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1. JOHDANTO

1.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus

Selvityksen tarkoitus on kerätä ja välittää tietoa Sysmän taajama-alueen modernista rakennus-
kannasta ja siihen liittyvistä arvoista. Taajama-alueen rakennuskantaa ja kulttuuriympäristöä on
tutkittu vuosina 2005, 2012, 2013 ja 2014. Selvitykset ovat kuitenkin painottuneet pääosin ennen
1950-lukua rakennettuihin alueisiin ja kohteisiin. Tässä raportissa nostetaan esiin Sysmän taa-
jama-alueen arvokkaiksi tunnistettuja vuoden 1950 jälkeen valmistuneita moderneja rakennuksia
ja rakennuskokonaisuuksia.

Selvitys laaditaan vireillä olevaa Sysmän osayleiskaavatyötä varten ja sen on tarkoitus vastata MRL
9 §:n edellyttämää selvityksen tasoa. Sysmän osayleiskaavan muutos- ja laajennustyö on käyn-
nistetty kunnanhallituksen päätöksellä 22.5.2017. Alueen osayleiskaavoituksen käynnistämisestä
on kuulutettu 4.10.2017. Osayleiskaavan tehtävä ja tarkoitus on esittää kaavan muodossa kunnan
keskeisten taajama-alueiden ja niiden lähiympäristön tavoitellun kehityksen periaatteet ja tavoi-
teltu maakäyttö.

1.2 Selvitysalueen rajaus

Selvitysalueena on vireillä olevan Sysmän osayleiskaavan mukainen aluerajaus. Inventointi pai-
nottuu taajama-alueella 1950-luvun jälkeen rakentuneisiin asuinalueisiin, joita ovat keskusta, As-
kon alue, Keskustien alue, Pihlajamäki, Myllymäentien alue, Rankoo, Alajan alue, Väihkölänmäki,
Taivaanlaita sekä Riihimäki.

Modernin rakennusperinnön inventointi painottuu kartassa osoitetuille alueille.



Sysmän taajama-alueen modernin rakennuskannan inventointi

4



Sysmän taajama-alueen modernin rakennuskannan inventointi

5

1.3 Aikaisemmat selvitykset

1.3.1 Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys KUKUSE, 2005

Sysmän rakennetun kulttuuriympäristön selvitys KUKUSE valmistui vuonna 2005 (Hämeen ympä-
ristökeskus, Niina Könönen). Inventoinnissa kartoitettiin uusia paikallisesti arvokkaita kohteita ja
alueita. Samalla tarkistettiin ja päivitettiin aikaisemmin inventoitujen kohteiden tietoja ja tilan-
netta. Selvityksessä alueelle sijoittuu yhteensä 8 paikallisesti arvokasta aluetta ja 9 paikallisesti
arvokasta kohdetta.

KUKUSE:n mukaiset paikallisesti arvokkaat kulttuuriympäristön alueet ja kohteet.

1.3.2 Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, 2006

Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ympäristöt on inventoitu Päijät-Hämeen liiton, Hämeen ym-
päristökeskuksen ja Museoviraston MARY-hankkeessa. Maakunnallisesti arvokkaat rakennetut ym-
päristöt on kuvattu julkaisussa: Päijät-Hämeen rakennettu kulttuuriympäristö, Henrik Wager, Päi-
jät-Hämeen liitto 2006. Päijät-Hämeen maakunnalliset maisema-alueet on selvitetty osana maise-
maselvitys-hanketta ja kuvattu julkaisussa: Päijät-Hämeen maisemaselvitys, Eeva Aarrevaara ym.,
LAMK, Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen ympäristökeskus 2006.

Selvitysalueen eteläosaan ja osin sen ulkopuolelle sijoittuu Majutveden pohjoisosan kulttuu-
riympäristö - Suurikylä, Kirkonkylä, Otamo (MARY 2006). Suurikylän alueelle sijoittuu Hovi-
lan kartanon ja kulttuurimaiseman alue (Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006). Selvitysalu-
een kaakkoisosassa, osin MARY-alueen kanssa päällekkäin, on Otamon kylän kulttuurimaise-
man alue (Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006). Selvitysalueen luoteisosaan sijoittuvat Rannan
kulttuurimaisema (Päijät-Hämeen maisemaselvitys 2006) sekä Rannan kartano ja kulttuuri-
maisema (MARY 2006).
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Maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt.

1.3.3 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, RKY 2009

RKY 2009 on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009
otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tar-
koittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennetun kulttuuriympäristön alue Sysmän kirkonseu-
dun kulttuurimaisema sijaitsee osittain osayleiskaava-alueen lounaiskulmassa Suopellontien ym-
päristössä.

RKY-alueen rajaus.

1.3.4 Taajama-alueen kulttuuriympäristöselvitys, 2012

Sysmän Taajama-alueen kulttuuriympäristöselvitys valmistui Arkkitehtitoimisto Anna-Liisa Nisun
laatimana syksyllä 2012. Selvitys laadittiin osana Sysmän rannikkoalueen ja miljöön kehittämis-
ohjelma -hanketta ja selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa Sysmän taajama-alueen rakennettua
kulttuuriympäristöä ja sen kehitystä sekä määritellä ympäristön arvoja painottaen paikallista kult-
tuurihistoriallista näkökulmaa.

Selvityksessä ei ole mukana 1970-luvulla ja sen jälkeen rakentuneita kohteita ja 1960-luvun ra-
kennuskanta on mukana selvityksessä vain osittain. Selvityksessä inventointikohteet on jaettu kol-
meen eri arvoluokkaan. Luokkaan 1 kuuluvat kohteet omaavat huomattavaa paikallista, maakun-
nallista tai joissakin tapauksissa valtakunnallista arvoa. Kohteet sijaitsevat asutushistoriallisesti ja
maisemallisesti/kyläkuvallisesti merkittävillä paikoilla ja ovat edustavia rakennuskannaltaan.
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Tähän luokkaan kuuluu osayleiskaava-alueella yhteensä 26 kohdetta. Luokkaan 2 kuuluvat koh-
teet, jotka omaavat huomattavaa paikallista tai jopa maakunnallista arvoa ja ovat olennainen osa
Sysmän kulttuuriympäristöä ja sen identiteetin vahva perusta. Tähän luokkaan kuuluu osayleis-
kaava-alueella yhteensä 32 kohdetta. Luokkaan 3 kuuluvat kohteet, jotka ovat arvokkaita esimer-
kiksi historiallisen taustansa perusteella tai ovat tärkeä osa kyläkuvaa. Tähän luokkaan kuuluu
osayleiskaava-alueella yhteensä 43 kohdetta.

Alueen kantatalo, kirkollinen rakennus tai ehjä pihapiirikokonaisuus sekä sitä ympäröivä avoin
(viljely)maisema. Omaa suurta paikallista, maakunnallista tai jopa valtakunnallista merkitystä.
Maiseman peruspiirteet ovat säilyneet hyvin ja pihapiireissä on rakennusperinteisesti arvokasta
rakennuskantaa. Vanhan rakennuskannan ja sitä ympäröivän avoimen (viljely)maiseman säily-
minen tulisi turvata.

Kulttuurihistoriallisesti, taajamakuvallisesti tai maisemallisesti tärkeä alue.

Kohteet, jotka omaavat huomattavaa paikallista, maakunnallista tai joissakin tapauksissa valta-
kunnallista arvoa. Kohteet sijaitseva asutushistoriallisesti ja maisemallisesti/kyläkuvallisesti
merkittävillä paikoilla ja ovat edustavia rakennuskannaltaan.

Kohteet, jotka omaavat huomattavaa paikallista tai jopa maakunnallista arvoa ja ovat olennai-
nen osa Sysmän kulttuuriympäristöä ja sen identiteetin vahva perusta.

Kohteet, jotka ovat arvokkaita esim. historiallisen taustansa perusteella tai ovat tärkeä osa ky-
läkuvaa.

Sysmän taajama-alueen kulttuuriympäristöselvityksessä osoitetut arvokkaat alueet ja kohteet.
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1.3.5 Sysmän keskusraitin kehittäminen, 2013

Sysmän keskusraitin kehittäminen on Kaisu Fräntin vuonna 2013 laatima diplomityö Sysmän kun-
nalle. Tutkimuksessa analysoitiin keskusraitin rakennuskantaa sekä maisemaa ja näkymiä. Näiden
pohjalta laadittiin kehittämissuunnitelmia alueen parantamiseksi.

1.3.6 Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään, 2014

Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään-raportti on osa tutkimushanketta Suomalai-
nen maaseututaajama 2010-luvulla. Raportissa on selvitetty Sysmän taajaman muutosta 1970-
luvulta 2010-luvulle sekä Sysmän kaavoituksen lähtökohtia ja vaiheita. Selvityksessä on kuvattu
1970-luvun jälkeen rakentuneita asuinalueita. Selvitys ei sisällä kohteiden arvotusta.

1.4 Inventoinnin toteutus

Selvityksen on tilannut Sysmän kunta. Kunnan yhteyshenkilönä työssä on ollut maankäytön suun-
nittelija Essi Carlson. Selvityksen on laatinut Ramboll. Lähtöaineiston kokoamisesta, maastokat-
selmuksesta ja raportin kokoamisesta on vastannut insinööri (AMK) Tiina Heikkilä. Selvityksen si-
sällöstä, maastokatselmuksesta ja kohteiden analysoinnista on vastannut arkkitehti Niina Ahlfors.

Inventointi on toteutettu tammikuun 2018 aikana. Rakennusinventointi ja dokumentointivaloku-
vaus suoritettiin 3.1.2018. Maastokatselmuksen aikana koko selvitysalue käytiin läpi. Rakennuksen
ja niiden ympäristö dokumentoitiin valokuvaamalla ja kirjaamalla niitä koskevat tiedot ylös. Ra-
kennusten sisätiloja ei tutkittu. Rakennuskohteet inventoitiin pääosin alueittain. Merkittävimpiä
paikallisesti huomionarvoisia kohteita nostettiin yksittäin esille.

Lähtöaineistona toimivat alueelle vuosina 2005, 2012, 2013 ja 2014 laaditut rakennetun kulttuu-
riympäristön selvitykset ja inventoinnit sekä Sysmän kunnalta saadut rakennusten valmistumis-
vuosi-tiedot. Lähdeluettelo on tämän selvityksen kohdassa 4. Lähteet.

1.5 Arviointikriteerit

Arvoa määriteltäessä on tarkasteltu rakennustaiteellisia, historiallisia ja taajamakuvallisia arvoja
säilyneisyyden, harvinaisuuden, tyypillisyyden, kerroksellisuuden ja kertovuuden näkökulmasta.

1. Rakennustaiteellinen merkitys
Kohde edustaa ansiokkaasti aikakautensa rakentamista, tiettyä arkkitehtonista tyyliä tai
rakennustapaa. Arkkitehtonisen laadun lisäksi suunnittelijan tunnettuvuus, kohteen inno-
vatiivisuus ja kaupunkirakennustaiteellinen laatu sisältyvät kriteeriin. Rakennushistorialli-
siin arvoihin sisältyvät arkkitehtoniset arvot, yksityiskohdat, rakentamistapa ja materiaalit.

2. Historiallinen / kulttuurihistoriallinen merkitys
Kohteella on merkitystä historian tai kulttuurihistorian tulkinnassa tai havainnollistami-
sessa. Se on ollut vaikutuksiltaan heijastava tai välittänyt innovaatiota. Historiallisiin ar-
voihin sisältyvät yhteiskunnalliset ilmiöt ja käyttö.

3. Taajamakuvallinen merkitys
Kohde luo tai siihen sisältyy voimakkaita elämyksiä esimerkiksi luonnonmaiseman ja ihmi-
sen vaikutuksen vastakkaisuuden tai tietyn kaupunkikuvallisesti hallitsevan tai toistuvan
tekijän takia. Taajamakuvallisia arvoja arvioitaessa on huomioitu alueen ja rakennusten
merkitys taajamarakenteessa ja -näkymissä.
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2. TAAJAMAN KEHITTYMINEN 1960-LUVULTA ETEENPÄIN

2.1 Sysmän keskustaajaman muotoutuminen

Sysmän keskusta muodostui lähelle kirkkoa vanhojen maanteiden risteyskohtaan Majutveden poh-
jukkaan. Kirkonkylä alkoi kasvaa varsinaiseksi keskustaksi kansalaissodan jälkeen 1920-luvulla.
Tällöin raitin varrelle perustettiin useita liikkeitä, kuten elokuvateatteri, koneliike, kulta- ja kello-
liike, paperi- ja kirjakauppa ja leninkiliike. Vuosikymmenten aikana keskustan rakentaminen vähi-
tellen laajentui pääväylien suuntaisesti.

Uusi rakennuslaki tuli voimaan vuonna 1959 tuoden mukanaan maalaiskuntia koskevan rakennus-
kaavan. Sysmän ensimmäinen rakennuskaava on vahvistettu 25.11.1961 ja edelleen paikoin voi-
massa.

Vielä 1960-luvulla Sysmän taajaman rakennuskanta oli keskittynyt tiiviisti keskusraitin ympärille.
Raitin eteläpuolella oli rakennuksia muutamassa rivissä, pohjoispuolella rakentaminen oli levinnyt
suuremmalle alueelle. Yhtenäisen taajama-alueen lisäksi suurempia asutuskeskittymiä sijaitsi taa-
jaman länsipuolella Väihkölässä ja Väihkylänmäellä, kirkon läheisyydessä sekä Talasniementien
varrella. Tuloteiden varsilla oli jonkin verran pieniä kyläryhmiä.

2.2 Kasvun vuosikymmenet

1970-luvulla taajama-alueen rakennuskanta alkoi kasvaa. Raitin varrelle rakennettiin uusia raken-
nuksia ja taajaman rakennuskanta tiivistyi. Keskustaajaman pohjoispuolelle rakentui Leppäkorven
kerrostaloalue (1969-), joka rakentui ajalle tyypillisesti keskelle peltoja. Taajaman itäpuolella alkoi
rakentua Pihlajamäen pientaloalue (1969-) ja Koskuen teollisuusalue. Länsipuolelle syntyi Riihi-
mäen rivi- ja pientaloalue (1975-). Tiiviin taajaman keskustan ja kauempien keskittymien väliset
alueet alkoivat vähitellen kasvaa umpeen. Liikenteen kasvaessa rakennettiin uusia teitä. 1970-
luvulla rakennettiin Särkilahdentie Suopellontien ja Väihkyläntien välille.

Vuoden 1972 näkyy Sysmäntien, Valittulantien, Leppäkorventien ja Uotintien risteys. (Suomen Ilmakuva
Oy)

Sysmän kirkonkylän maankäytön yleissuunnitelma valmistui vuonna 1973. Suunnitelmassa taaja-
man rakentumista on ohjattu myötäilemään suurempia tielinjoja. Viljelyalueita on osoitettu asuin-
rakentamisen käyttöön. Keskustaan on osoitettu liike- ja kerrostaloalueita. Reunoja kohden asuin-
alueet ovat muuttuneet pientaloalueiksi.
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Sysmän kirkonkylän maankäytön yleissuunnitelma vuodelta 1973. (Sysmän kunta)

1980-luvulla Leppäkorventien kerrostaloalue sai jatkoa sen pohjoispuolelle rakennetulla Rankoon
rivi- ja omakotitaloalueella (1979-). Taajaman länsipuolella Väihkölänmäen asuinalue laajeni kes-
kustan suuntaan Hirvenpolun (1983-) ja Veijolantien (1984-) alueilla.

Rakennuskaavan muutos vuonna 1985 oli tarpeen Leppäkorventiellä, koska liikennemäärät alueella
olivat kasvaneet merkittävästi. Koska suunnittelualue oli jo lähes kokonaan rakentunut, tiealuetta
levennettiin kerrostalojen etupihoille ja rakentamattomia rakennuspaikkoja muutettiin viheralu-
eiksi tai niiden tehokkuutta vähennettiin. Leppäkorventien molemmin puolin rakennettiin kevyen
liikenteen väylät. Kaava-alueen eteläosassa kevyen liikenteen väylä erotettiin ajoradasta reunaki-
vellä tilanpuutteen vuoksi.

Perspektiivikuva Leppäkorventiestä pohjoiseen. Kuva
on vuodelta 1985. (Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy)

Vanha Leppäkorventien linjaus näkyy vuonna
1968 vahvistetussa rakennuskaavan muutok-
sen pohjakartalla. Leppäkorventie teki pienen
mutkan nykyisen Toivolantien risteyksen koh-
dalla. (Sysmän kunta)
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Vuonna 1988 laadittiin taajama-alueen osayleiskaava ja sitä koskeva osittainen muutos 1994. Oi-
keusvaikutukseton osayleiskaava on edelleenkin voimassa. Osayleiskaava noudattaa pääosin vuo-
den 1973 yleissuunnitelmassa esitettyjä linjoja. Osayleiskaavassa näkyy runsaammin viheralueita
taajaman keskustassa, kuin mitä yleissuunnitelmassa, johtuen rannan vapautumisesta teollisuu-
den käytöstä.

Sysmän kirkonkylän osayleiskaava vuodelta 1988 (muutos 1994). (Sysmän kunta)
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2.3 1990-luvulta nykypäivään

1990-luvulla rakentaminen selvästi vähentyi aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna. Uusia asuin-
alueita syntyi Askon alueelle (1989-) ja Alajan alueelle (1992-). 1990-luvun merkittävimpiä kaa-
voituskohteita oli Taivaanlaidan asuinalueen rakennuskaavan muutos vuonna 1991. Alueen raken-
taminen alkoi vuonna 1992.

2000-luvulla rakentaminen on vähentynyt entisestään. 2000-luvulla isojen kauppaketjujen liikkeitä
on sijoittunut Särkilahdentien varteen. Yhdessä liikkeet muodostavat palvelualueen uudehkon As-
kon asuinalueen kylkeen. Marketit ovat tukeneet keskustan tiiviyttä ja lisänneet sen vetovoimaa,
mutta samalla siirtäneet taajaman keskipistettä aiempaa lännemmäksi.

2000-luvun yksi merkittävimmistä aluerakentamiskohteista on Otamon alue, jonka asemakaava
hyväkyttiin vuonna 2009. Kunnalla ja paikallisella rakennusliikkeellä on kummallakin alueelta
myynnissä 14 tonttia. Tammikuussa 2018 tonteista oli rakennettu neljä.

2000-luvulla isojen kauppaketjujen liikkeitä on sijoittunut Särkilahdentien varteen. (Sysmän kunta / Röni-
Kuva Oy 2017)

Otamonportin asemakaava hyväksyttiin vuonna 2009. (Sysmän kunta)
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3. INVENTOINTIALUEET JA -KOHTEET

3.1 Sysmäntien vanha keskusraitti

Kuvaus

Sysmän keskustan vanhan keskusraitin eli Sysmäntien kehitys alkoi 1900-luvun alussa osuusmei-
jerin, apteekin, lääkäreiden asuntojen ja kunnansairaalan (purettu) rakentamisen myötä. Keskei-
nen raittiosuus alkaa liikenneympyrästä ja sen voi katsoa päättyvän vanhan osuusmeijerin luokse.

Sysmäntie kaartelee loivasti sekä vaihtelee hieman korkeussuhteiltaan. Paikoitellen avautuu pit-
kiäkin raittinäkymiä, joita jäsennyttävät ja elävöittävät maisemallisiksi kiintopisteiksi muovautu-
neet rakennukset. Osa rakennuksista on rakennettu kadun rajaan myötäilemään kadun kaartuvia
linjoja. Osa rakennuksista on rakennettu etäämmälle kadusta niin sanotun takarivin rakennuksiksi.
Rakennusten kerrosluku on enimmillään kaksi. Raittimiljöössä näkyvät eri aikakausien jäljet ja ra-
kennuskanta on kerroksellista. Liikerakentaminen on viime vuosina laajentunut Särkilahdentien
varteen ja osa raitin rakennuksista on jäänyt tyhjilleen.

Arvot

Historiallinen todistusvoimaisuus, historiallinen kerroksisuus ja ympäristöarvot

Raitilla kuvastaa Sysmän taajaman kehitystä. Sen varrella on näkyvissä eri aikakausien rakennuk-
sia, jotka edustavat eri aikakausia myönteisellä tavalla. Raitti on vahvasti osa Sysmän keskustan
identiteettiä ja sillä on taajamakuvallista arvoa.

Alue on merkittävä paikallisella tasolla. Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Majutveden poh-
joisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Raitin varrella on useita tyhjilleen jäänteitä liikerakennuksia. Etualalla Sysmäntie 27, seuraavana 29 ja
31.
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3.1.1 Sysmäntie 32

Sysmäntie 32 on aiemmin tunnettu nimellä Tehitalo. Alkuperäiset piirustukset on laatinut arkkitehti
Viljo Karppinen. Rakennuksen valmistuttua siinä toimi kangaskauppa ja sen jälkeen kauneushoitola
sekä kemikalio.

Ulkomuodoltaan kuution muotoinen tiilirakennus on valmistunut vuonna 1958. Ensimmäisessä ker-
roksessa on liiketilaa ja toisessa kerroksessa on asunto. Punatiilisessä rakennuksessa on au-
makatto ja sen läntisellä julkisivulla on punatiilinen savupiippu. Kadun puoleista julkisivua hallitsee
liiketilojen isot lasi-ikkunat jotka ulkonevat muusta rakennusmassasta. Toisen kerroksen ikkuna-
puitteet ovat tumman ruskeat.

3.1.2 Sysmäntie 53

Rakennuksen ensimmäinen kerros toimii liiketiloina ja toinen kerros asuintiloina. Rakennuksen pää-
tyjulkisivut ovat punatiiltä ja katujulkisivu valkoista minerit-levyä. Ikkunat on katujulkisivulla sijoi-
tettu nauhamaisiin riveihin. Rakennuksessa on loiva pulpettikatto ja sen sokkeli on verhoiltu kupa-
rilevyillä. Ikkunapuitteet ovat valkoiset. Rakennus on valmistunut vuonna 1958 ja se on toiminut
Kansallispankkina. Kohde on säilyttänyt olennaiset aikakaudelleen tyypilliset piirteensä.
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3.1.3 Keskustie 1

Valmistuttuaan vuonna 1964 rakennuksessa avattiin Sysmän ensimmäinen hotelliravintola Kanta-
kievari. Rakennus on kaksikerroksinen ja loivasti pulpettikattoinen ja siinä toimii hotelli-ravintola.
Pitkän ja suorakaiteen muotoisen rakennuksen katu- ja pihajulkisivuja hallitsevat yhtenäiset ikku-
narivit. Kadun puolelle sijoittuvat sisäänvedetyt lasittamattomat toisen kerroksen parvekkeet sekä
hotelli-ravintolan terassirakennelma. Seinäpinnat ovat vaaleaksi rapatut. Tehostevärinä terassira-
kennelmissa, ensimmäisen kerroksen ulko-ovissa ja ikkunapuitteissa sekä parvekkeiden kaiteissa
on käytetty tummanpunaista.

3.1.4 Sysmäntie 36

Vuonna 1977 valmistuneessa liikerakennuksessa toimii Osuuspankki. Aikaisemmin rakennuksessa
toimi myös kunnankirjasto ja Kelan toimisto. Rakennus koostuu kaksikerroksisesta ja pohjakaa-
valtaan miltei neliön muotoisesta rakennusosasta sekä yksikerroksisesta suorakaiteen muotoisesta
rakennusosasta. Keltatiilipintaisen rakennuksen katujulkisivua hallitsevat sen länsipäädyn suuret
lasi-ikkunat sekä rakennuksessa toimivan pankin mainokset. Julkisivua koristaa Panu Patomäen
reliefi ”Rakentajat”. Muita julkisivuja koristavat nauhaikkunarivit. Pääsisäänkäyntiä korostaa muuta
rakennusmassaa korkeammalle kohoava lasitorni, jossa on lasiharjakatto. Tämä rakennuksen osa
on mahdollisesti myöhemmin siihen toteutettu. Muuten tasakattoinen ja vaakasuuntaisuutta ja
mataluutta korostava rakennus on muotokieleltään, massoittelultaan ja materiaaleiltaan tyypillisiä
1970-luvulle arkkitehtuurin ihanteita edustava rakennus.
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3.1.5 Sysmäntie 38

Liikerakennuksessa toimi inventointihetkellä pankki, ravintola, optikko, apteekki, taksi, kampaamo
sekä urheiluliike. Monimuotoiseksi liikerakennuksen tekee sen aumattu katto, räystään nostot ja
aumatun katon korkeimpiin kohtiin kiinnitetyt mainospaadet. Julkisivumateriaalina on tiili. Sokkeli
on verhoiltu ruskealla julkisivulaatalla. Ulko-ovet ovat ruskeita metallirunkoisia lasiovia. Aumaka-
ton katemateriaalina on tiili. Rakennus on valmistunut vuonna 1986.

Rakennus edustaa 1980-luvulle tyypillistä runsaamman muotokielen arkkitehtuuria. Rakennuksella
on taajamakuvallista arvoa sen sijaitessa näkyvällä paikalla Sysmäntien ja Särkilahdentien risteyk-
sessä.

3.1.6 Sysmäntie 46

Vaateliike Salmisen liikerakennuksen rapattu kaksikerroksinen asunto-osa valmistui vuonna 1955
ja matala yksikerroksinen liikeosa vuonna 1966. Salmisen vaateliike on toiminut kiinteistössä aina
vuodesta 1955 lähtien. Laajennusosan suunnitteli arkkitehti Reino Österman. Katujulkisivua hallit-
see näyteikkunoiden yhtenäinen rivistö. Liikeosan päädyt on muurattu punatiilestä. Asunto-osan
kadun puoleisessa julkisivussa on ylös asti ulottuva uloke. Julkisivut ovat vaaleaa rappausta ja sen
toispuoleisen satulakaton katemateriaalina on ruskea saumapelti.
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3.2 Hämeentien pientalot

Kuvaus

Ensimmäiset 13 tarkasteltavasta omakotitalosta Hämeentien varressa valmistuivat 1960-luvun
alussa ja viimeiset 1970-luvun lopussa. Matalat yksikerroksiset ja loiva harjakattoiset omakotitalot
on rakennettu lähelle katulinjaa oleskelualueiden sijoittuessa rakennuksen toiselle puolelle. Pihoja
reunustavat leikatut orapihlaja-aidat. Rakennusten julkisivumateriaalina on keltainen tai punainen
tiili.

Arvot

Alueella on voimassa vuonna 1961 vahvistettu rakennuskaava, jonka mukaisesti alue on toteutu-
nut. Rakennusten harjansuunta, loiva kattokulma, räystäskorkeus ja julkisivumateriaali tekevät
alueesta yhtenäisen. Pienistä muutostöistä huolimatta alue on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä
hyvin. Yhdessä Hämeentien alkupään rivitalojen kanssa, alue muodostaa yhtenäisen 1960- ja
1970-lukujen taitteen tyypillistä pientalorakentamista kuvaavan kokonaisuuden.

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Katunäkymä Hämeentieltä kuvattuna pohjoiseen.
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3.3 Hämeentien rivitalot

Kuvaus

Alueen ensimmäisessä rakennuskaavassa alue oli osoitettu 5 omakotitontin ja 2 liike- ja asuinker-
rostalon käsittäväksi alueeksi. Vuonna 1971 vahvistettiin rakennuskaavan muutos, jossa alueen
eteläosa muutettiin rivitalojen korttelialueeksi. Seuraavana vuonna muutettiin myös alueen poh-
joisosa.

Uotintien eteläpuolella, Hämeentien varrella on yhtenäinen kolmen rivitalon ryhmä; Hämeentie 1,3
& 5. Hämeentie 1 on valmistunut vuonna 1970, Hämeentie 3 vuonna 1969 ja Hämeentie 5 vuonna
1972. Pitkät ja osittain porrastetut rakennukset on sijoitettu Hämeentiehen nähden kohtisuoraan.
Pysäköintialueet ja rakennusten päädyissä olevat autotallit sijaitsevat kadun puolella. Pääsisään-
käynnit ovat rakennusten pohjoisilla julkisivuilla ja etelään avautuvat terassit. Rakennusten julki-
sivumateriaalina päädyissä on punatiili. Pitkillä sivuilla julkisivut on verhoiltu joko pysty- tai vaa-
kasuuntaisella paneloinnilla.

Arvot

Tyypillisyys

Rakennukset edustavat tyypillistä 1960 ja 1970-lukujen rivitalorakentamista ja ne ovat pienistä
muutostöistä huolimatta säilyneet hyvin. Yhdessä Hämeentien loppupään omakotitalojen kanssa,
alue muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden.

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Vasemmalla on vuonna 1971 vahvistettu rakennuskaavan muutos. (Sysmän kunta)

Hämeentie 1 on säilyttänyt edustavasti alkuperäiset piirteensä.
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3.4 Leppäkorventien kerrostalot

Kuvaus

Alueen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1961. Rakennuskaavassa Leppäkorven-
tien itäpuoli oli yleisten rakennusten korttelialuetta ja länsipuoli maaviljelyaluetta. Leppäkorventien
länsipuolen rakennuskaava muutettiin vuonna 1968 asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Vuosina
1969-1971 valmistui alueen kolme kolmikerroksista kerrostaloa. Leppäkorventien itäpuolen raken-
nuskaava muutettiin vuonna 1971 myös asuntokerrostalojen korttelialueeksi. Rakennukset valmis-
tuivat vuosien 1969-1974 välillä. Vuoden 1971 kaavaan nähden yksi Toivolantien varrelle osoite-
tuista kerrostaloista jätettiin rakentamatta ja kaava-alueen pohjoisosaan rakennettiin yksi kerros-
talo kaavassa osoitettua enemmän. Tämä ylimääräinen kerrostalo rakennettiin kohtisuoraan mui-
hin kerrostaloihin nähden. Tämä talo sekä sen eteläpuoleinen kerrostalo on purettu. Alueen nykyi-
nen kaava on vuodelta 1987.

Kaikissa kerrostaloissa on kolme kerrosta ja erittäin loiva harjakatto. Suorakaiteen muotoiset ra-
kennukset on sijoitettu Leppäkorventiehen nähden 45 asteen kulmaan. Itäisillä julkisivuilla on to-
mutusparvekkeet ja läntisillä julkisivuilla asuntojen parvekkeet. Julkisivumateriaalina on punatiili.
Parvekeseinät ovat valkoiseksi maalattua betonia. Vaalean tai tumman ruskeaksi maalatussa be-
tonisokkelissa on pystysuuntaiset urat.

Arvot

Harvinaisuus, edustavuus, alkuperäisyys ja taajamakuvalliset arvot

Alue on toteutunut lyhyellä aikavälillä yhtenäisenä ja poikkeuksellisen laajana asumisen alueena
Sysmässä. Rakennusten sommittelu tekee kadun varresta edustavan. Rakennukset ovat säilyttä-
neet olennaiset ominaispiirteensä. Niistä ilmenee ja jatkuu alkuperäinen käyttö, rakentamistapa,
materiaalit ja tyyli.

Rakennuksilla on merkittävä asema pohjoisesta keskustaan saavuttaessa ja niiden asema taaja-
makuvassa tärkeä.

Alue on merkittävä paikallisella tasolla.

Vasemmalla alueen rakennuskaava vuodelta 1968 ja keskellä rakennus vuodelta 1971. (Sysmän kunta)
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Ilmakuva pohjoisesta kuvattuna. (Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017)

Katunäkymä kuvattuna Leppäkorventieltä etelään.
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3.5 Pihlajamäki

Kuvaus

Alueen rakennuskaavanmuutos vahvistettiin vuonna 1968. Tuolloin alueen pohjoisosaan osoitettiin
pienteollisuusrakennusten korttelialueet. Rakennuskaavaa muutettiin teollisuuskortteleiden osalta
jo vuonna 1973, jolloin alueet muutettiin omakotitonteiksi. Myöhemmin vuoden 1968 rakennus-
kaavaa on muutettu ja laajennettu alueen eteläosasta.

Pihlajamäen rakennukset ovat valmistuneet vuosien 1969-1979 välillä. Yksikerroksisissa raken-
nuksissa on loiva harjakatto. Julkisivumateriaalina on pääosin puna- tai keltatiili. Rakennukset on
sijoitettu lähelle katua, oleskelupihojen jääden talojen toiselle puolelle.

Arvo

Tyypillisyys, alkuperäisyys

Alue on tyypillinen 1970-luvun omakotitaloalue, joita rakentui Sysmässä 1970-luvulla maalta muu-
ton ja sen aiheuttaman taajama-alueen rakennuskannan kasvamisen myötä. Yhtenäinen harjan-
suunta, loiva kattokulma, julkisivumateriaali, rakennusten sijoittuminen katuun nähden tekevät
alueesta yhtenäisen ja ajalle tyypillisen asuinalueen ja rakentamistavan. Alue on säilyttänyt melko
hyvin alkuperäisen ilmeensä.

Vasemmalla on alueen rakennuskaavan muutos vuodelta 1968. (Sysmän kunta)

Vasemmalla on alueen ilmakuva (Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017) ja oikealla on katunäkymä Pihlaja-
mäentieltä kuvattuna pohjoiseen.
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3.6 Jokiontien rivitalot

Kuvaus

Rakennusryhmään kuuluu kahdeksan Jokiontien varrelle ja Huittilanjoen länsirannalle rakentunutta
1-2-kerroksista rivitaloa. Alueen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin vuonna 1961. Vuosien
1975-79 välillä valmistuivat alueen ensimmäiset neljä eteläisintä rivitaloa kahden omakotitalon
tonteille. Rakennuskaavassa osoitettu Jokiontien ja Sysmäntien kulmauksen yksi rivitalo jäi toteut-
tamatta. Vuonna 1976 vahvistettiin alueen pohjoisosan rakennuskaavan muutos, jolla maanvilje-
lysalue muutettiin rivitalojen ja kerrostalojen korttelialueiksi. Neljä pohjoisinta rivitaloa valmistui-
vat vuosina 1983 ja 1986.

1970-luvulla valmistuneiden rakennusten julkisivumateriaalina on ruskea pesubetonielementti.
Kaksi eteläisintä rakennusta ovat yksikerroksisia ja kaksi pohjoisinta kaksikerroksisia. Pääsisään-
käynnit sijoittuvat pohjoisille julkisivuille ja etelään avautuvat asuntojen pihat ja terassit. Ulko-
ovet, ikkunapuitteet, syöksytorvet sekä päätykolmiot ovat tumman ruskeat.

1980-luvulla valmistuneiden rivitalojen julkisivumateriaalina on punatiili ja niissä on loiva harja-
katto. Jokiontie 5:n rakennukset ovat yksikerroksisia ja Jokiontie 4:n talot kaksikerroksisia.

Arvo

Tyypillisyys, ympäristöarvot

1970-luvun rakennukset ilmentävät ajalle tyypillistä elementtirakentamista ja 1980-luvulla raken-
tuneet omalle ajalleen tyypillisiä arkkitehtuurin ihanteita. Alue on silti yhtenäisenä toteutunut

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Vasemmalla on ote vuonna 1976 vahvistetusta rakennuskaavan muutoksesta. Kaavan pohjakartalla näkyy
vielä rivitalojen paikalla sijainneet omakotitalot. (Sysmän kunta)

Jokiontie 1 ja Sysmäntie 7 edustavat pesubetonipintaista rivitalorakentamista 1970-luvun lopulta. Ilma-
kuva: Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017.
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3.7 Riihimäki

Kuvaus

Alueen rakennuskaavan muutos vahvistui vuonna 1974. Muutos oli merkittävä, sillä muutoksen
myötä linjattiin Särkilahdentie ja aiempi omakotitonteista muodostunut alue muutettiin rivitalojen
ja omakotitalojen alueeksi.

Suurikylän kartanon entisille viljelysmaille rakentunut Riihimäen asuinalue sijoittuu ympäristöstä
hieman nousevalle moreenimäelle, jonka keskellä on matalan kallioinen mäki. Alue on rakentunut
pääosin 1970-luvulla. Riihitien, Kartanontien ja Aittapolun varren omakotitalot ovat rakentuneet
vuosien 1973-1981 välillä. Riihitien ja Suopellontien väliin rakentui vuonna 1975 kolme rivitaloa.

Rivitalot (Rinnetie 2, 4 & 6) on sijoitettu L-kirjaimen muotoon siten, että rakennusten ja Suopel-
lontien väliin jää suojaisa oleskelualue.  Rivitalojen päätyjulkisivut ovat punatiilestä ja pitkät sivut
on verhoiltu punaisella pysty- ja vaakasuuntaisella paneloinnilla. Oleskelupihat on rajattu ruskein
puuaidoin. Tasakattojen otsalaudoitukset ovat harmaat.

Omakotitalot on pääosin sijoitettu lähelle katua oleskelualueiden jäädessä pihan perälle. Raken-
nusten julkisivumateriaalina on tiili. Loivien harjakattojen päädyissä on puupanelointi.

Arvot

Tyypillisyys

Alueen rivi- ja omakotitalot ovat tyypillisiä 1970-luvun asuinrakennuksia. Rivitalojen julkisivut ovat
muuttuneet alkuperäisestä ulko-ovien, vuorilautojen ja värityksen suhteen, mutta omakotitalot
ovat säilyneet hyvin alkuperäisessä asussaan.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennetun kulttuuriympäristön alue Sysmän kirkonseu-
dun kulttuurimaisema sijaitsee alueen eteläpuolella. Riihimäen asuinalue sijoittuu osin maakunnal-
lisesti arvokkaaseen Matjuveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön (MARY2006).

Rivitalorakentamista vuodelta 1975 Riihimäen alueella.
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Vasemmalla on vuonna 1974 poistunut kaava ja oikealla kaavamuutos. (Sysmän kunta)

Omakotitalot vuodelta 1974 ja 1977.
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3.8 Leppäkorventien rivi- ja omakotitalot

Kuvaus

Leppäkorventien molemmin puolin sijoittuvan alueen ensimmäinen rakennuskaava vahvistettiin
vuonna 1961. Tuossa kaavassa Jyrtintien eteläpuolelle oli osoitettu asunto- ja kasvitarharakennus-
ten korttelialue. Muutoin alue oli maaviljelysaluetta. Alueen rakennuskaavan muutos vahvistettiin
vuonna 1978 ja alue muutettiin erillispientalojen ja rivitalojen korttelialueiksi. Leppäkorventien itä-
puolelle Kaislakujan ja Ruokokujan varsille rakentuivat omakotitalot ja Leppäkorventien ja Lum-
metien välille rivitalot. Vuoden 1978 rakennuskaavasta poiketen Leppäkorventien länsipuolelle ei
rakennettu lainkaan omakotitaloja eikä Leppäkorventien ja Kortetien risteykseen liikerakennusten
korttelialuetta. Koko alue rakentui vuosien 1979-1988 välillä. Pääosin omakotitalot rakentuivat
1980-luvun alussa ja rivitalot 1980-luvun lopussa.

Rakennukset ovat yksikerroksisia ja suorakaiteen muotoisia. Harjakaton katemateriaalian on rus-
kea tiili. Rakennusten julkisivumateriaalina on kelta- tai punatiili ja päätykolmiot ovat ruskeaksi
maalattua puuta. Ikkunapuitteet ja ulko-ovet ovat ruskeat. Rivitalojen oleskelupihat sijoittuvat ra-
kennusten eteläpuolelle ja pääsisäänkäynnit pohjoiselle julkisivulle. Omakotitalot on sijoitettu ka-
tujen varsille siten, että takapiha jää mahdollisimman suureksi.

Arvot

Tyypillisyys, alkuperäisyys

Alue on tyypillinen 1980-luvun asuntoalue, jonka tekee yhtenäiseksi julkisivumateriaalit, väritys,
loiva yhdensuuntainen satulakatto sekä rakennusten asemoiminen katuun nähden. Alue on säilyt-
tänyt olennaiset piirteensä vähäisistä muutostöistä huolimatta. Alue on toteutunut alkuperäisen
rakennuskaavan mukaisesti, vaikka se on rakentunut usean vuoden aikana.

Vasemmalla on ote alueen rakennuskaavasta vuodelta 1978. (Sysmän kunta)

Vasemmalla alueen tyypillinen omakotitalo ja oikealla rivitaloasutusta.
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3.9 Hirvenpolun ja Mäyränpolun välinen pientaloasutus

Kuvaus

Hirvenpolun ja Mäyränpolun omakotitaloalue sijoittuu edellä mainittujen katujen varsille Särkilah-
dentien eteläpuolelle. Rakennukset ovat valmistuneet vuosien 1983 ja 1990 välillä. Harjakattoisten
rakennusten julkisivumateriaalian on keltatiili. Päätykolmiot ovat tumman ruskeaksi maalattua pa-
neelia. Sokkeli, ikkunapuitteet ja muut yksityiskohdat ovat tumman ruskeat.

Arvot

Tyypillisyys, alkuperäisyys

Alue edustaa ajalleen tyypillistä pientalorakentamista ja se on hyvin säilynyt.

Hirvenpolun omakotitalorakentamista.
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3.10 Veijolantien rivitaloasutus

Kuvaus

Veijolantien varrelle sijoittuu useiden vuosien 1984-1986 välillä rakentuneiden rivitalojen keskit-
tymä. Alue on muodostunut länteen nousevalle mäelle ja alueelta avautuu näkymiä pellon yli Rii-
himäkeen sekä Suurikylään. Aluetta erottaa Riihimäen alueesta viljelykäytössä oleva painanne.

Rakennukset on sijoitettu rinteeseen siten, että oleskelupihat avautuvat itään. Rakennusten julki-
sivumateriaalina on punatiili. Harjakaton katemateriaalina on musta aaltopelti. Kattolape jatkuu
sisäänkäyntien yhteydessä olevien lautaverhoiltujen ulkovarastojen kattona. Veijolantien itäpuo-
leisissa rakennuksissa on tehty julkisivumuutoksia.

Arvot

Tyypillisyys

Alue edustaa ajalleen tyypillistä pientalorakentamista.

Veijolantie 7.
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3.11 Leppäkorventie 19 & 21

Kuvaus

Alueella on kolme vuonna 1989 valmistunutta, mäen kumpareen ympärille sommiteltua rivitaloa.
Rivitalot on rakennettu Leppäkorventien suuntaan laskevalle rinteelle. Pysäköintialueet sijoittuvat
kadun reunaan ja oleskelupihat rakennusten reunustamalle puustoiselle mäelle.

Rakennusten julkisivumateriaalina on vaalean keltainen tiili. Julkisivujen alaosissa kulkee vaaka-
suuntaiset tummemmat tiiliraidat. Päätykolmioissa, korotusosissa sekä pääsisäänkäyntien puolei-
silla julkisivuilla pintamateriaalina on pystysuuntainen vaalea laudoitus. Ikkunapuitteet ja ulko-
ovet ovat tumman ruskeat. Syöksytorvet ja -kourut ovat valkoiset. Harjakaton katemateriaalina
on pelti.

Alueella on voimassa kirkonseudun rakennuskaavan muutos, joka on vahvistettu 15.1.1987. Ra-
kennuskaavassa sekä alueen havainnekuvassa yksi ja yhtenäinen pitkä rakennusmassa on osoi-
tettu tontin itäosaan.

Arvot

Edustavuus, tyypillisyys, alkuperäisyys

Rakennukset on suunniteltu hyvin mäen ympärille rinteeseen siten, että keskelle muodostuu viih-
tyisä oleskelualue. Rakennusten arkkitehtuuri edustaa 1980-luvulle tyypillistä runsaampaa muoto-
kieltä, jossa polveilevissa julkisivussa on raidoitusta ja matalampia ja korkeampia osia. Rakennuk-
set ovat säilyneet alkuperäisessä ulkoasussaan.

Ilmakuva: Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017
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3.12 Askon alue

Kuvaus

Askon alueella toiminut saha lopetti toimintansa vuonna 1975. Tämän jälkeen kunta aloitti alueen
kaavoittamisen asuinkäyttöön. Sysmän kirkonkylän osayleiskaavassa 1986 alue osoitettiin pääosin
asumis-, urheilu- ja virkistyskäyttöön. Vuonna 1987 laadittiin alueen rakennuskaava, jonka mu-
kaisesti alue on toteutunut. Läheinen rantapuisto kytkeytyy osaksi muuta viheralueverkostoa ja
vesistöä.

Alueen rakennuskanta koostuu pääosin 1989-1991 rakentuneista rivitaloista. Raamitien pohjois-
puolella on 2000-luvulla valmistuneita rivitaloja. Alueen tyypillinen rivitalo on keltatiilinen ja har-
jakattoinen. Ikkunoiden ja ulko-ovien yhteydessä on käytetty myös puuta. Ikkunapuitteet, ulko-
ovet, räystäskourut, syöksytorvet ja parvekkeiden kaiteet ovat valkoiset. Myös 2000-luvulla ra-
kennetut rivitalot noudattavat tätä kaavaa.

Raamitien eteläpuolella on pääosin vuosien 1990-luvun alussa valmistuneita omakotitaloja. Alueen
tyypillinen omakotitalo on valkotiilinen, yksikerroksinen ja harjakattoinen.

Arvo

Tyypillisyys, historiallinen kerroksisuus, alkuperäisyys

Alueella on selvä paikallisidentiteetti ja se kuvastaa taajamarakenteen historiallista kehitystä sahan
alueesta viihtyisäksi asuin- ja virkistysalueeksi. Alue on valmistuessaan saanut aikaan positiivisen
muutokset lähiympäristön ja keskusta-alueen viihtyvyyteen.

Alue edustaa ajalleen luonteenomaista tyyppiä ja se on säilyttänyt alkuperäisen, 1980-luvulle tyy-
pillisen ilmeensä lähes kolmen vuosikymmenen ajan. Alueen rakennukset ovat ilmeeltään yhtenäi-
siä ja paikoin vaikutelma on jopa monotoninen. Rakennusten materiaalit; tiiliverhous ja puiset
yksityiskohdat ja julkisivuvyöhykkeet, valkoiset detaljit sekä kattomuoto toistuvat rakennuksissa.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennetun kulttuuriympäristön alue Sysmän kirkonseu-
dun kulttuurimaisema sijaitsee alueen itäpuolella.

Vasemmalla on havainnekuva vuoden 1987 rakennuskaavan muutoksesta (Sysmän taajaman muutos
1970-luvulta nykypäivään). Oikealla on alueen nykytilanne.
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1990-luvun ja 2000-luvun rivitalot ovat alueella sulassa sovussa.

Raamitielle on rakentunut useita valkoisia tiilitaloja.

Alueen ortoilmakuva kaakosta kuvattuna. (Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017)
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3.13 Tuulelan alue

Kuvaus

Tuulelan pientaloalue sijaitsee Tuulelantien varrella Valittulantien, Poikkitien, Keskustien ja Mänty-
tien rajaamalla alueella. Alueen ensimmäinen rakennuskaavan muutos vahvistettiin vuonna 1966.
Rakennuskaavassa Valittulantien varsi osoitettiin yleisten rakennusten korttelialueena ja Keskus-
tien varsi omakotitalojen alueena. Mäntytien ja Keskustien kulmauksessa on varaus liike- ja asuin-
rakennukselle ja alueen keskellä oli varaus linja-autoasemalle. Vuonna 1972 vahvistettiin raken-
nuskaavan muutos, jolla Tuulelantien pohjoispuoleinen alue muutettiin rivitalojen korttelialueeksi.

Alueen nykyinen rakennuskaava on vuodelta 1987. Alueen keskiosan aiemmin rakentamattomaan
osaan sijoitettiin rivitaloja. Rakentamistavassa noudatettavia lähtökohtia olivat rakennusmassoit-
telun pienipiirteisyys, kattomuotojen riittävä kaltevuus ja yhtenäinen värisävy, luonnonläheiset
seinämateriaalit sekä omakotitonteilla piharakennusten rakentamismahdollisuus.

Poikkitien ja Tuulelantien välisellä alueella on matalia yksikerroksisia omakotitaloja. Vanhimmat
rakennukset ovat 1960-luvun alusta ja nuorimmat 1990-luvun alusta. Rakennusten kattomuoto,
julkisivumateriaali sekä värimaailma vaihtelevat.

Tuulelantien pohjoisosassa on matalaa yksikerroksista rivitaloaluetta. Alue muodostuu kolmesta
erillisestä rivitalojen ryhmästä; Tuulelantie 1-5 (1973), Tuulelantie 8 ja 16 (1990) sekä Valittulantie
13 (1989). Tuulelantie 1-5 käsittää kolme rivitaloa, joiden julkisivumateriaalina on valkoinen, kivi-
pintainen julkisivulevy. Rakennuksissa on loiva harjakatto ja katemateriaalina profiilipelti. Ulko-
ovet, ikkunapuitteet ja muut yksityiskohdat ovat tumman ruskeat. Ulkoasultaan rakennukset ovat
varsin vaatimattomia. Tuulelantie 8 ja 16 ovat keltatiilipintaisia ja niissä on ruskea tiilikatto. Pää-
tykolmioissa ja ikkunoiden yhteydessä on käytetty lisäksi valkoiseksi maalattua puuta. Pihoja erot-
tavat keltaiset lautarakenteiset aidakkeet. Valittulantien rivitalot ovat keltatiilipintaisia ja harjakat-
toisia. Katemateriaalina on harmaa aaltopelti. Ikkunoiden ja terassien yhteydessä on lisäksi käy-
tetty valkoiseksi maalattua lautaa.

Arvo

Kokonaisuutena alue on varsin epäyhtenäinen, johtuen pitkästä rakentumisajasta ja tyylien ja
ihanteiden vaihtumisesta. Alueen kulttuurihistorialliset arvot ovat vaatimattomat.

Alue on osa maakunnallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Vasemmalla on vuonna 1966 vahvistettu rakennuskaavan muutos. (Sysmän kunta)



Sysmän taajama-alueen modernin rakennuskannan inventointi

32

Tuulelantie 1-5 on rakentunut vuonna 1973. (Sysmän taajaman muutos 1970-luvulta nykypäivään)

Alueen ortoilmakuva etelästä pohjoiseen kuvattuna. (Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017)
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3.14 Alajan alue

Kuvaus

Alajan alueen ensimmäisessä rakennuskaavassa 1961 alue oli osoitettu pienteollisuusrakennusten
korttelialueena. Alueen rakennuskaavan muutos vahvistettiin vuonna 1989 ja alue muutettiin pien-
talojen ja erillisten pientalojen korttelialueiksi ja alue sai nykyisen muotonsa. Rivitalotontit osoitet-
tiin Alajantien varrelle ja omakotitontit Pajulantien varrelle. Alue on rakentunut yhtä omakotitonttia
lukuun ottamatta.

Vuonna 1992 valmistuneiden rivitalojen julkisivut ovat punatiiltä ja julkisivujen yläosat ovat vaa-
leaa puuta. Neliön mallisissa ikkunoissa on neljä ruutua.

Arvo

Rakennusten sijoittelu ja arkkitehtuuri on melko standardinomaista, suorakulmaiseen koordinaa-
tistoon perustuvaa ja arkkitehtuuriltaan lähempänä edellisen vuosikymmenen tyyliä. Alueen kult-
tuurihistorialliset arvot ovat vaatimattomat.

Rakennuskaavan muutoksen havainnekuva 1988. (Sysmän kunta)

Alajantien rivitaloasutusta.

Alueen ortoilmakuva pohjoisesta kuvattuna. (Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017)
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3.15 Taivaanlaidan rivitaloasutus

Kuvaus

Taivaanlaidan rakennuskaavan muutos tehtiin 1991. Alueen rakentamattomille alueille suunnitel-
tiin sijoitettavaksi rivitalo- ja omakotitaloasumista. Kaavamuutoksessa alueen läpi itä-länsi-suun-
nassa kulkeva Taivaanlaidan raitti muodosti alueen kokoavan selkärangan. Sen varrelle suunnitel-
tiin sijoitettavaksi aukioita, jotka kalustettaisiin oleskelu-, tapaamis- ja leikkialueiksi. Tehokkain
rivitaloasuminen sijoittui Taivaanlaidanraitin varrelle. Alueen kuudesta rivitalotontista neljä on
edelleen myymättä.

Taivaanlaidan rakennusryhmään kuuluu kaksi 3-4 rivitalon muodostamaa pihapiiriä; Järvenpääntie
3-5 sekä Katajakuja 1. Järvenpääntien rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1992 ja Katajakujan
vuotta myöhemmin. Rakennukset on rakennettu porrastetusti Taivaanrannan kaakkoisrinteelle.
Kaikki rivitalot ovat punatiilisiä. Julkisivujen ikkunoiden ja ulko-ovien yläpuolisissa osissa on käy-
tetty valkoiseksi maalattua pystylautaa. Ikkunapuitteet, syöksytorvet ja räystäskourut ovat valkoi-
set. Katajakujan rivitalojen ulko-ovet ovat vaalean vihreät ja Järvenpääntien talojen vaalean sini-
set. Pihoja rajaavat valkoiseksi maalatut puiset väliaidat.

Arvo

Alue on suunniteltu hyvin rinteeseen tiiviinä pientaloalueena, mutta se on harmillisesti vain osin
toteutunut.

Valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu rakennetun kulttuuriympäristön alue Sysmän kirkonseu-
dun kulttuurimaisema sijaitsee alueen eteläpuolella. Taivaanlaidan rivitaloasutus on osa maakun-
nallisesti arvokasta Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöä (MARY 2006).

Rakennuskaavan muutoksen havainnekuva. Kuvassa näkyy punaisella korostettuna rakentuneet rivitalot.
(Sysmän kunta)

Taivaanlaidan rivitalo on rakennettu porrastetusti maastoon.
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3.16 Otamonportti

Kuvaus

Otamonportti on rakenteilla oleva asuinalue Ala-Vehkajärven länsirannalla. Alueen asemakaava
hyväkyttiin vuonna 2009. Asemakaavassa suurin sallittu kerrosluku on I u 2/3 tai III. Tehokkuus-
luku on e=0.20. Rakennustapaohjeissa edellytetään pääosassa kortteleita puuta tai hirttä julkisi-
vumateriaalina. Katemateriaali voi olla peltiä, huopaa tai tiiltä. Kattomuoto ja katon väri vaihtele-
vat. Kullekin korttelille on laadittu tarkemmat materiaali- ja väriohjeet.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan alueen eteläosa. Tämän alueen tiet ja kunnallistekniikka on
rakennettu. Kunnalla ja paikallisella rakennusliikkeellä on kummallakin alueelta myynnissä 14 tont-
tia. Tammikuussa 2018 tonteista oli rakennettu neljä.

Arvot

Alueelle ei ole vielä muodostunut rakennustaiteellisia, historiallisia tai taajamakuvallisia arvoja.

Alueen sijainti sekä alueen asemakaavakartta vuodelta 2009. (Sysmän kunta)

Oikealla on Otamonportintie 9 ja vasemmalla 11.
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3.17 Yksittäiset kohteet

3.17.1 Kunnanvirasto

Sysmän kunnanvalo on valmistunut vuonna 1983. Valmistuminen sijoittuu ajankohtaan, jolloin
kunnantaloja rakennettiin Suomessa runsaasti. Rakennuksen on suunnitellut lahtelainen Arkkiteh-
titoimisto Ojonen-Siponen-Teerenmaa Oy. Arkkitehtitoimisto Ojonen-Siponen-Teerenmaa Oy on
suunnitellut muun muassa Nurmijärven kunnantalon laajennuksen vuonna 1983. Rakennuksen ul-
kohahmo jakautuu kolmeen osaan; 3 kerroksiseen toimistosiipeen, valtuustosaliin ja matalampaan
osaan valtuustosalin kyljessä. Sisäänkäynti on muuta rakennusta korkeammalle kohoavan valtuus-
tosalin ja toimistosiiven välistä. Rakennukseen tuo arvokkuutta yksi käytetty julkisivumateriaali;
punatiili. Ikkunat on sommiteltu nauhamaisiin riveihin.

Arvot

Edustavuus, tyypillisyys, alkuperäisyys, rakennustaiteelliset arvot

Rakennus on edustava esimerkki tyypillisestä 1970-80-luvun monumentaalisesta kunnantalosta
massoitteluineen, punatiilisine julkisivuineen ja nauhaikkunoineen. Rakennus on säilyttänyt hyvin
alkuperäiset piirteensä. Sillä on rakennustaiteellista arvoa.

Kunnantalo on merkittävä paikallisella tasolla. Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Ma-
jutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön (MARY 2006).
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3.17.2 Uotintie 8 & 10

Rakennusryhmään kuuluu kaksi matalaa liikerakennusta Uotintien varrelta. Uotintie 8 on valmis-
tunut vuonna 1963 ja Uotintie 10 vuonna 1971. Vaikka rakennukset ovat ulkoasultaan varsin eri-
laiset, muodostavat ne Uotintiellä luontevan parin.

Uotintie 8 on katujulkisivulta yksikerroksinen ja pihan puolelta kaksikerroksinen liikerakennus. Jul-
kisivut ovat vaaleaksi rapatut ja loiva harjakatto on vihreää saumattua peltiä. Katujulkisivun pää-
sisäänkäyntiä kattaa tasakattoinen vapaasti seisova katos. Ulko-ovet ovat puurunkoisia lasiovia.
Ikkunat on sijoitettu nauhamaiseen riviin.

Uotintie 10: on yksikerroksinen liikerakennus, jonka päätyjulkisivut ovat punatiiltä. Katujulkisivua
hallitsee liiketilojen ikkunat sekä korkea ja ruskeaksi maalattu otsalaudoitus. Rakennuksessa on
loiva pulpettikatto, joka laskee pihan puolelle.  Ulko-ovet ovat metallirunkoiset lasiovet.

Rakennuksissa on näkyvissä omien aikakausiensa tyylipiirteet ja ne ilmentävät myönteisellä tavalla
Sysmän keskustan kehitystä. Parina ne muodostavat tärkeän osa Uotintien rakennetusta ympäris-
töstä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön
(MARY 2006).

Uotintie 10. (GoogleMaps)

Uotintie 8. (GoogleMaps)
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3.17.3 Myllymäentie 6

Yksikerroksinen asuinrakennus on valmistunut vuonna 1973. Rakennus on tyypillinen ja edustava
esimerkki 1970-luvun pientalorakentamisesta, jolle tyypillisiä piirteitä ovat tasakatto, punatiiliset
julkisivut ja korkea otsalaudoitus. Rakennuksen massoittelu ja tontille sijoittelu on onnistunut. Ra-
kennus on säilyttänyt alkuperäiset piirteensä.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön
(MARY 2006).

3.17.4 Keskustie 3 & 5

Keskustien varrella lähellä katua kahdella suurella tontilla seisoo kaksi 3-kerroksista kerrostaloa.
Keskustie 3 on valmistunut vuonna 1969 ja Keskustie 5 vuotta myöhemmin. Rakennusten julkisivut
ovat vaaleaksi rapatut. Korkea betonisokkeli on ruskeaksi maalattu. Katujulkisivua hallitsee sisään-
vedettyjen ja lasitettujen parvekkeiden rivistö. Ensimmäisessä kerroksessa on autotallit. Keskustie
5:n julkisivut on kunnostettu. Kunnostustöiden yhteydessä betoniset parvekekaiteet on korvattu
lasilla. Ruskeat ikkunapuitteet on muutettu valkoisiksi.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön
(MARY 2006).
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3.17.5 Peltotie 1

Kolmikerroksinen pienkerrostalo seisoo yksin Peltotien ja Uotintien kulmauksessa. Rakennus on
Sysmän ensimmäinen kerrostalo ja se rakennettiin opettajien asuntolaksi vuonna 1963. Vaaleaa
tiilipintaa elävöittää siniset parvekekaiteet sekä ikkunoiden väliset vaakapaneloinnit. Nauhamaista
ilmettä luovat ikkuna- ja parvekerivit sekä ensimmäisen kerroksen kadun puoleinen autotallirivi.
Ikkunapuitteet ovat valkoiset. Rakennuksessa on tasakatto. Sokkeli on harmaaksi maalattua beto-
nia.

Alueella on voimassa asemakaavan muutos, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 17.2.2003.

Rakennus on tyypillinen 1960-luvun alussa valmistunut pienkerrostalo, jonka tyypillisiä piirteitä
ovat sisäänvedetyt parvekkeet, nauhamaiset ikkunarivit, tasakatto ja tiiliverhous.

Kohde sijoittuu maakunnallisesti arvokkaaseen Majutveden pohjoisosan kulttuuriympäristöön
(MARY 2006).

3.17.6 Terveyskeskus

Sysmän terveyskeskus sijaitsee Leppäkorventien varrella viheralueiden ympäröimänä. Rakennus-
kokonaisuus koostuu varsinaisesta terveyskeskuksen rakennuksesta, itäpuolella olevasta kansa-
laisopiston toimipisterakennuksesta sekä kaakkoispuolella olevasta asuinrakennuksesta.

Jo alueen ensimmäisessä rakennuskaavassa vuodelta 1961 alue oli osoitettu yleisten rakennusten
korttelialueena. Terveyskeskuksen matala päärakennus on valmistunut vuonna 1963 ja sen julki-
sivuja hallitseva nauhaikkunarivit. Rakennuksessa on loiva pulpettikatto, joka laskee sisäpihalle
päin.

Ilmakuva: Sysmän kunta / Röni-Kuva Oy 2017
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET

Modernin rakennuskannan inventoinnissa nousi esiin yksi alue ja yksi kohde, jotka arvioitiin pai-
kallisella tasolla arvokkaiksi; Leppäkorventien 1960-luvun kerrostaloalue ja kunnantalo. Inventoin-
nissa on kuvattu myös muita kiinnostavia ja yhtenäisiä alueita ja kohteita, joiden kulttuurihistori-
alliset arvot katsottiin kuitenkin vaatimattomiksi.
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