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1 johdanto 

1.1 Työn taustat 

 

Kosken Tl kunta on käynnistänyt yleiskaavojen laatimisen Koivukylään ja 
Keskustaajamaan. Tämä raportti koskee Keskustaajamaa ja on tehty kyseistä 
yleiskaavatyötä varten, joten näin ollen sen sisältö painottaa tätä tarkoitusta. 
Inventointia ja kaavoitustyötä on tehty samanaikaisesti, jolloin inventoinnin tulokset 
näkyvät suojelun ohella koko kaavaratkaisussa. 

 

Rakennusinventointi on  tilattu Sweco Ympäristö Oy:ltä, jossa inventoinnin ja 
raportoinnin on tehnyt arkkitehti SAFA Marjut Lund-Rahkola miljööinsinööri Maria 
Kirveslahden avustuksella. Selvitykseen liitetty kuvamateriaali on raportin laatijan 
omaa, ellei toisin mainita. 

 

Muut suunnitteluhanketta varten laaditut perusselvitykset koskevat maisemaa ja 
luonnonympäristöä. Rakennusinventoinnin pääpaino on kuvailla kulttuurihistoriallisia 
arvoja nykyhetken rakennetussa ympäristössä ja ohjata alueen 
täydennysrakentamista. Nyt laaditulla rakennusinventoinnilla on päivitetty Kosken 
inventointia Tuija Martikainen, Mia Poutunen 1998, Kosken rakennuskannan 
inventointia Katariina Entonen 1999 sekä ARMAS-projektiin liittyneitä Kosken 
täydennysinventointeja Pia Söderlund 2006-2007. 

 

Osayleiskaavatyötä on valmistunut myös erilliset maisema- ja arkeologinen, joten 
tämä selvitys keskittyy rakennetun ympäristön ominaispiirteisiin. 

 

Inventoinnista on tiedotettu inventointialueella asuville kaavatyön yhteydessä sekä 
muutamille pihateiden päässä olevalle kiinteistölle kirjeitse. Inventoinnin maastotyöt 
suoritti Marjut Lund-Rahkola ja Maria Kirveslahti 24.3.2014 ja 12.3.2014.  

 

Inventointiaineisto luovutetaan Kosken Tl kunnalle cd‐levylle tallennettuna 
tiedostomuodoissa doc, pdf ja jpg. Lisäksi inventointitiedot on tallennettu Turun 
museokeskuksen MIP-järjestelmään täydentäen ja päivittäen olemassa olevia 
inventointeja. 
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1.2 Inventoitava alue ja rakennukset 

 

Osayleiskaavan alue sisältää Kosken Tl kunnan keskustaajaman lisäksi alueita noin 
puolen kilometrin leveydeltä Koskentien molemmin puolin aina valtatie 10 
pohjoispuolelle. Lisäksi alueeseen kuuluu maa- ja metsätalousalueita Paimionjoen 
itäpuolelta. Selvitysalue on sama kuin osayleiskaava-alueen rajaus. 

 

 

Inventoitavan alueen rajaus noudattaa yleiskaava-alueen rajausta 

 

Selvitystyön aikana tarkistamatta jäi vuoden 1998 inventoinnin kohteista: 

413-0003-0019 Vahala 

413-0002-0133 Niittylä (omistajan pyynnöstä) 

 

1.3 Lähtötiedot sekä –aineistot 

 

Työn historia- ja pohjatiedot perustuvat seuraaviin aineistoihin: 

- Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset Ympäristöt (RKY 2009) 
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- Rakennettu Ympäristö, valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset 
ympäristöt (Museovirasto, ympäristöministeriö, 1993). 

- Puurakentamisperinne (Alfred Kolehmainen, Rakennustieto Oy 1997) 
- Talo kautta aikojen, julkisivujen historia (Kaila, Pietarila, Tomminen, Rakentajain 

Kustannus Oy 1987) 
- www.vanhakartta.fi 
- http://digi.narc.fi/ 
- Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940 (Risto Honkala 1995) 
- Kosken inventointi Tuija Martikainen, Mia Poutunen 1998 
- Kosken rakennuskannan inventointi Katariina Entonen 1999 
- Kosken täydennysinventoinnit Pia Söderlund 2006-2007 
- Turun museokeskuksen MIP-järjestelmän tiedot 
- http://koskitl.info/koskitl/Hongiston_koulun_historiikki.pdf 
- http://www.koski.fi/talola?page=150 
- http://www.koskennuorisoseura.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=

24&Itemid=24 
- http://seurantalot.fi/talot/kosken_tl_tyovaenyhdistys_ry 

http://koski.fi/taidemuseo/taidesaatio/ 

1.4 Inventoinnin arvotus ja kulttuurihistorialliset arvot 

 

Inventoinnissa on tarkasteltu Museoviraston mallin mukaan kohteiden 
kulttuurihistoriallisia arvoja, joita ovat: 

a. rakennushistoriallinen arvo: mm. arkkitehtoniset ja rakennustekniikkaan liittyvät 
arvot 

b. historiallinen arvo: mm. asutushistoriallinen, opetushistoriallinen, 
taloushistoriallinen, sosiaalihistoriallinen arvo 

c. ympäristö/maisema-arvo: mm. rakennuksen maisemallinen merkitys, merkitys 
osana kokonaisuutta 

Lisäksi on tarkasteltu kohteiden paikallisia, seudullisia ja valtakunnallisia arvoja. 

 

Yleiskaavatyötä varten, kulttuurihistoriallisiin arvoihin perustuen kohteet on luokiteltu 
kolmeen arvoluokkaan. Arvojen perusteet on eritelty kohdekortin selostusosassa. 
Arvoluokka on yleensä sitä korkeampi mitä useampi arvotekijä kohteessa toteutuu. 
Arvoluokkien yleiset sisällöt ovat: 

Luokka 1 

Maaseutumaiset alueet 

Erityisen merkittävä kohde, joka edustaa parhaalla tavalla seudun rakennuskulttuuria. 
Yksittäinen rakennus tai pihapiiri noudattaa alueen rakentamisen perinteitä. 
Rakennukset kokonaisuutena hyvin säilyneitä ja kertovuudeltaan vahvoja. Yksittäisel-
lä rakennuksella tai pihapiirillä on maisemallisesti keskeinen asema. Kohteeseen 
sisältyy useita arvonäkökulmia. Kohde on tunnistettu 2009 RKY:ssä ja/tai maakunta-
kaavassa. 

Taajama 

Erityisen merkittävä kohde, joka edustaa parhaalla tavalla Kosken taajama-alueen 
rakennuskulttuuria. Rakennus on hyvin säilynyt ja kertovuudeltaan vahva. Rakennuk-
sella on taajamakuvallisesti keskeinen asema. Kohteeseen sisältyy useita 
arvonäkökulmia. Kohde on tunnistettu 2009 RKY:ssä ja/tai maakuntakaavassa. 

 

 

http://www.vanhakartta.fi/
http://digi.narc.fi/
http://koskitl.info/koskitl/Hongiston_koulun_historiikki.pdf
http://www.koski.fi/talola?page=150
http://www.koskennuorisoseura.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=24
http://www.koskennuorisoseura.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=24
http://seurantalot.fi/talot/kosken_tl_tyovaenyhdistys_ry
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Luokka 2 

Maaseutumaiset alueet: Tärkeä kohde, joka edustaa hyvin alueen rakennuskulttuuria. 
Pihapiiri muodostaa kertovan kokonaisuuden, jossa rakennukset ovat kohtalaisen 
hyvin säilyneitä. Kohde sisältää yleensä useita arvonäkökulmia.  

Taajama: Tärkeä kohde, joka edustaa hyvin Kosken taajama-alueen 
rakennuskulttuuria. Rakennus on kohtalaisen hyvin säilynyt. Kohde sisältää yleensä 
useita arvonäkökulmia.  

Luokka 3 

Maaseutumaiset alueet: Kohde on luonteva osa alueen kulttuurimaisemaa ja edustaa 
paikallista rakennuskulttuuria. Kohteen säilyminen on rakennusten huonosta kunnos-
ta johtuen epävarmaa. 

Pelkästään maisemallisia arvoja omaavien rakennusten osalta huomiointi tapahtuu 
osayleiskaavan yhteydessä maisemallisia ja kyläkuvallisia arvoja huomioitaessa. 
Inventointikorteissa arvoluokkiin 1 ja 2 esitetyt kohteet on esitetty MRL:n mukaan 
suojeltavaksi kaavamääräysten mukaisesti. Suojeluarvot selviävät kunkin kohteen 
osalta tarkemmin inventointikorteissa sekä tämän raportin loppupuolella. 

Taajama: Kohde on luonteva osa Kosken taajamakuvaa ja edustaa paikallista 
rakennuskulttuuria. Kohteen alkuperäinen luonne on muuttunut korjausrakentamisen 
myötä. 

Suojeluarvot selviävät kunkin kohteen osalta tarkemmin inventointikorteissa ja liit-
teessä 2. 

 

2 Alueen historia 

2.1 Asutushistoria 

 
Keskustataajaman asutuksen kehittymiseen liittyy paitsi Paimiojoki ja tasaiset, pel-
loiksi soveltuvat savikot myös Hämeen Härkätie, joka on Turun ja Hämeen linnojen 
yhdystie ja Suuren Rantatien ohella keskiajan merkittävin tie Suomessa. 
Varhaiskeskiajalla vakiintunut tielinjaus kulkee Varsinais-Suomen ja Hämeen 
vanhimpien asutusalueiden ja kylien halki. Hallinnon lisäksi tie on palvellut kaupan ja 
eränkäynnin tarpeita jo rautakauden loppupuolelta alkaen, jolloin se yhdisti Varsinais-
Suomen ja Vanajan Hämeen rautakautiset asutusalueet.  

 

Sarkajaossa maat jaettiin verotukseen perustuen. Isojako puolestaan oli 
maanjakouudistus, jota aloitettiin Ruotsi-Suomessa suorittamaan 1750-luvun jälkeen.  
Isojaon tarkoitus oli yhtenäistää sarkoja isommiksi peltolohkoiksi, poistaa vainiopakko 
sekä kapeat sarat, jotka hankaloittivat viljelystä. Isojaon seurauksena oli tyypillisesti 
tilojen hajaantuminen omien peltojensa läheisyyteen kyläntonteilta tai muuten tiiviiltä 
kyläkeskustoilta. Näin tapahtui myös selvitysalueen kylissä. Isojakoa täydennettiin 
uusjaolla vielä 1900‐luvun alussa, sillä ongelmana oli edelleen peltojen sijainti pitkinä 
kaistaleina kaukana asutuksesta. 

 

Asutushistoriaa Kosken taajamassa on muokannut erityisesti sotien jälkeinen kehitys. 
Paitsi siirtokarjalaisten asuttaminen myös taloudelliset ja maatalouden murrokseen 
liittyvät yhteiskunnalliset muutokset muokkasivat asumisen ja liikkeenhoidon luonnet-
ta ja Kosken keskustataajama alkoi tiivistyä pientaloasutuksen ja liikerakennusten li-
säännyttyä. Viimeisimmät kerrostumat asutukseen ovat taajaman pohjoisosassa, jon-
ne uusin pakettitalotyyppinen asuinrakentaminen on keskittynyt. 
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Kosken Tl aluetta pitäjänkartastossa. Keskustataajama on esitetty punaisella. Alla ote samasta kartasta, 

jossa nuolella esitetty vanha kirkko ja Kosken kartano (http://digi.narc.fi) 
 
 

 
 

 

http://digi.narc.fi/
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2.2 Maakirjakylät 

2.2.1 Halikkola 

Halikkolan kylä sijaitsee aivan länsiosassa selvitysaluetta. Halikosta (Halikkolainen) 
on ensimmäinen maininta vuodelta 1420. Vuoden 1540 maakirjoissa Halikkolasta 
mainitaan 6 taloa, mikä on ollut Kosken suurimpia. Isojakokartassa vuosilta 1783, 
1794-98 mainitaan Jallin, Jolkin, Jullan, Kittilän, Pietilän ja Sätterin talot kyläntontilta 
sekä viisi torppaa Härkätien varrelta. Kyläntontti sijaitsi Paimiojoen rannan 
tuntumassa noin 600 m Härkätieltä etelään, missä edelleen sijaitsevat Jallin ja Kittilän 
tilat tonteillaan sekä Venho entisen Jullan paikalla. Isojaon jälkeen suurin osa taloista 
siirtyi kauemmas tiluksilleen. Muita Halikkolan asutukseen vaikuttaneita asioita ovat 
olleet mm. 1918-vuoden torpparilakiin liittynyt oikeus lunastaa torppa tai mäkitupa 
omaksi tilakseen sekä siirtokarjalaisten asutus jälleenrakennuskaudella. 
Selvitysalueella merkittävimpiä rakennuksia ovat Sätterin tilakeskus ja entinen 
suojeluskuntatalo Honkamäki vuosilta 1938-1939.  

Huolimatta keskustataajaman läheisyydestä, Halikkola on edelleen säilynyt 
maalaismaisena ympäristönä, jolle leimaavaa ovat peltojen ympäröimät tilakeskukset 
sekä Härkätien varteen sijoittunut asutus, jota jälleenrakennuskauden tyyli parhaiten 
edustaa. 

 

Ote isojakokartasta. Kartalla tilat ryhmäkylässä Paimiojoen rannalla: A Jallin, B Pietilän, c Kittilän D 
Sätterin, E Jullan ja F Jolkin talot (http://digi.narc.fi) 

2.2.2 Tuimala 

Tuimalasta ensimmäinen maininta on vuodelta 1516. Kyläntontti ja muu asutus on 
alueelle tyypilliseen tapaan sijainnut Paimiojoen varrella lähellä Härkätietä. Isojaon 
aikana taloja oli viisi: Isotalo, Mäkelä, Wingo, Sulkala ja Jalli, joista vain Mäkelä jäi 
kyläntontille ja Jalli sekä Wingo sen lähelle. Osa taloista siirtyi Härkätien varrelle ja 
osa kauemmas pohjoiseen tilojen lohkomisen jälkeen.  

1700-luvun torppariasutus (mm. seppä, mylläri, lukkari) sijaitsi Paimiojoen kosken, 
vanhan hautausmaan ja Härkätien tuntumassa. 1900-luvun alkupuolella torppari- ja 
mäkitupalaisasutus kasvoi myös Tuimalantien varrella. 

Merkittäviä muutoksia kylän luonteeseen on tuonut vuosisadan vaihteessa 
lisääntyneet liikerakennukset Härkätien varressa ja uusi omakotiasutus kirkon lähellä. 

http://digi.narc.fi/
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Erityisesti meijerin länsipuolelle on keskittynyt asutusta 1960- ja 1970-luvuilla ja edel-
leen 1980-1990-luvuilla laajentunut Härkätien molemmin puolin. Maaseutumaisena 
avarine peltomaisemineen on säilynyt selvitysalueen eteläosa Jallin ja Mäkelän tila-
keskusten ympärillä. 

 

 

Ote isojakokartasta. Kartalla näkyvät paitsi silta ja vanha hautausmaa kirkkoineen myös saha, meijeri, 
Hämeen Härkätien varrella sijainneet talot ja etelämmässä Jallin ja Mäkelän tilat (http://digi.narc.fi) 

http://digi.narc.fi/
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Ohessa tarkennus nykyisen keskustan alueesta  

2.2.3 Talola 

Talolaa pidetään perimätiedon mukaan yhtenä Kosken vanhimmista kylistä. Vanha 
kyläntontti sijaitsee Paimiojoen varressa Talolan eteläosissa selvitysalueen ulkopuo-
lella. Kyläntontin taloista jäljellä on vain Frantsila, sekä mahdollisesti Maunun paikalla 
Kitula II. Myös osittain kyläntontilta siirretystä rakennuksesta rakennettu, Frantsilasta 
lohkotun Simolan vanha päärakennus on merkittävä fragmentti menneestä.  

 

Isojaon aikaan Talolan kyläntontilla oli neljä taloa; Seppä, Frantsila, Hyvänen ja Mau-
nu. Kuninkaan kartastossa kyläntontin pohjoispuolelle on merkitty Talolan rustholli, 
isojakokarttaan puolestaan on kuvattu sotilaan torppia. Uusjakokartassa 1894 Hyvö-
nen on lohkottu ja kantatila siirtynyt kylän pohjoisosaan. Maunu oli lohkottu lukuisiksi 
pienemmiksi tiloiksi. 

 

Koskentien, Hongistontien ja Hämeen Härkätien risteyksessä on sijainnut Kosken 
postina ja kievarinakin toiminut Kaunisvaaran tila. Kosken kansakoulu sijaitsi alun pe-
rin urheilukentän eteläpuolella. Taajaman keskusta kehitys 1950-luvulta eteenpäin on 
merkittävällä tavalla muokannut Talolan luonnetta maaseutukylästä liikekeskustaksi. 
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Ote isojakokartasta  (http://digi.narc.fi) 

2.2.4 Koski 

Kosken kylä sijoittuu Paimiojoen itäpuolelle. Tuimalan ja Kosken kylät jakautuvat 
Hämeen Härkätien kohdalla, jossa on silta joen yli. Selvitysalueelle kylästä sijoittuu 
Kosken kartanonmäki sekä peltoa. Vuoden 1540 maakirjan mukaan kylässä on ollut 
vain 2 taloa. Kosken kartano on perustettu eversti Henning Grassin toimesta vuonna 
1628 ja on ollut lukuisilla omistajilla historian aikana, mm. Armfelt- ja de Pont-suvuilla. 
Kartanon mylly perustettiin vuonna 1643. Härkätien sillan kupeessa on Lepolan talo 
1900-luvun alkupuolelta. Siinä on sijainnut pullakauppa ja parturi. 

 

Kosken kylän maisema ja rakennuskanta ollut on ehkä selvitysalueen kylistä 
muuttumattomin viimeisen sadan vuoden ajan. Kartanon pihapiirissä on edelleen 
useita vanhoja rakennuksia, joita peltoaukeat ympäröivät. Hämeen Härkätien 
ylityskohta ja silta ovat myös historialliset. 

 

Ote isojakokartasta. Kartalla näkyy Hämeen Härkätie ja sen länsipuolelle Paimiojoen rannan tuntumaan 
syntynyt kartanomiljöö. Alueella on useat rakennuksista säilynyt, joskin kartanonmäelle vievän puukujan 
varrelle esitettyjä rakennuksia ei enää ole(http://digi.narc.fi). 

 

http://digi.narc.fi/
http://digi.narc.fi/
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2.2.5 Patakoski  

Patakosken kylä sijaitsee selvitysalueen itäosassa, Paimionjoen toisella puolella 
keskustataajamaa. Kosken historian mukaan Patakoski on ollut asutettuna jo 1300-
luvulla. Maakirjojen mukaan 1540-luvulla kylässä on ollut viisi taloa. Isojaon aikaan 
1786 kyläntontilla on ollut seitsemän taloa: Yli- ja Aliklemelä, Yli- ja Alisarja, Yli- ja 
Alisimola ja Tuomola. Nykyisin paikan lähellä on taloista enää Alisarja ja Ylisimola. 
Torppia kylässä on ollut 11. Nykyinen Patakoskentie on edelleen lähes samassa 
linjassa vanhan tien paikalla, joka on vienyt Hämeen Härkätielle. 

 

 

 

Ote isojakokartasta sekä alla uusjakokartasta 1890.   (http://digi.narc.fi). 

 

http://digi.narc.fi/
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2.3 Keskustataajaman toiminnot 

 

2.3.1 Myllyt ja sahat 

 
Etenkin Tuimalan kylän kasvulle merkittävä toiminto oli Kosken kartanon alueen 
1950-luvulle jatkunut myllytoiminta. Kosken kartanon silloinen isäntä Gustaf Grass 
perusti (Kosken historian mukaan) ensimmäisen myllyn vuonna 1643. Nykyisin pai-
kalla on säännöstelypato. 
 
Härkätien sillan alapuolisessa koskessa on puolestaan ollut vesisaha vuodesta 1729 
1740-luvulle ja jälleen 1760-luvulta 1870-luvun loppupuolelle. Sahan toiminta loppui, 
kun Tuimalan puolelle rakennettiin höyrysaha. 1800-luvun lopussa se muutettiin ve-
simyllyksi. Jauhatus päättyi 1980-luvulla, jonka jälkeen rakennukset on purettu. Myl-
lyillä ja sahoilla on kuitenkin ollut suuri merkitys Kosken taajama-alueen kehityksessä. 
 
Myllärin torppa 1800-luvun lopulta on edelleen olemassa. 
 
Patakosken kylällä oli myös mylly sen luoteisosassa yhteismaalla 1500-luvun alusta 
aina 1960-luvulle asti. 
 

 
Kuvissa jo purettu Kosken kartanon mylly ja myllypato vuonna 1930. Oikealla myllypadon ylittänyt 
kävelysilta. (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 

 
Vanhassa kuvassa kirkkosillan aluetta 1900-luvun alussa. Vasemmalta tapuli, lainamakasiini, Saaren 
myllyn katto, Saaren sauna, jonka takana Lagerlundin talo, Mäntylän talo ja Kosken osuusmeijeri. Va-
semmassa kuvassa nykytilanne. (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

2.3.2 Meijeri 

Kosken Osuusmeijeri perustettiin 1910-luvulla ja pian sen jälkeen sen ympärille alkoi 
kerääntyä uutta asutusta. Kirkkomaan ympäristö oli jo isojaon aikana torppariasutuk-
sen keskittymä. 
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Ylimpänä olevassa kuvassa meijeri 1900-luvun alkupuolelta kirkkosillan suunnasta. 

Yllä osuusmeijeri etelästä kuvattuna. Alla Kosken meijeri 1930-luvulla (Koskelaisten vanhoja valokuvia 
1890-1940) 
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Meijeri sillalta.  

 

Meijeri etelästä kuvattuna. Ympäristö on puustoittunut, mutta tilallinen luonne on hyvin säilynyt. 

2.3.3 Liikkeet 

Härkätien varteen on keskittynyt eri vuosikymmenien aikana liikerakentamista, joka 
leimaa keskustan taajamakuvallista luonnetta. Vielä asuinrakentamistakin enemmän 
liikerakentamisessa on havaittavissa ajallinen kerroksellisuus ja liiketoimintaan eri ai-
koina liittyneet ominaispiirteet. Vuosisadan vaihteen molemmin puolin liikerakennus-
ten ulkonäköerot suhteessa asuinrakennuksiin olivat vähäisemmät ja rakentaminen 
perustui samaan hirsirakennustekniikkaan. 1930-luvulta eteenpäin Kosken liikeraken-
nuksissa on havaittavissa enemmän julkisen rakennuksen piirteitä. Tyypillisesä liike-
rakennuksessa on funkkishenkinen aukotus, kaksi kerrosta ja laatikkomaisen rationa-
listinen muoto. Liikerakennustonteista monet on lohkottu asutustiloista 1940-50-
luvuilla 
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Vasemmalla Kosken postiasemana toiminut Kaunisvaara  (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940), 
oikealla 1980-luvulla purettu kauppatalo Tuimalassa 

  

Vasemmalla 1900-luvun alkupuolella valmistuneessa rakennuksessa on alun perin toiminut leipomo. Oi-
kealla kuvassa oleva Nummela on rakennettu vuonna 1910 ja siinä toiminut mm. matkahuolto vuoteen 
1995 asti, baari, posti ja eläinlääkäri. 

  
Vasemmalla asuinrakennus 1900-luvun alusta, rakennuksessa on toiminut myös kauppa. Oikealla 
Hakala II, jossa on toiminut Kosken osuuskassan kiinteistö 1930-luvulta. 

 

 

 

 
 

 
Santalan liikerakennus vuodelta 1939, jossa on toiminut mm. meijeri ja metalliverstas (Koskelaisten 
vanhoja valokuvia 1890-1940). Nyt rakennuksessa toimii  ravintolapalveluita, vasemmalla rakennusvaihe 
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Kosken säästöpankin konttori 1938-vuodelta. Oikealla entinen Laaksosen pukinetehdas ja myymälä. 
Osa rakennusta todennäköisesti 1920- luvulta, muutoin edustaa 1950-luvun funktionalismia. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Entinen  

 
Vasemmalla 1938-vuonna rakennettu ja 1950-luvulla korotettu liikerakennus, oikealla liikerakennus 
1950-luvulta. Rakennuksen eteläpuolella on ollut toriaukio. 

 
vasemmalla entinen maalikauppa vuodelta 1948, nykyisin asuinkäytössä. Oikealla entinen apteekki 

 

  
Vasemmalla rakennus meijeriä vastapäätä, oikealla entinen teurastamo. 
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Vasemmalla autokorjaamo Koskentien varrelta, oikealla Taimila, Kosken ensimmäinen huoltoasema 
vuodelta 1954 on edustava funkkistyylinen rakennus. 

  

Pieni tyhjillään oleva kioskityyppinen rakennus Värjärintiellä. Oikealla uusi Salen liikerakennus Hämeen 
Härkätien varrella. 

2.3.4 Koulut 

Inventointialueella on opetushistoriallisia arvoja liittyen useisiin koulurakennuksiin, jot-
ka sijoittuvat Kosken keskustan tuntumaan, Koskentien länsipuoliselle alueelle. Kos-
ken kunnan ensimmäinen kansakoulu perustettiin päätöselinten vastustuksesta huo-
limatta vuonna 1875 yksityisrahoituksella Talolan kylään Hyvösen tilan maille. Kansa-
koulun ohella kunnassa toimi kierto- ja lastenkouluja. Koskelle ensimmäinen kierto-
koulu oli perustettu vuonna 1851. Vuosisadan loppupuolella kunta oli valmiimpi kan-
sakoululle, ja perustettiin piirijaot, joista Talolan kansakoulupiiriin tulivat kuulumaan 
Kosken kartano, Patakoski, Hongisto, Tapala, Talola, Tuimala, Halikkola, Liipola, Jät-
tälä ja Tausela. Kosken kunnan koululaitos laajeni 1900-luvun alkupuolella ja 
edelleen toisen maailmansodan päätyttyä nopeasti siirtoväen lasten tullessa 
kouluihin. Uudet lait ja asetukset samanaikaisesti pienensivät luokkakokoja. Kosken 
koululaitos oli laajimmillaan vuosina 1958-66, jolloin kunnan alueella toimi 
yhteiskoulu, kansalaiskoulu ja yhdeksän kansakoulua, Talolan, Sorvaston, Harmaan, 
Hongiston, Patakosken, Satopään, Kankaan, Verhon ja Tapalan koulut. Lisäksi kunta 
omisti yhdessä naapurikuntien kanssa niiden alueella sijainneet Palojoen, Pennin ja 
Parravahan koulut. Patakosken koulu toimi 1930-luvulta vuoteen 1976. Ikkarmäessä 
on nykyisin 1920-1980-luvulla rakennettuja koulurakennuksia, jotka ovat pääosin 
edelleen käytössä. 
 

 

Talolan koulu vasemmalla (Hongiston koulun historiikki) 



 

 

17 
 

 

 

Sementtitiilestä rakennetun Ryppylänmäen koulun piirustuksia ja valmis koulu vuonna 1930. Rakennus 
on joko sama tai vastaava kuin Ikkarmäen koulu (Hongiston koulun historiikki) 

 
Kosken ensimmäinen kansakoulu, Talolan koulu 1930-luvulla  (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-
1940), oikealla nykyisen Talolan koulun luokkia Ikkarmäessä. 

  
Simolan vanha päärakennus Talolassa, jonka salissa on aikanaan toiminut Kosken yhteiskoulu. Oikealla 
Kosken lukio, jonka ensimmäiset osat ovat vuodelta 1953. 

2.3.5 Hautausmaa, vanha kirkko ja kirkkosilta. 

Historian mukaan hautausmaan kiinteistö on merkitty maakirjaan vuonna 1894. 
Paikalla on sijainnut myös vuodesta 1817 aina 1930-luvulle asti Kosken neljäs kirkko. 
Purkamisen jälkeen kirkon hirsiä hyödynnettiin mm. kunnalliskodin rakentamiseen. 
Alkuperäisestä kokonaisuudesta jäljellä on vuonna 1777 rakennettu kellotapuli, 
kirkkomaa, kivisilta, myllärin tupa sekä vuonna 1818 rakennettu lainamakasiini. 
Kohteet on mainittu paitsi maakuntakaavassa myös valtakunnallisesti merkittävissä 
rakennetuissa kulttuuriympäristöissä liittyen Hämeen Härkätien Kosken 
aluerajaukseen (RKY 2009). 
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Ku 

Kuvissa RKY-aluetta vanhoina valokuvina ja nykyhetkenä  (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

2.3.6 Uusi kirkko ja entinen pappila 

Kosken uusi kirkko rakennettiin Toivo Paatelan piirustusten mukaisesti vuonna 1934-
1935. Kirkko edustaa tyyliltään 1920-30-lukujen italialaita klassismia. Rakennus on 
malliltaan pitkä ristikirkko, jonka itäpäässä on kellotorni ja länsipäässä kattoratsastaja. 
Kirkolle on puukujanne Hämeen Härkätieltä ja se sijaitsee mäntyjen ympäröimänä 
muuten suhteellisen avoimella paikalla. Myös uusi kirkko on mainittu paitsi 
maakuntakaavassa myös valtakunnallisesti merkittävissä rakennetuissa 
kulttuuriympäristöissä liittyen Hämeen Härkätien Kosken aluerajaukseen (RKY 2009). 

Kujalan II tila sijaitsee taajaman keskustasta hieman länteen Paimijoen varteen. Tilan 
asuinrakennus on rakennettu vuonna 1952 pappilaksi. Se on säilynyt alkuperäisessä 
asussaan. Kosken Tl seurakunnan historian mukaan vuonna 1647 perustettu Kosken 
kappeliseurakunta valitsi pappilakseen samana vuonna Sulkalan kruununtalon. 
Tuolloin Sulkala sijaitsi Tuimalan vanhalla kylätontilla nykyisestä sijaintipaikasta 
runsas 500 m alempana jokivarressa. Vasta isojaon yhteydessä Sulkala on Ojan 
mukaan siirretty pois vanhalta kylätontilta. Sulkalan rakennusten siirto uuteen 
paikkaan suoritettiin 1780-1783. Pappilana Sulkala oli vuoteen 1986, jonka jälkeen se 
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toimi jonkin aikaa seurakunnan kerho- ja virastotilana. Sen jälkeen Sulkala, nykyinen 
Kujala II, on ollut yksityisomistuksessa. Lisäksi Kujalan viereisellä tilalla sijaitsee pap-
pilalle kuuluneet maatalousväen asuinrakennus ja karjarakennus. 

 

 

 

Kosken vanha papilla kuvissa vuosisadan vaihteessa ja 1950-luvulla rakennettu uudempi papilla 
nykykunnossa. Rakennus on tavallisessa asuinkäytössä nykyään. 

2.3.7 Työväentalot  

Kosken työväenyhdistyksen työväentalo on rakennettu vuosina 1904-1909. Rakennus 
on hirsirunkoinen, mutta verhoiltu ponttilaudalla ja maalattu punaiseksi. Työväentalo 
sijaitsee maisemallisesti näkyvällä paikalla Koskentien varressa. 

Kosken nuorisoseura perustettiin vuonna 1889. Ensimmäinen oma seurantalo 
Nuortentupa rakennettiin Yrjö Liipolan piirtämien rakennuskuvien mukaisesti 
syyskuussa 1904. Nuortentuvan tontti lunastettiin v.1909 Kaunisvaaran tilan 
omistajilta. Toiminnan vilkastuttua ja harrastustoimintojen lisääntyessä todettiin 
Nuortentuvan jääneen liian pieneksi ja uutta, suurempaa Nuortentupaa alettiin 
suunnitella syksyllä 1958. Uuden Nuortentuvan piirustukset laati rakennusmestari 
Lintunen. Vanha nuortentupa purettiin. 

 

Honkamäki on Kosken suojeluskunnan rakennuttama rakennus Halikkolan kylässä. 
Rakennuksessa on toiminut myös koulu, nykyisin rakennusta käyttää maamiesseura. 
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Ku 

Yllä kuvissa työväentalo nykytilassa (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) ja rakentamisen 
jälkeen. 

  

Vanha valokuva entisestä suojeluskunnan talosta (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940), oikealla 
nykytilanne. 

 

Vasemmalla vanha nuortentupa (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940), oikealla uusi 

2.3.8 Virastot ja muut kunnalliset rakennukset 

Kunnantalo, palvelutalo ja terveyspalvelut sijoittuvat Hämeen Härkätien 
pohjoispuolelle Ikkarmäen alueelle. Alue on rakentunut usean vuosikymmenen aika-
na, eikä arkkitehtuuri ole yhtenäistä. Toisaalta rakennusten massoittelu ja puistomai-
nen ja männikköinen kasvillisuus tekevät kokonaisuudesta luontevaa. 
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Vasemmalla kunnantalo vuodelta 1973, oikealla entinen terveyskeskus, nykyinen päiväkoti 1950-luvun 
alkupuolelta 

 

Kosken kunnalliskodin ensimmäinen osa, jonka rakentamiseen käytettiin vanhan kirkon hirsiä 
(Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940). Rakennus purettiin noin 5 vuotta sitten. Oikealla vanhusten 
palvelutalon uudempia osia 1980-90-luvuilta. 

2.3.9 Museo 

Professori Yrjö Liipola (1881 - 1971) oli aikansa johtavia suomalaisia kuvanveistäjiä. 
Kosken Tl Taidesäätiö on rakennuttanut lahjoitetulle tontille arkkitehti Eero Ponkalan 
suunnitteleman museorakennuksen, joka valmistui vuonna 1970. Rakennuksen ja 
säätiön tavoitteena on vaalia Liipolan taidetta. Rakennus on moderni, kahdesta lomit-
taisesta erikorkuisesta massasta koostuva sommitelma.  

 

2.4 Kosken kartano 

Kosken kartano on suojeltu seutukaavassa sekä maakuntakaavassa. Kartanon 
rakennuskanta on maisemallisesti, historiallisesti ja rakennushistoriallisesti merkittä-
väksi määritelty. Päärakennus on rakennettu vuonna 1867 ja sen tyyli edustaa 
myöhäisempireä. Entiset navetta ja sikala ovat 1800-luvun puolivälistä, samalta 
vuosisadalta on myös voudin asuinrakennus ja vilja-aitta. 1900-luvulta puolestaan 
ovat sauna, paja, talli ja entinen tilanhoitajan asuinrakennus. 
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Yllä vasemmalla: kartanon mäki näkyy Härkätielle avoimen peltoalueen ansiosta. Oikealla: kartanon 
päärakennus 

Alla vasemmalla: entinen tilanhoitajan asuinrakennus. Oikealla: vanhan voudin asuinrakennus 

  

  

Yllä vasemmalla: talli. Oikealla: sikala 

Alla vasemmalla: navetta. Oikealla: aitta 
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2.5 Maatilat  

Kosken taajaman keskeisiltä paikoilta maatilarakennukset ovat väistyneet viime vuo-
sikymmenten aikana liikerakentamisen ja pientaloasutuksen alta, mutta taajaman lie-
vealueilla sijaitsee edelleen muutamia tiloja. 
 
Yleisin rakennustyyppi Suomessa on ollut 1600-luvulla paritupa, jossa eteisen 
sivuseiniin on yhdistetty pirtti ja kammari. Tuolloin viima pysähtyi eteiseen, kun pirttiin 
ja kammariin käytiin eteisen sivuseiniin sijoitetuista ovista. Kammarit saattoivat olla 
aluksi kylmillään, kunnes niihin muutti toinen perhe, esimerkiksi perheen poika tai 
tytär. Tarpeen tullen taloon rakennettiin joko kokonainen toinen kerros tai ullakko. 
Portaat eteisestä johti toiseen kerrokseen tai ullakolle. Portaiden alle jäi pieni 
varastohuone. Selvitysalueen vanhemmat rakennukset ovat tyypillisesti muodoltaan 
pitkiä suorakaiteita ja hirsirunkoisia. 
  
Aluksi taloihin käytiin sisään suoraan eteiseen. Kuisteja alettiin rakentaa vasta 1900-
luvun alusta. Portaat siirtyivät tuolloin eteisestä kuistille ja vanhasta eteisestä tuli 
kammari. Selvitysalueella kuistit ovat tyypillisesti yksinkertaisia, satula- tai viistokattoi-
sia. Joissain rakennuksissa kuisteja ja näin ollen myös sisäänkäyntejä on kaksi (mm. 
Sättäri ja Simola). Piharakennuksia alueelta löytyy useita erilaisia ja eri käyttötarkoi-
tuksiin rakennettuja.  

 

 

Halikkolan Sättäri  (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 
Tuimalan Jallin purettu päärakennus  (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940), nykytilannekuvassa 
uusi 
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Vasemmalla Simolan vanha päärakennus 1800-luvun lopusta (osa rakennusten hirsistä tuotu Talolan ky-
läntontilta). Oikealla Vainio, jonka pihapiiri on hieno kokonaisuus maatalouteen liittyviä rakennuksia. 

   

Vasemmalla Saarela, oikealla Kankareen tilakeskus  

V  

  

Vasemmalla Tuomolan tilan vanha päärakennus, oikealla Ali-Sarja läheltä vanhaa kyläntonttia 
 

 

 

 

Vasemmalla Yli-Simolan miltei puuston taakse jäänyt vanha talouskeskus Patakosken kylässä, oikealla 
Vanhavinko Talolan kylästä 
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Vasemmalla Mäkelä Talolan kylästä, oikealla 1950-lukua edustava pientila Kosken keskustan pohjois-
puolelta 

2.6 Asuinrakennukset 

2.6.1 Torpat, mäkituvat ja 1900-luvun alkupuolen asuinrakennukset 

Suomen torpparilaitoksen historia ulottuu 1600-luvulta vuoteen 1909, jolloin säädettiin 
maanvuokra-asetus. Alkujaan torppia ryhdyttiin perustamaan kartanoiden maille 
lisäämään tilojen tarvitsemaa työvoimaa. 1740-luvulta lähtien aatelisten lisäksi myös 
talonpojilla oli oikeus perustaa perintötiloilleen torppia. Mäkituvat olivat maatilojen 
mailla olevia pieniä vuokra-asumuksia, joihin ei kuitenkaan juurikaan kuulunut viljely-
maata, toisin kuin torppiin. Mäkitupajärjestelmä oli käytössä 1700-luvun lopulta 1919-
vuoteen, jolloin torpparilaki säädettiin ja tilojen lunastaminen mahdollistui. 

 

Selvitysalueella on useita pieniä asuinrakennuksia. Mielenkiintoinen kokonaisuus on 
Tuimalantien varteen Paimiojoen rantaan vuosisadan vaihteessa keskittynyt mäkitu-
palais- ja työläisasutus. Myös taajaman keskustassa vanhan hautausmaan lähellä on 
pienipiirteistä työläisasutusta, sekä muutama pieni työläis- ja torpparakennus Kosken-
tien varrella. 

 

Työväen asutuksen lisäksi selvitysalueella on näitä hieman suurempia pääosin asuin-
käytössä olleita rakennuksia, jotka voidaan ajoittaa noin 1930-luvulla ennen toista 
maailmansotaa. Nämä ovat taajamassa tyypillisesti hyvin säilyneitä ja ulkoasultaan 
yleisesti kauniiksi miellettyjä rakennuksia. 

 

 

Vasemmalla Kivirinta, oikealla Arpalahti 
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Vasemmalla Päivärinta, yksittäistupa, oikealla Metsolan mäkitupa  

 

Vasemmalla Kajala, oikealla Kankaanpään entinen torppa Koskentien varrelta 

 

Rakennus Kankareen tilan pihapiiristä, oikealla Päivärinta Koskentien varrelta 

 

Koskentien varrelta Pihlaja II ja Soramaa 



 

 

27 
 

 

Hämeen Härkätien varrelta Heimola ja Ketola 

 

Hämeen Härkätien varrelta Kotimaa ja Lepola 

 

Entistä työläisasutusta Piimätien varrelta 

 

Oikealla  Härkätien ja Piimätien välissä sijaitseva Toivola 
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Asuinrakennukset Ikkarmäentien ja Hämeen Härkätien kulmauksesta 

2.6.2 Jälleenrakennuskausi 

Toinen maailmansota ja sotakorvausten maksu 1940-1960-luvuilla pakottivat 
Suomessa maksimoimaan vähäiset resurssit. Sotien jälkeistä aikaa rakennusalalla 
leimasi materiaalipula ja suuri asuntotarve ympäri Suomea, minkä jälkeen perustettiin 
jälleenrakennustoimisto, jonka suunnittelemat tyyppitalot voidaan nähdä yhtenä 
etappina myös kohti standardisointia ja teollista betonielementtirakentamista. Toinen 
maailmansota ja sotakorvausten maksu 1940-1960-luvuilla pakotti Suomessa 
maksimoimaan vähäiset resurssit. Kuitenkin kokonaisuutta katsoen jälleen 
rakentamista merkittävämmäksi muutosvoimaksi paitsi asuntotuotannossa myös taa-
jamien kehityksessä kasvoi maaltamuutto ja elintason nousu. 

Jälleenrakennuskauden rintamamiestalotyyliä edustassaa asuinrakennuksessa on 
tyypillisesti puuverhous, toisinaan rappaus ja  epäsymmetrisesti kahtia jaetut ikkunat, 
joiden toinen ruutu toimii tuuletusikkunana. Myös symmetrisiä kolmi- ja kaksijakoisia 
ikkunoita käytettiin. Kattomateriaalina on ollut usein sementtikattotiili. Savupiippu 
nousee harjan keskeltä. Rintamamiestalot suunniteltiin siten, että asuintilat kiertyivät 
keskellä olevan savupiipun ympärille. Samanlainen sijoittelu on havaittavissa  useissa 
selvitysalueen jälleenrakennuskauden pientaloissa. Pesutilat sijoittuivat tavanomai-
sesti pihalla olevaan ulkorakennukseen, johon sijoitettiin myös puuvarasto ja mahdol-
lisesti autosuoja. 

 

 

Rantatörmä ja Päivärinta 
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Sipilä Piimätieltä ja Koskentieltä Tupala 

 

Kulma ja Penttilä 

2.6.3 1960-1970-luku 

1960-luku toi pientalosuunnitteluun uusia tuulia. Yksikerroksisuus yleistyi, ikkunoiden 
koot suurenivat ja sisä- ja ulkotilojen yhteys korostui. Harjakatot olivat tyypillisesti loi-
via ja nauhamaisesti sijoitetut ikkunat yleistyivät paitsi julkisessa ja 
kerrostalorakentamisessa myös pientaloissa. Päätyräystäät koteloitiin toisinaan kol-
mion muotoisiksi. Yksikerroksisuus jatkui 1970-luvun pientaloissa ja samoin kuin mo-
net muutkin 1960-luvun piirteet. 

 

Kosken keskustataajamassa on muutamia varsin yhtenäisiä pientaloalueen osia, jois-
sa rakennuskanta edustaa 1960-70-lukua. Näistä hyvät esimerkit ovat Heratie ja Ha-
rakkamäentie. 

 

 

Heratie ja Harakkamäentie 
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3 Taajamakuva ja sen arvot 
 

Isojakokarttojen perusteella vielä 1800-luvulla nykyisen taajaman keskusta on ollut 
varsin harvaan asutettua. Paimiojoen varsi ja Hämeen Härkätie ovat ensisijaisesti 
houkutelleet asukkaita, mutta asumisen tiivistymät ovat sijainneet kyläntonteilla. Eri-
tyisesti vanhan hautausmaan ympäristö on silti ollut asutettua. Vanhojen valokuvien 
perusteella Hämeen Härkätie on liiketoiminnan kannalta ollut jo pitkään suosituin si-
jainti ja sama kehitys on jatkunut aina nykypäivään asti. Sotien jälkeinen aika voidaan 
nähdä voimakkaimpana nykyiseen taajamakuvaan vaikuttaneena aikana. Luonteen-
omaista Suomessa 1950-luvulla rakentamiselle oli väljyys, ilmansuuntien ja maas-
tonmuotojen hyödyntäminen. Myös katutilan luonne muuttui väljemmäksi. 1950-luvun 
lopulla etenkin liikekeskustan tarpeita ajatellen tonttitehokkuudet eivät monesti olleet 
enää riittävät ja toisaalta myös uusia ratkaisuja liikenneväylien ja pysäköimisalueiden 
tehtiin. Koskella rakennettiin tuolloin useita uusia liikerakennuksia ja toisaalta myös 
asumisen luonteen muuttuminen toi tiivistä pientaloasutusta taajamaan. Asumisen 
laajentuminen jatkui aina 1970-1980-luvulle asti, jonka jälkeen uudisrakentaminen on 
harventunut. Uusin asuinrakentaminen on painottunut Kumpulantien ympäristöön ja 
siitä pohjoiseen. Hämeen Härkätien varrella on myös kaksi uudehkoa liikerakennusta, 
jotka ovat korvanneet 1950-70-luvun rakennuskantaa. Näistä toinen sijoittuu olemas-
sa olevien rakennusten kanssa samaan linjaan ja toinen epätyypillisemmin tontin ta-
kaosaan laajan pysäköintialueen rajautuessa Härkätiehen.  

Vanhan hautausmaan, Kosken ja kirkkosillan seutu ovat keskeisiä alueita Kosken Tl 
maisema- ja taajamakuvan kannalta huolimatta jo puretusta rakennuskannasta. Myös 
uusi kirkko on paitsi rakennustaiteellisesti myös maisemallisesti keskeinen maamerk-
ki. 

 

 

Osuuskaupan entinen päämyymälä Tuimalassa oli aikanaan keskustan merkittävin liikerakennus 
(Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 
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Vuosisadan alkupuolen kuva vanhasta kellotapulista. Keskellä on kauppias Marttisen talo, jossa on 
toiminut kunnantoimisto ja päiväkoti (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 
Kuva otettu kirkon tornista meijerin suuntaan. Alue on nykyisin kuvassa näkyvältä tieltä meijerille asti tii-
vistä pientaloasutusta. (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 
Kirkon tornista kohti työväentaloa ja Koskentietä. Myös työväentalon ympärillä on tiiviimpää, joskaan ei 
yhtä isoa muutosta kuin edellisessä kuvassa. (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 
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Tuimalan kylän ns. neljän tien risteyksestä kohti keskustaa vuosituhannen puolivälissä, oikealla sama 
risteys 1920-luvulla nykyisen huoltoaseman suuntaan (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 

 
1950-luvun kuvaan verrattuna voi huomata, että risteysalueen näkymät ovat varsin vähän muuttuneet, 
jollei huomioida tien leventymistä ja pinnoitusta. 

 

 
Viimeiset 60 vuotta suhteellisen muuttumattomana säilynyttä taajamakuvaa 
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Tuimalankosken ympäristö vuosisadan alusta. Kuvassa näkyy paitsi meijerin rakennuksia myös jo 
purettu mylly, oikealla Saaren mylly ja myllärin asuinrakennus. Kosken ja kirkkosillan seutu ovat keskei-
siä alueita Kosken Tl maisema- ja taajamakuvan kannalta huolimatta puretusta myllystä. (Koskelaisten 
vanhoja valokuvia 1890-1940) 

 
 

Silta ja vanha kirkko tapuleineen, oikealla nykytilanne (Koskelaisten vanhoja valokuvia 1890-1940), josta 
voi huomata lisääntyneen puuston, joka peittää rakennuksia  

 

Kirkkosillan kupeessa sijaitseva entinen leipomo ja myllärin asuinrakennus ovat taajamakuvan kannalta 
keskeisiä rakennuksia 

3.1.1 Arvoalueet 

Hämeen Härkätie on valtakunnallisesti merkittävä rakennetun ympäristön kohde ja se 
varrelle on keskustataajamassa osoitettu kaksi arvoaluetta rakennuksineen: vanhan 
hautausmaan ja uuden kirkon ympäristöt seuraavien rakennusten tai rakennelmien 
kera: Kirkkosilta kellotapuli, kirkkomaa, lainamakasiini ja uusi kirkko. Hautausmaan 
ympäristöstä on parin viime vuosikymmenen aikana hävinnyt samassa yhteydessä 
arvokkaaksi mainittu mylly ja 1950-luvun jälkeen myös itse tie on muuttunut jalkakäy-
tävien ja asfaltoinnin myötä. 

 

Seudullisesti merkittäviä kohteita ovat paitsi RKY:ssä mainitut kohteet myös Kosken 
kartano ja myllärin tupa kosken rannassa. 

Vuoden 1995 inventoinnissa keskustataajaman kylistä on rakennusten arvojen lisäksi 
määritelty alueittaisia arvoja. Näiden tarkistuksen lisäksi tämän inventoinnin 
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yhteydessä on etsitty myös uudempia paikallisesti tärkeitä arvoalueita, jotka liittyvät 
erityisesti Kosken Tl modernimpaan rakennetun ympäristön kerrostumaan.  

 RKY-kohteet 

 

Selvitysalueella olevat vuoden 1990-luvulla määritellyt arvoalueet kylittäin: 

Patakoski:  

- Vanha kyläntontti, jolla arvotus maisemallinen. Ryhmäkylä on hajonnut sen palon 
jälkeen vuonna 1867. Tällä hetkellä tontin laitamilla sijaitsevat Alisarjan ja 
Ylisimolan osatalot. 

Koski:  

- Kosken kartano, jolla arvotus seudullinen. Kyseessä on vuonna 1628 muodostettu 
kartano Härkätien varressa. Päärakennus on vuodelta 1867 ja edustaa 
myöhäisempireä. Vilja-aitta, navetta, voudin asuinrakennus ja sikala ovat  1800-
luvulta ja sauna, talli ja työväen asuinrakennukset 1900-luvun alkupuolelta. Suojeltu 
myös seutukaavassa. 

Talola:  

- Työväentalomiljöö, jolla arvotus paikallinen. Alue muodostuu 1900-luvun alussa 
valmistuneista työväentalosta sekä kahdesta asuinrakennuksesta ja 1950-luvulla 
valmistuneesta Kosken lukion koulurakennuksesta. Alue sijaitsee keskeisellä 
paikalla ja rakennukset ovat oman aikansa edustajia. 

Tuimala:  

- Karjakoski, jonka arvotus paikallinen. Alue muodostuu Tuimalantien ja Paimionjoen 
välittömään läheisyyteen 1800-l. syntyneestä torppari- ja itsellisasutuksesta sekä 
1900-l:n alkup. työläisasutuksesta. Rakennukset ovat säilyttäneet hyvin ajalleen 
tyypillisen ulkoasunsa. 

- Keskusta, jonka arvotus paikallinen. Santalan ja Koivuniemen 1930-luvulla 
valmistuneet kivirakennukset muodostavat Härkätietä seuraavan kyläraitin varrella 
näkyvän kokonaisuuden. 

- Kosken kirkonkylä ja Härkätie, jonka arvotus valtakunnallinen. Puinen kellotapuli 
1777, vanha kirkkomaa, lainamakasiini 1818, kivisilta ja myllyt Paimionjoen 
rantamaisemassa. Hämeen Härkätie johtaa läpi kirkonkylän. Paikalla toiminut mylly 
1500-l lähtien, kirkkomaa paikalla 1600-l lähtien.  

- Kyläraitti, jonka arvotus paikallinen. Härkätietä seuraava kylänraitti muodostaa 
1900-luvun alun sekä 1930-50-luvun liikerakentamisen kanssa paikallisesti 
arvokkaan kokonaisuuden. 

- Maattoman väen asuinalue, jonka arvotus paikallinen. Kirkon läheisyyteen 
Härkätien varrelle 1900-luvun alkupuolella syntynyt entisen maattoman väen 
asuinalue. Rakennukset ovat pääosin säilyttäneet alkuperäisen ilmeensä. 

- Vanha kylätontti, jonka arvotus historiallinen. Asutettu 1300-l., 1540 taloja 5, 
samoin 1700-luvun lopulla. Ryhmäkylä hajosi 1800-l. kuluessa, kylätontin laidalla 
jäljellä Mäkelä. Päärak 1927, korj 1964. Osa kylätontista peltoa. Mahdollinen 
historiallisen ajan muinaisjäännös. 
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Näiden edellä mainittujen kohteiden arvot ovat edelleen havaittavissa. Lisäksi selvi-
tysalueella on joitakin eheitä jälleenrakennuskauteen painottuneita asuinalueita, joi-
den kertovuus oman aikakautensa arkkitehtuurista ja taajaman asuttamisesta on vah-
va.  Taajamassa on myös eheitä ja edustavia 1960-70-lukujen alueita, mutta koska 
korjausrakentamisen paineet kohdistuvat tällä hetkellä ensisijaisesti jälleenrakennus-
kauden rakennuskantaan, on myös inventoinnissa keskitytty enemmän näihin kohtei-
den esiin tuomiseen. Näiden alueiden arvo ja merkitys on erityisesti vierekkäisten ra-
kennusten muodostamassa kokonaisuudessa, jota selkeästi erihenkinen ja mittakaa-
vainen uudis- ja korjausrakentaminen rikkoisi. 

 

 

Oheiselle kartalle on sinisellä värillä esitetty jälleenrakennuskauteen painottuneita asuinalueita, joiden 
kertovuus oman aikakautensa arkkitehtuurista ja taajaman asuttamisesta on vahva. 

3.1.2 Rakennuskanta 

Inventoidut kiinteistöt on esitelty tarkemmin erillisissä MIP-järjestelmään kirjatuissa 
kohdekorteissa. Lisäksi liitteessä 2 on esitetty listaus kaavamerkintöihin vaikuttavista 
kohteista. 
 

4 Johtopäätökset 
 
Kosken Tl taajama-alueella on havaittavissa runsaasti rakennetun ympäristön kohtei-
ta, joiden historiallinen ja taajamakuvallinen kertovuus on vahva. Erityinen elementti 
taajamassa on sen läpi kulkeva Hämeen Härkätie, jonka varrelle on keskittynyt kun-
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nan taloushistoriallinen kerrostuma. Useat noppamaiset kaksikerroksiset liikeraken-
nukset luovat raitin varteen rytmiä. Kunnan palveluihin liittyvä rakennuskanta puoles-
taan on keskittynyt Ikkarmäen alueelle. Asumiseen liittyvää rakennuskantaa on säily-
nyt hyvin eri vuosikymmeniltä (1900-luvun puolelta) 1950-70-lukujen ollessa vahvim-
min edustetut. Alueelta löytyy myös kiitettävästi pienipiirteistä työläis- ja torppariasun-
toja, jotka tyypillisesti ovat kokonsa puolesta nykypäivän ja jopa loma-asumisen tar-
peisiin suhteutettuna uhanalaisia. Maatilakokonaisuuksia sijaitsee taajaman liepeillä 
ja myös näiden kertovuus on edelleen vahva. Taajamassa sijaitsee valtakunnallisesti 
merkittäviksi rakennetun ympäristön kohteiksi sekä maakuntakaavassa arvokkaiksi 
määriteltyjä rakennuksia ja alueita, joiden lähiympäristön muutoksen kestävyys on 
herkkää.  

 
Arvoluokkaan 1 kuuluvat pihapiirit, rakennukset ja rakennuskokonaisuudet tulisi pyr-
kiä säilyttämään ja korjaamista tehdä rakennusten alkuperäisyyttä kunnioittaen, luo-
kan 2 kohteissa on tapahtunut muutoksia, joiden myötä kohteen rakennusajalle luon-
teenomaiset piirteet ovat jossain määrin heikentyneet tai keskeisyys taajamakuvassa 
ei ole yhteä selkeä kuin luokassa 1. Näitä tulisi korjata entistäen ja taajamakuvaa 
eheyttäen. Luokan 3 rakennusryhmien suurin merkitys on niiden sijainti taajamaku-
vassa osana historiallisia kerrostumia sekä osana maisemaa, jolloin ennen kaikkea 
niiden rakennuspaikalla on arvoa. Kaikki luokat tulisi huomioida paikan identiteettiä 
rakentavina tekijöinä, luokitus ohjaa myös rakennuksen tai ympäristön muutoskestä-
vyyttä. Tämä tulee kuitenkin ymmärtää siten, että ympäristön muuttamisen tulee ke-
hittää olemassa olevia arvoja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


