä ne aktiiviseksi osaksi keskustaa 
tuetaan Valkeakosken ominaispiirteiden kannalta tärkeiden kerrostumien säilymistä ja siten 
myös kaupungin omaleimaisuuden vahvistumista.

Näitä kaikkia kaupunkikeskustan elementtejä voidaan kehittää osana Valkeakosken kansallista 
kaupunkipuistoa ja sen lähialueita. Tämä diplomityö voi toimia avauksena kaupunkipuiston 
perustamisen jälkeen laadittavalle alueen hoito- ja käyttösuunnitelmalle. Suunnitelmaa 
voidaan toteuttaa osa-alueittain tai keskittyen ominaisuuksiltaan tietyn tyyppisiin kohteisiin. 
Kansallinen kaupunkipuisto voidaan nähdä toimintaympäristönä myös muille alueeseen 
liittyville tutkimus- ja kehittämishankkeille. 

Toivottavasti kansallisen kaupunkipuiston vaikutukset tulevat näkymään Valkeakosken 
maisemassa.
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