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ALKUSANAT

Rakennusinventointi on toteutettu Koijärvellä, tulevan osayleiskaa-
van rajaamalla alueella, kesän 2015 aikana. Lähdeaineistona alueen 
historiasta ja alueen rakentumisesta on käytetty alueella aikaisem-
min tehtyjä selvityksiä, muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja 
paikan päällä tehtyjä havaintoja sekä rakennusten omistajien haas-
tatteluita.

Osayleiskaavassa on tarkoitus tutkia Kojon kyläalueen täydennys-
rakentamisen vaihtoehtoja. Täydennysrakentamisella pyritään hyö-
dyntämään tällä hetkellä vajaakäytössä toimivia vesi- ja viemäriver-
kostoja ja tukemaan koulun käyttöastetta (täydennysrakentaminen 
pyritään sijoittamaan 3 km etäisyydelle uudesta koulusta). Lisäksi 
kaava-alueen rajauksessa on huomioitu pohjavesialue, kiviainesten 
murskaamistoiminnan aiheuttama meluvyöhyke, turvesuon pöly-
alue ja suursikalan toiminnan turvaamiseen tarvittava suojavyöhyke. 

Alueella tehdään myös maisemaselvitys, jotta täydennysrakentami-
sella ei menetetä paikalle ominaisia ja alueellisesti merkityksellisiä 
maisemallisia arvoja. 

Tällä hetkellä alueella ei ole yleiskaavaa. Kanta-Hämeen maakun-
takaavassa 2007 alue on määritelty maakunnallisesti merkittäväksi 
kyläalueeksi ja lisäksi osoitettu merkinnöillä:
MT (maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue)
ra (arvokas rakennettu kulttuuriympäristö)
Ats (kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön pe-
ruspiirteet säilytetään) sekä
Tärkeä ja muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjave-
sialue.

Hämeen ympäristökeskuksen teettämässä Forssan kaupungin ra-
kennusinventoinnissa on esitetty kohteet ja alueet, joiden pohjalta 
kaavamerkintä on tehty. Kaavahierarkkisten periaatteiden mukai-
sesti maakuntakaavan merkintä ohjaa yleiskaavaa, ja yleiskaavassa 
on tarpeen esittää tarkentavia alueen ominaispiirteitä säilyttäviä 
merkintöjä.

Nyt toteutettu rakennusinventointi täydentää aikaisempia alueel-
la tehtyjä inventointeja ja on kattavuudeltaan yksityiskohtaisempi. 
Kaikki alueen rakennukset on otettu mukaan inventaarioon maas-
tossa tehdyin havainnoin ja valokuvin, jotta voidaan muodostaa ko-
konaiskuva rakennuskannasta ja ympäristöstä. Inventoinnin lopuksi 
kohteita on arvotettu ja joitain paikallisesti tärkeimpiä kohteita on 
tarkasteltu lähemmin.

Osayleiskaavaan liittyvässä rakennusinventoinnissa tutustutaan ky-
läasutuksen rakentumiseen ja alueelle tyypillisiin toimintamalleihin. 
Inventoinnissa tehtyjä havaintoja voidaan hyödyntää tulevassa kaa-
vassa, jonka tavoitteena on alueen arvojen ja tärkeiden rakennettu-
jen ympäristöjen säilyminen.

Tärkeiksi kokonaisuuksiksi nimitettyjen kohteiden valinta perustuu 
tiettyihin rakennusperinnön suojelussa esitettyihin arvotuksen pe-
riaatteisiin. Ne toimivat osana selvitystyötä, pohja-aineistona kaa-
voituksen tueksi ja sitä ohjaamaan.

Myös ”mahdolliset tulevaisuudet” ovat nimensä mukaisestikin eh-
dotuksia ja mahdollisuuksia. Ne avaavat tulevaisuudennäkymiä ja 
alueen potentiaalia.
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Ensimmäinen maininta asutuksesta Kojon kylän 
alueelta löytyy vuodelta 1670, jolloin maakirjassa 
on maininta kahdesta torpasta.

Vuosisadan alussa kaksi kantatilaa: Iso-Pietilä ja 
Vähä-Pietilä. Tilat rakentuivat nykyisen Kojontien 
pohjoispuolelle, jokea kohti viettävän etelärinteen 
moreenimaalle.
1700-luvun lopulla perustetaan Kojon Kartano sekä
Ilvesojan Mattila ja Heikkilä. 

Uusia, pienempiä tiloja syntyy alueelle. 
Vuosisadan puolessa välissä alueella toimii kartanon 
kauppa ja meijeri.
1883 alueelle ensimmäinen koulu (myöh. pappila)

Vanhinta reitistöä alueella ovat Pukkilantie, Kojon-
tie, Kojon kirkkotie, Rekirikontien pohjoisosa (Ko-
jon kirkkotien risteykseen saakka) sekä Ilvesojantie.
Koijoen ylittänyt silta sijaitsi Iso-Pietilän ja Kylä-
Pietilän kohdalla

Tiivis kylänraitti Kojontien varrella.
Forssa-Matku tie, rautatien tulemisen myötä. Raken-
taminen aloitettiin 1878. Kartanon yhteys tiehen & 
koivukuja.
Koivukujan päässä uusi Koijoen ylittävä silta.

Uusi Kojon koulu rakennettiin 1924. 
Nuorisoseuraintalo perustetaan 1926.
1940-luvun jälkeen myös Koijärvellä runsaan raken-
tamisen aikaa; asuintaloja ja julkisia palveluita.

Merkittävin lisä tähän saakka, on uuden koulun 
rakentuminen.

Koulun valmistuttua tehtiin opinpolun silta Ilveso-
jalta kulkevien lasten käyttöön.
Tiestössä oikaistiin vuosisadan puolivällin jälkeen 
reitti kaupalta nuorisoseurantalolle. Tämän jälkeen 
kylänraitin ja Kojon kirkkotien merkitys on laskenut 
merkittävästi.
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Päivölä

Suomen olemassa olevasta rakennuskannasta ennen vuotta 1920 
rakennettua on ainoastaan 5,4 %. Luku on tilastosta, joka on pe-
räisin vuodelta 2007. (SVT) Mahdollisesti prosenttiosuus on siis 
nykyhetkeen mennessä vielä pienentynyt. Voidaan todeta, että 
kaikki tätä varhaisemmat rakennukset ovat jo ainoastaan ikänsä 
puolesta harvinaistumassa ja tästä syystä kulttuurihistoriallisesti 
arvokkaita.
Koijärven kaava-alueella näitä rakennuksia on jäljellä vielä melko 
paljon; noin 14 % kaikista alueen rakennuksista on ajalta ennen 
vuotta 1920. Tilastoja vertaillessa merkillepantavaa on, että koko 
Suomen alueen tilastoihin ei ole, toisin kun Koijärven inventoin-
nissa, laskettu talous- ja maatalousrakennuksia.

Alueen vanhin rakennuskanta liittyy pääosiltaan varhaiseen asu-
tukseen.
Suurempia, säästyneitä tilakokonaisuuksia ovat molemmat Ilveso-
jat sekä Vähä-Pietilän tila (ja tätä sivuava Päivölän tila), vanha pap-
pila, joka rakennushetkellään toimi kouluna, ja alueen eteläosassa 
sijaitseva Lehtimaan tila, joka on talousrakennuksiltaan kylläkin jo 
melko huonokuntoinen. Itse kartano on hyväkuntoinen ja edus-
tava, mutta siihen liittyneestä rakennuskokonaisuudesta on me-
netetty paljon. 1900-luvun alkuvuosilta on myös Koijärven vanha 
työväentalo (Ilola), joka vaikuttaa olleen tyhjillään jo tovin aikaa, 
mutta edelleen komistaa tonttiaan. 
Lisäksi ajanjaksolta peräisin olevista mainittakoon hyvin kunnos-
sapidetyt ja ulkoasunsa melko hyvin säilyttäneet pienasumukset; 
Kankaanpää, Ketola, Vuorela ja Männistö.
Erikseen tästä vanhimmasta kerrostumasta mainitaan vielä Ilves-
ojan Heikkilän sekä Iso-Pietilän vanhat hirsiaitat. Valitettavasti 
inventaariossa on rakennusajankohdaltaan epäselväksi saattanut 
jäädä joitain talousrakennuksia, joiden alkuperä saattaa olla jopa 
1800-luvun puolella.
Monet vanhemmat rakennukset ovat muuttuneet ulkoasultaan 
nuoremman oloisiksi asumismukavuuteen ja energiasäästöihin 
tähtäävien kunnostustoimien johdosta. Tällainen kehitys on ym-
märrettävää, mutta vaikuttaa rakennushistorialliseen arvotuk-
seen. Ensiarvoisen tärkeää on kuitenkin muistaa, että kunnostus-
toimet eivät poista sitä tosiasiaa, että rakennus itsessään (tontille 
sijoittumisessaan ja rungoltaan) on osa vielä nykyisestäänkin har-
vinaistuvaa rakennusperintömme kerrostumaa.

Rakennuskanta ajalta ennen vuotta 1920

Ilvesojat:
Heikkilä ja Mattila

Työväentalo, Ilola



Pappilan talousrakennukset
Lehtovaara

Koivisto

Onnela

Nuorisoseurantalo
Veikkola

Koskela
Haapamäki

Iso-Pietilä

Kulmala

Raunio

Rakennuskanta vuosilta 1920 - 1940

Myös tältä ajanjaksolta, kaava-alueen rakennuskannassa on huo-
mattavan paljon rakennuksia jäljellä, verrattuna koko maan tilas-
toihin.
Suomessa näiltä vuosikymmeniltä rakennuskannassa oli vuonna 
2007 jäljellä 5,5 % rakennuksista (SVT). Koijärven kaava-alueella 
prosenttiosuus on 15,5 %.
Näin ollen myös näitä rakennuksia voidaan jo pelkän rakenta-
misajankohtansa vuoksi pitää harvinaistuvina ja sitä myöten ar-
vokkaina.
Näinä vuosina alueelle muodostui uusia pienempiä tilakokonai-
suuksia, sekä jonkin verran julkista rakentamista; uusi koulu ja 
nuorisoseurantalo. Uusi Kojon koulu rakennettiin 1924 lahjoituk-
sena saadulle maalle. Edellinen koulu oli Wahrenin rakennuttama-
na toiminut pappilan talossa, nyt rakennuksen tultua käyttöön 
pappilana, sen yhteyteen rakennettiin myös uusia talousraken-
nuksia. (Hirvonen & Kinnari 2010, 24)
Nuorisoseura osti 1926 yksityistalon kylän keskustasta ja laajensi 
sitä juhlasalia varten tarvittavalla osalla. Koijärvitalona tunnettu 
rakennus on Kojon kylän keskustassa avoimella paikalla. (Ahola 
& Koivula 2009, 60)
Tilakokonaisuuksista mainittakoon Iso-Pietilän tilan päärakennus, 
sekä Kulmala, joka alun perin rakennettiin yksityiseksi asuinra-
kennukseksi, mutta päätyi luonteeltaan julkisempaan järjestö-
käyttöön (Hirvonen & Kinnari 2010, 24).
Muita tilakokonaisuuksia, tai niiden päärakennuksia, tältä ajanjak-
solta ovat Veikkola, Koivisto, Onnela, Haapamäki ja Koskela aivan 
Koijoen rannassa. 
Lehtovaara ja Raunio, Kojon kirkkotien varressa, yhdessä muo-
dostavat hieman Ilvesojien kaltaisen pihaparin.
Monet edellä mainituista päärakennuksista ja talousrakennuksis-
ta ovat säilyttäneet hyvin ulkoasunsa. Toisaalta, yhtä lailla monet 
ovat myös tällä hetkellä tyhjillään ja vaarassa kadota kokonaan 
kartalta.
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Rakennuskanta vuosilta 1940 - 1960

40- ja 50- luvut olivat kaikkialla Suomessa runsaan rakentamisen 
aikaa, myös Koijärven kaava-alueella. Asuinrakentamisen ohella 
myös palveluita kehitettiin runsaasti.
Kaava-alueella asuinrakentaminen tällä ajanjaksolla tiivisti kylän-
raittia.
Asuinrakentamisen lisäksi raitin varrelle nousi myös kuntalaisia 
palveleva terveystalo. Terveystalojärjestelmä syntyi sotien jälkeen, 
kun kuntiin rakennettiin terveystaloja paikallisen kansanterveys-
työn keskuksiksi. Ensisijaisena palvelumuotona oli kunnallinen 
neuvolatoiminta, joka vuonna 1944 tuli lakisääteiseksi. Neuvolas-
sa annettiin lääkärin johtamana lastenhoidon neuvontaa ja tehtiin 
terveystarkastuksia. (Ahola 2014, 6)
Tältä ajanjaksolta peräisin ovat myös tälläkin hetkellä kaava-alu-
eella sijaitsevat Meijerin ja kyläkaupan kiinteistöt. Alueen histori-
assa on maininta, että nykyisen kyläkaupan paikalla oli jo Wahre-
nin aikaan kartanon kauppa ja meijeri (Hirvonen & Kinnari 2010, 
24). Nykyiset rakennukset ovat tämän ajanjakson tulokkaita.
Maatalouselinkeino ja siihen liittyvä asumisrakentaminen myös 
muodosti kokonaan uusia asuinalueita kaava-alueelle, luultavam-
min sotien jälkeisen maanhankintalain vuoksi.  Maanhankintalain 
nojalla kotinsa menettäneille – siirtoväelle, rintamamiehille, sota-
leskille ja -invalideille perheineen – muodostettiin maanluovut-
tajien maista viljelys- ja asuntoviljelystiloja. Koijärvellä maansaan-
tiin oikeutetuille luovutettiin maata viljelys ja asutustarkoituksiin 
1458 ha ja eri suuruisia tiloja muodostettiin kaikkiaan 42 kappa-
letta. (Hemilä 1950, 80–81) Ensimmäisenä lain vaikutukset konk-
retisoituivat juuri maaseudulla, joskin maansaantiin oikeutetuille 
annettiin asuntotontteja myös asutuskeskuksista. Maanhankinta-
lain myötä maata luovutettiin myös elinkelvottoman pienille ti-
loille, jolloin myös mäkitupalaiset muutuivat pienviljelijöiksi. Lain 
toimeenpanon seurauksena maaseudulla sijaitsevien pientilojen 
määrä lisääntyi. (Virtanen 2006, 7-8)
Kaava-alueella uusia asuin- ja maatalouskäyttöön otettuja alueita 
rakentui sen luoteissakaraan sekä läntiseen osaan, pappilan taak-
se.
Myös Kylä-Pietilän tila vaikuttaisi päärakennukseltaan olevan tä-
män ajanjakson lisäys, mutta talousrakennuksista voisi päätellä, 
että tila itsessään on vanhempi ja tähän aikaan on ainoastaan uu-
sittu tilan päärakennus.



Seurakuntatalo

Uusi tieosuus

Rakennuskanta vuosilta 1960 - 1980

Ajanjakso oli Suomessa nopeaa elintason nousemisen aikakautta, 
jolloin kansalaisten taloudellinen turva lisääntyi, koulutusmahdol-
lisuudet paranivat ja terveydenhuolto kehittyi. Jälleenrakennus-
kauden jälkeen maatalous koneellistui ja ihmistyövoiman tarve 
maaseudulla vähentyi. Elinkeinoelämän painopiste muuttui ylei-
sesti maatalouskeskeisestä palvelualavoittoiseksi, jonka työmah-
dollisuudet usein sijaitsivat Etelä-Suomen suurissa keskuksissa. 
Yhteiskunnan kehitys muutti merkittävästi koko Suomen raken-
nettua kulttuuriympäristöä. Ihmisvirrat suuntasivat maalta kau-
punkeihin, minkä johdosta moni maaseudun kylä autioitui. (Kivi-
laakso 2012)
Yleinen yhteiskunnan kehitys näkyy myös kaava-alueen rakenne-
tussa ympäristössä. Kyläympäristö ei missään nimessä autioitu-
nut, mutta kehitys hidastui merkittävästi. Mainittavissa on oike-
astaan ainoastaan yksi laajamittaisempi rakennus: seurakuntatalo 
vuodelta 1978.
Muutama asuinkokonaisuus alueelle on tälläkin ajanjaksolla ra-
kentunut, mutta pääasiassa kyse näissä tapauksissa on ollut ole-
massa olevien kohteiden laajentamisesta tai kunnostamisesta.
Ajanjakson henki näkyy kaava-alueella suuremmin aluesuunnit-
telun kuin rakennussuunnittelun mittakaavassa; kaava-alueella, 
kuten muuallakin Suomessa yksityisautoilun voimakas kasvu 
muutti maisemaa. Autoilusta pyrittiin tekemään mahdollisimman 
helppoa ja nopeaa, ja pysäköintimahdollisuuksia tarjota runsaas-
ti. (Kuitunen 2013) Kaava-alueella autoilun yleistyminen näkyy 
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa toteutettuna Koijärventien oi-
kaisuna. Vanha reitti kaupalta Urjalan suuntaan koukkasi etelästä 
Koskenniskan tilan pielestä koilliseen Ilvesojien välistä kohti kirk-
koa. Uusi, leveämpi ja joutuisa reitti oikaistiin suoraan kaupalta 
nuorisoseurantalolle. (Sohn 2005, 27)
Rakennussuunnittelun mittakaavassa ajan ihanteet ovat nähtävis-
sä uuden seurakuntatalon sijoittumisessa tontilleen kauemmas 
kylänraitin katulinjasta, säästäen tilaa pysäköinnille.



Rakennuskanta vuosilta 1980 - 2000

Tällä aikavälillä kaava-alueelle rakentui aivan uudentyyppistä ra-
kennuskantaa: rivitaloja. Tähän mennessä alueella oli ollut aino-
astaan erillistaloja. Nyt rivitaloja rakentui yhteensä 4 kappaletta. 
Lisäksi koulun läheisyyteen rakentui kaksi uutta erillistaloa.
Tämä seikka voidaan mieltää liittyväksi osaksi suurempaa ilmiötä, 
jossa ajanjaksolla yleisestikin maaseudun kyläympäristöt lähtivät 
kehittymään ikään kuin kaupungin pienoismallina, lähiömäisesti. 
Yksilölliset makumieltymykset ja kansalliset rakennustavat (uu-
det pakettiratkaisut talotehtailta jne.) jyräsivät paikallisten ra-
kennustyylien ja – tapojen yli. Itse tekemisen ja omaehtoisuuden 
ihanteet hiipuivat ja asukkaiden toimivalta omassa asuinympäris-
tössään kapeni maaseudulla uusien asumisen muotojen myötä. 
(Rönkkö 2015, 21)
Muu rakentaminen tältä ajanjaksolta kaava-alueella liittyy elinkei-
nonharjoittamiseen; talous-, varasto- sekä tuotantorakennusten 
laajentamisena tai uudistuotantona.
Aluesuunnittelun mittakaavassa tältä ajanjaksolta on kenties huo-
mattavissa tietynlaista kyläkeskuksen ”vaeltamista” tai sen sijain-
nin hajanaisuutta. Uudet rivitalot tuntuvat painottavan nuoriso-
seurantalon seutua eräänlaisena kyläkeskuksena. Varsinkin, kun 
toiseen näistä rivitaloista sijoittui myös pankkipalveluita. Toisaalta 
seurakuntatalon viereen rakentuneet rivitalot taas tuntuvat tu-
kevan vanhan kylänraitin, Kojontien, merkitystä tapahtumien kes-
kuksena. Ja edelleen kyläkaupan laajentuminen ja sijoittuminen 
voimistuneen Koijärventien varrella ikään kuin vetää keskustoi-
mintoja omaan puoleensa.
1900-luvun loppupuolella myös vanhojen rakennusten kulttuu-
rihistoriallinen arvo alettiin ymmärtää ja rakennussuojelu nou-
si puheenaiheeksi myös uudemman rakennuskannan suhteen. 
Oletettavasti kuitenkin tällä ajanjaksolla kaava-alueelta on myös 
purettu melko runsaasti vanhempaa rakennuskantaa, eritoten 
talousrakennuksia. Monia vanhemman rakennuskannan edustajia 
on myös remontoitu niin voimakkain elein, että osa niiden raken-
nushistoriallisesta arvosta voidaan katsoa laskeneen.

Rivitalot

Rivitalot
Erillistalot



Rakennuskanta vuodesta 2000 eteenpäin

Vuosituhannen vaihteen jälkeen, merkittävimpänä lisäyksenä alu-
een rakennuskannassa on uusi koulurakennus. Koulu on aiem-
minkin toiminut samalla tontilla.
Muita lisäyksiä ovat muutamat uudet asuinrakennukset; pappilan 
vieressä ja vanhan kylänraitin varrella.
Tämän kehityssuunnan suhteen kaava-alueella on pystytty välttä-
mään monissa muissa maaseudun asutuskeskuksissa tapahtunut 
epäsuotuisa yhteisöllisyyden asteittainen menetys kyläkoulu-
jen lakkauttamisen ja vanhojen kylänraittien katoamisen myötä. 
(Rönkkö 2015, 26)
Alueellisesti ei kuitenkaan ole vältytty monia vanhoja kyläympä-
ristöjä haitanneelta autoliikenteen tukemisen ongelmilta. Kaava-
alueella, kuten monissa muissa maaseututaajamissa, moottori-
liikenteen ehdoilla muodostunut, Koijärventien ylikorostunut 
asema on kaventanut elintilaa monilta jalkaisin tai pyörällä liikku-
vilta ryhmiltä, kuten lapsilta ja nuorilta. (Rönkkö 2015, 26)
Keskuspaikkojen laimenemisen ja palvelujen loittonemisen myö-
tä monet sosiaalisen elämän kohtaamispaikat ovat 2000-luvul-
la eriytyneet ikä- ja väestöryhmittäin. Erityisesti nuorten osalta 
virtuaalinen yhteisöllisyys on lisääntynyt sekä fyysisten tilojen 
kustannuksella että niiden häviämisen vuoksi. Myös monet perin-
teiset palvelut ovat siirtyneet verkkoon, jolloin fyysisiä tiloja on 
tarvittu entistä vähemmän. (Rönkkö 2015, 27)
2000-luvulla monia maaseutuympäristöjä on pyritty kehittä-
mään tiiviimpään suuntaan kestävän kehityksen ja tehokkuuteen 
pohjaavien ihanteiden mukaisesti. Ristiriitaisesti, samaan aikaan 
taajama-alueen ulkopuolelle sijoittuvat väljät tontit mielletään ve-
tovoimatekijöinä uusien asukkaitten houkuttelemiseksi. Kaikesta 
huolimatta tällä hetkellä suomalaisten mielikuva maaseudusta on 
varsin myönteinen, vaikkakin se paikoin on ristiriidassa todelli-
suuden kanssa. Maaseutu käsitetään dynaamiseksi alueeksi, jossa 
on mahdollista kehittää uudenlaisia palveluita ja elinkeinoja sekä 
yhdistää siihen luonnon rauhasta nauttiminen ja muita nykyaikai-
sen hyvän elämän elementtejä. (Rönkkö 2015, 29-30)

Koulu
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61-403-1-26 SANTAMÄKI
Osoite:  Kojontie 89, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1940 Pinta-ala: 117 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Liiteri
Rakennettu: 1941 Pinta-ala: 50 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-38 ALKIO
Osoite:  Kojontie 73, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1958 Pinta-ala: 120 m2
Julkisivut: vinyyli/metallilevy, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-40 RAUHAMAA
Osoite:  Kojontie 71, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1993 Pinta-ala: 138 m2
Julkisivut: tiili & puu, valkoinen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli & varasto
Rakennettu: 1996 Pinta-ala: 38 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-97 PÄIVÄRINNE
Osoite:  Kojontie 65, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: 226 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Liiteri
Rakennettu: 1967 Pinta-ala: 128 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Kesäkeittiö
Rakennettu: 2004  Pinta-ala: 18 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: auma, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-129  JOKIRINNE
Osoite:  Kojontie 61, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: 84 m2
Julkisivut: vinyyli, sininen & puu, keltainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-96 KALARANTA
Osoite:  Kojontie 59, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1984 Pinta-ala: 184 m2
Julkisivut: tiili, keltainen & puu, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 1996 Pinta-ala: 48 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: harkko Kunto: Hyvä
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61-403-1-67 KULMALA
Osoite:  Kojontie 68, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus (nyk. kerhotila)
Rakennettu:1937 Pinta-ala: 58 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta & vaja (nyk. varasto)
Rakennettu: 1930-l? Pinta-ala: n. 70 m2
Julkisivut: puu & hirsi punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Linja-autotalli? (nyk. varasto)
Rakennettu: 1940-l?  Pinta-ala: n. 90 m2
Julkisivut: puu punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Maakellari
Rakennettu: 1940-l? Pinta-ala: ?
Julkisivut: -
Katto: maa
Perustus: ?  Kunto: Kelvollinen
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61-403-1-51 SOMERILA
Osoite:  Kojontie 60, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Seurakuntatalo
Rakennettu: 1978 Pinta-ala: 433 m2
Julkisivut: puu & levy, harmaa, & valkoinen & musta
Katto: pulpetti, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-94 TUOMIMÄKI
Osoite:  Kojontie 54-56, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1986 Pinta-ala: 225 m2
Julkisivut: punatiili & puu, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1986 Pinta-ala: 236 m2
Julkisivut: punatiili & puu, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-100  PARSIRIVI
Osoite:  Kojontie 52, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2001 Pinta-ala: 240 m2
Julkisivut: punatiili
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 2014 Pinta-ala: 50 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-130 KUNNANTALO
Osoite:  Kojontie 48, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Kunnantalo (nyk. asuinrakennus)
Rakennettu: 1946 Pinta-ala: 185 m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

20
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61-403-1-47 HUOLTOMÄKI
Osoite:  Kojontie 44, 31130 KOIJÄRVI 

#2

#1

Rakennus #1 - Terveystalo (nyk. asuinrakennus)
Rakennettu: 1954 Pinta-ala: 175 m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri (nyk. varasto)
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-52 HIISILÄ
Osoite:  Kojontie 38, 31130 KOIJÄRVI

#2

#3

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1985 Pinta-ala: 200 m2
Julkisivut: tiili, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Maakellari
Rakennettu: 1990-l? Pinta-ala: ?
Julkisivut: rapattu harkko & maa
Katto: kaari, maa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Varastoaitta
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 15m2
Julkisivut: puu, harmaa
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-1-28 MYLLYMÄKI
Osoite:  Kojontie 39, 31130 KOIJÄRVI

#2 #3

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1939 Pinta-ala: 96 m2
Julkisivut: mineriittilevy, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna
Rakennettu: 1980 Pinta-ala: 18
Julkisivut: pyöröhirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Kesäpaviljonki
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 9m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: auma, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-122 KONTU
Osoite:  Pukkilantie 260, 31130 KOIJÄRVI

#2

#3

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1999 Pinta-ala: 171 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Kesähuone & varasto
Rakennettu: 2013 Pinta-ala: 25 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli & tekninen tila
Rakennettu: 2010  Pinta-ala: 40 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, tiili
Perustus: harkot  Kunto: Hyvä
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61-403-1-128 ISOPIETILÄ
Osoite:  Pukkilantie 200, 31130 KOIJÄRVI

#2

#3

#4 #5

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1933 Pinta-ala: 108 m2
Julkisivut: puu, sininen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Maakellari & patio
Rakennettu: ?  Pinta-ala:  n.12 m2
Julkisivut: betoni, harmaa
Katto: -
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Lato / talli / navetta (nyk. varasto&autotalli)
Rakennettu: ?   Pinta-ala: ?
Julkisivut: puu, harmaantunut & harkko
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: harkot  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #4 - Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1900 Pinta-ala: 70 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #5 - Aitta
Rakennettu: 1800-l?  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-1-98 VAAHTERARINNE
Osoite:  Peräläntie 14, 31130 KOIJÄRVI

#2

#3

#1
Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1991 Pinta-ala: 152 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 1994 Pinta-ala: 40 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Kesähuone
Rakennettu: 1990-l?  Pinta-ala: n. 9 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, valokate
Perustus: harkot  Kunto: Hyvä
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61-403-9-66 SALOMÄKI
Osoite:  -

#2

#3

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1941 Pinta-ala: 30 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 2015  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: harkot  Kunto: Keskeneräinen
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61-403-2-81 VÄHÄ-PIETILÄ
Osoite:  Peräläntie 12, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 104 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta (nyk. verstas & varasto)
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: n. 170 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Lato (varasto)
Rakennettu: 1940-l  Pinta-ala: n. 70 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

#1

#2

#3
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Rakennus #4 - Aitta
Rakennettu: 1881 Pinta-ala: 20 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Sauna
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: 55 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #6 - Savusauna
Rakennettu: 1800-l  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: hirsi, harmaantunut
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #7 - Maakellari
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: betoni & luonnonkivi
Katto: kaari, maa
Perustus: - Kunto: Hyvä

#7

#6

#5

#4
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61-403-2-82 PÄIVÖLÄ
Osoite:  Pukkilantie 176, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1800-l Pinta-ala: 30 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Liiteri
Rakennettu: 1940-50l Pinta-ala: n. 65 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 1940-50-l  Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

#1

#2

#3
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Rakennus #4 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2001 Pinta-ala: 198 m2
Julkisivut: punatiili & puu, valkoinen
Katto: satula, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Maakellari
Rakennettu: 2000-l Pinta-ala: ?
Julkisivut: tasoitettu betoni/harkko, harmaa
Katto: kaari, maa
Perustus: ?  Kunto: Hyvä

Rakennus #6 - Autotalli
Rakennettu: 2004  Pinta-ala: 57 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#4

#5

#6
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61-403-2-12 TAMMI
Osoite:  Peräläntie 10, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1973 Pinta-ala: 200 m2
Julkisivut: puu, punainen & valkoinen
Katto: harja pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja / talli / liiteri (nyk. autotalli)
Rakennettu: 1954 Pinta-ala:  n. 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 9 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Maakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala: ?
Julkisivut: luonnonkivi
Katto: kaari, maa
Perustus: ?  Kunto: Kelvollinen
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61-403-9-62 KANKAANPÄÄ
Osoite:  Pukkilantie 160, 31130 KOIJÄRVI

#2

#1

#5

#4 #3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 35 m2
Julkisivut: puu, punainen & käsittelemätön
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna
Rakennettu: 2010-l? Pinta-ala:  n. 12 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Sauna (nyk. tyhjillään / varasto)
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: puu, punainen (osa puuttuu)
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Heikko

Rakennus #4 - Maakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala: ?
Julkisivut: rapattu tiili, harmaa
Katto: kaari, maa
Perustus: ?  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Vaja
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: pelti, harmaa
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-2-80 PIHLAJARINNE
Osoite:  Pukkilantie 171, 31130 KOIJÄRVI

#1

#1

#2

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2000 Pinta-ala: 141 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 2000-l Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

35



61-403-2-71 PAJAMÄKI
Osoite:  Pukkilantie 179, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1990 Pinta-ala: 152 m2
Julkisivut: punatiili
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 1990 Pinta-ala: 84 m2
Julkisivut: punatiili
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-15 LEPISTÖ
Osoite:  Kojontie 8, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Sauna / liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: ?  Kunto: Heikko
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61-403-2-70 MARKANMÄKI
Osoite:  Kojontie 4, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Toimistorakennus (nyk. asuinrakennus)
Rakennettu: 1941 Pinta-ala: 161 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1940-l Pinta-ala: n. 50 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-15 KOITTO
Osoite:  Kojontie 5, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1930 Pinta-ala: 150 m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: mansardi, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-37 KYLÄ-PIETILÄ
Osoite:  Korvenojantie 4, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1952 Pinta-ala: 272 m2
Julkisivut: puu, punainen & valkoinen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Liiteri / vaja
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala:  n. 70 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Aitta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 160 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

#1

#2

#3
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Rakennus #4 - Sauna
Rakennettu: 2000-l Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Kellari
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala:  ?
Julkisivut: puu, punainen & rapattu kivi, valkoinen
Katto: harja, tiili
Perustus: ?  Kunto: Hyvä

Rakennus #6 - Lato
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

#4

#5

#6
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61-403-2-23 KETOLA
Osoite:  Korvenojantie 1, 31130 KOIJÄRVI

#3

#2

#3

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 30 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen & keltainen
Katto: harja, huopa
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta & vaja
Rakennettu: 1920-l? Pinta-ala:  n. 50 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Metsäpirtti (nyk. sauna)
Rakennettu: paikalle 2013Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: puu, harmaa
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-2-24 KAUPPILA
Osoite:  Korvenojantie 5, 31130 KOIJÄRVI

#1

#3

#2

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 40 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1920-l? Pinta-ala:  n. 55 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli
Rakennettu: 2000-l Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-13 ANTTILA
Osoite:  Korvenojantie 9, 31130 KOIJÄRVI

#1

#3

#4

#2Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: 60 m2
Julkisivut: puu, vaaleankeltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #2 - Kellari
Rakennettu: 1940-l? Pinta-ala:  n. 9 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1940-l? Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #4 - Lato
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 50 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen
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61-403-2-68 MILJOONAMÄKI
Osoite: Koijärventie 390, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1985 Pinta-ala: 378 m2
Julkisivut: tiili, valkoinen & puu, ruskea
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 1989 Pinta-ala: 53 m2
Julkisivut: puu, valkoinen & ruskea
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-59 KIVISTÖ
Osoite: Koijärventie 399, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4#5

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: ennen1920 Pinta-ala: 75 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1925 Pinta-ala: 18 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli
Rakennettu: ?   Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut: pelti, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Aitta (nyk. museokäytössä)
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: hirsi, harmaantunut
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Makasiini (nyk. varasto)
Rakennettu: 1930-l? Pinta-ala: n. 90 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-1-86 KORKOLA
Osoite: Koijärventie 389, 31130 KOIJÄRVI #1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1981 Pinta-ala: 481 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autokatos
Rakennettu: 2010-l Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-84 SÄÄSTÖ
Osoite: Koijärventie 385, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: 140 m2
Julkisivut: puu, vaaleankeltainen
Katto: harja pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-1-127 MÄENKÄRKI
Osoite: Koijärventie 377, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Seuraintalo
Rakennettu: 1927 Pinta-ala: 287 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: mansardi, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Talousrakennus
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 55 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-84 VEIKKOLA
Osoite: Koijärventie 375, 31130 KOIJÄRVI

#1

#3

#4

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1973 Pinta-ala: 140 m2
Julkisivut: puu, punainen & punatiili
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta & asuinrakennus (nyk. varasto)
Rakennettu: 1927 Pinta-ala: ?
Julkisivut: puu, punainen&keltainen, sementtitiili, hirsi
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Lato
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 110 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1930-l? Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-2-28 VÄLIMÄKI
Osoite: Korvenojantie 29, 31130 KOIJÄRVI

#1

#3

#4

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1960 Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, vaalea beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja & eläinsuoja (nyk. varasto)
Rakennettu: 1960-l? Pinta-ala: n. 60 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1960-l? Pinta-ala: n. 45 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Lato
Rakennettu: 1960-l? Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-8-45  KUMPULA
Osoite: Pukkilantie 120, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1930 Pinta-ala: 50 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja
Rakennettu: 1940-l? Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Katos
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: aidanseipäät
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: ?  Kunto: Hyvä
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61-403-9-33  KANSAKOULU
Osoite: Pukkilantie 131, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Koulu
Rakennettu: 2014 Pinta-ala: 1499 m2
Julkisivut: puu, vaaleankeltainen & keltainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - ? (nyk. kerhotila)
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Varasto
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 200 m2
Julkisivut: puu, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen
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61-403-2-73 RITVA
Osoite: Visakoivuntie 13, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1992 Pinta-ala: 182 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-76 TUOHI
Osoite: Visakoivuntie 8, 31130 KOIJÄRVI

#1

#1#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1992 Pinta-ala: 132 m2
Julkisivut: puu, vaaleankeltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autotalli
Rakennettu: 2000-l? Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: 2000-l? Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-66 RIIHIMÄKI
Osoite: Pukkilantie 169, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2 #3

#4 #5

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1955 Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: vinyyli, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Leikkaushuone (nyk. varasto)
Rakennettu: 1920-l Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Navetta & makasiini (nyk. varasto)
Rakennettu: 1946 Pinta-ala: n. 250 m2
Julkisivut: puu, punainen & sementtitiili
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Sauna & liiteri (nyk. varasto)
Rakennettu: 1956 Pinta-ala: n. 60 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Sauna
Rakennettu: 1996 Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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#6

#7

Rakennus #6 - Kesähuone
Rakennettu: 1995 Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: puupilarit Kunto: Hyvä

Rakennus #7 - Huvimaja
Rakennettu: 1980-l Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: puhelinpylväs
Katto: auma, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-67  HAAPAMÄKI
Osoite: Koijärventie 386, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1925 Pinta-ala: 26 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja & eläinsuoja (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1930-l? Pinta-ala: n. 80 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: satula, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Heikko

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 1990-l? Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: hirsi, punaruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-2-14  KOSKELA
Osoite: Koijärventie 384, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3 #4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1930 Pinta-ala: n. 40 m2
Julkisivut: puu,punainen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri (nyk. varasto)
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 50 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 1988 Pinta-ala: 40 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Maakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala: ?
Julkisivut: luonnonkivi
Katto: kaari, maa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-39  MEIJERI
Osoite: Koijärventie 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

#5

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2000 Pinta-ala: 73 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Asuinrakennus
Rakennettu: ?  Pinta-ala: 24 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Huvimaja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: puu, punainen & valkoinen
Katto: auma, huopa
Perustus: nurkkaharkot  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Sauna
Rakennettu: 2010 Pinta-ala: 11 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: harkot  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Autotalli & vaja
Rakennettu: 2004 Pinta-ala: 42 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-65  HALMEENRANTA
Osoite: Koijärventie 362, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1983 Pinta-ala: 39 m2
Julkisivut: hirsi, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja 
Rakennettu: 1980-l Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: puu, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Laavu
Rakennettu: 1980-l Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: hirsi, tummanruskea
Katto: pulpetti, lauta
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-1-4  WUORENPELTO
Osoite: Koijärventie 356, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1973 Pinta-ala: 160 m2
Julkisivut: puu, punainen & punatiili
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & puuliiteri
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 45 m2
Julkisivut: puu,vaaleankeltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli
Rakennettu: 2000 Pinta-ala: 55 m2
Julkisivut: puu, tummanruskea
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Liiteri
Rakennettu: 1999 Pinta-ala: 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-2-63  TUULIRANTA
Osoite: Koijärventie 352, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1970 Pinta-ala: 30 m2
Julkisivut: puu, vaaleankeltainen & harmaa
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Kesähuone / aitta
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: hirsi, ruskea
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-2-55 METSÄTALO
Osoite: Koijärventie 346, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1960 Pinta-ala:  130 m2
Julkisivut: rappaus, vaalea
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-41 LEPORINNE
Osoite: Koijärventie 334, 31130 KOIJÄRVI

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus (Vanha pappila)
Rakennettu: 1954 Pinta-ala:  173 m2
Julkisivut: puu, vaalea beige
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-2-10 NURMENRANTA
Osoite: Koijärventie 330, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1937 Pinta-ala: 130 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Autokatos
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: pelti, punaoranssi
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: n. 1946 Pinta-ala: 26 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa (pressutettu)
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #4 - Sauna
Rakennettu: n. 1946 Pinta-ala: 18 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

68



69



61-403-2-64 VÄHÄ-TALO
Osoite: Koijärventie 363, 31130 KOIJÄRVI

#1 #2

#3

#4
#5

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: 100 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna
Rakennettu: 1995 Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: hirsi, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: n. 1949 Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #4 - Sauna & varasto
Rakennettu: 2000-l Pinta-ala: n. 300 m2
Julkisivut: puu, keltainen & betonielementti
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #5 - Navetta (nyk. varasto & eläinsuoja)
Rakennettu: 1940-l Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, punainen & sementtitiili
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen
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61-403-2-31 ILOLA
Osoite: Koijärvenit 343, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Työväentalo (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: ennen1920 Pinta-ala: 160 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, huopa
Perustus: luonnonkivi Kunto: Heikko

Rakennus #2 - Sauna & tupa
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 50 m2
Julkisivut: hirsi, ruskea
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-4-9 ILVESOJA-MATTILA
Osoite: Ilvesojantie 91, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1800-l Pinta-ala: 150 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Maakellari
Rakennettu: 1900-l alku Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut: luonnonkivi & puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Kelvollinen

Rakennus #3 - Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1905 Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: luonnonkivi & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Talli (nyk. varasto)
Rakennettu: 1914 Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: auma, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen
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#5

#6

#7

#8

Rakennus #5 - Aitta
Rakennettu: n. 1910 Pinta-ala: 80 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #6 - Asuinrakennus & pakari (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: n. 1910 Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #7 - Sikala (nyk. varasto)
Rakennettu: 1919 Pinta-ala: n. 85 m2
Julkisivut: punatiili & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: tiili Kunto: Kelvollinen

Rakennus #8 - Lantala (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1905 Pinta-ala: n. 90 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkapilarit Kunto: Heikko
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61-403-3-44 HEIKKILÄ
Osoite: Ilvesojantie 92, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

#5

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1928 Pinta-ala: 150 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Asuinrakennus (nyk. verstas)
Rakennettu: 1900-l alku Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Navetta
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: n. 400 m2
Julkisivut: harkko & punatiili & puu, punainen
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Talli (nyk. varasto) 
Rakennettu: 11870-l Pinta-ala: n. 90 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Sauna
Rakennettu: 1850-l Pinta-ala: n. 75 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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#6 #7

#8 #9

#10 #11

Rakennus #6 - Lato
Rakennettu: 1900-l alku Pinta-ala: 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Heikko

Rakennus #7 - Konesuoja
Rakennettu: 1993 Pinta-ala: 360 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #8 - Traktoritalli
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #9 - Riihi (nyk. varasto)
Rakennettu: ennen 1850-l?  Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: satula, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #10 - Lato / vaja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #11 - Talousrakennus
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Heikko
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#12

#13 #14

Rakennus #12 - Aitta
Rakennettu: ennen 1850-l Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #13 - Viljankuivaamo
Rakennettu: 2002 Pinta-ala:  110 m2
Julkisivut: betoni & pelti & puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #14 - Kuivaamo
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, keltainen & betoni
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

76



77



61-403-9-63 KOJON-KARTANO
Osoite: Pukkilantie 60, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1870 Pinta-ala: 490 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Maakellari
Rakennettu: 1870-l? Pinta-ala: ?
Julkisivut: luonnonkivi & punatiili
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli
Rakennettu: 2012 Pinta-ala: 94 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: harkko Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Lantala (nyk. liiteri)
Rakennettu: 1900-l alku Pinta-ala: n. 80 m2
Julkisivut: punatiilipilarit & puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkapilarit Kunto: Heikko

Rakennus #5 - Korjaamo
Rakennettu: 2007 Pinta-ala: 338 m2
Julkisivut: pesubetoni
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#1

#2#3

#4 #5
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Rakennus #6 - Viljankuivaamo
Rakennettu: 1998 Pinta-ala: 134 m2
Julkisivut: puu, keltainen & pelti & betoni
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #7 - Saha (nyk. liiteri)
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #8 - Konesuoja
Rakennettu: valm. 2015 Pinta-ala: 360 m2
Julkisivut: puu, punainen (maalattuna)
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni harkot Kunto: Keskeneräinen

Rakennus #9 - Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1800-1900 vaihde Pinta-ala: n. 600 m2
Julkisivut: rapattu tiili & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: ?  Kunto: Hyvä

Rakennus #10 - Talousrakennus
Rakennettu: 1987 Pinta-ala: n. 500 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#6

#7

#8

#9

#10
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61-403-9-68 HAAPALEHTO
Osoite: Karjasuontie 56, 3111 MATKU

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1946 Pinta-ala: 56 m2
Julkisivut: puu, oranssinpunainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Kelvollinen
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61-403-9-69 KYLÄSAARI
Osoite: -

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1980 Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Varasto
Rakennettu: 2000-l? Pinta-ala: 8
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, palahuopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä 

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 8 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, palahuopa
Perustus: ?  Kunto: Hyvä 
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61-403-8-152 KYLÄSAARI 3
Osoite: Karjasuontie 36, 31110 MATKU

#3 & 2

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1949 Pinta-ala: 43 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1940-50-l? Pinta-ala: n. 45 m2
Julkisivut: hirsi & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä 

Rakennus #3 - Lato / vaja
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 70 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-8-151 KATAJISTO
Osoite: Haukamontie 166, 31110MATKU

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1955 Pinta-ala: 58 m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1956 Pinta-ala: n. 75 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 
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61-403-8-150 TIENHAARA
Osoite: Karjasuontie 12, 31110 MATKU

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1955 Pinta-ala: 55 m2
Julkisivut: puu, sininen
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna / eläinsuoja (nyk. varasto)
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 
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61-403-9-155 MÄNTYLÄ
Osoite: Karjasuontie 11, 31110 MATKU

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2015 Pinta-ala: ?
Julkisivut: puu, vaalea/valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

86



61-403-20-5 UUSITALO
Osoite: Haukamontie 163, 31110 MATKU

#2

#1

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: 183 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta (nyk. varasto&verstas)
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: ?
Julkisivut: tiili, valkoinen & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä 

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen
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61-403-8-329 KOTI-HIETARANTA
Osoite: -

#2

#1

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1951 Pinta-ala: ?
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta (nyk. varasto&verstas)
Rakennettu: 1953 Pinta-ala: n. 180 m2
Julkisivut: sementtitiili & puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Lato
Rakennettu: 1960 Pinta-ala: n. 90 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

88



89



61-403-3-27 MEIJERI
Osoite: Koijärventie 254, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Meijeri (nyk. asuinrakennus)
Rakennettu: 1946 Pinta-ala: 1260m2
Julkisivut: puu & elementtilevy, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: 55 m2
Julkisivut: levy, vaalea beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 80 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1940-l? Pinta-ala: ?
Julkisivut: punatiili & puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Heikko / kelvollinen

#1

#2

#3

#4
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61-403-3-29 KOIVULA
Osoite: Koijärventie 241, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1920-l? Pinta-ala: 80 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta&sauna&liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: 85 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Maakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut: puu & betoni, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-3-30 VIHERVÄ
Osoite: Koijärventie 239, 31130 KOIJÄRVI 

#1

#2

#3

#4

#5

Rakennus #1 - Liike- ja asuinrakennus
Rakennettu: 1948(1982) Pinta-ala: 660m2
Julkisivut: rapattu, beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1920-50-l Pinta-ala: n.25m2
Julkisivut: hirsi&puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto:Heikko / kelvollinen

Rakennus #3 - Vaja
Rakennettu: 1999 Pinta-ala: n. 15m2
Julkisivut: pyöröhirsi, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Sauna (keskeneräinen&tyhjillään)
Rakennettu: 1999 Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut: hirsi & puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Heikko / kelvollinen

Rakennus #5 - Aitta / vaja 
Rakennettu: 1999 Pinta-ala:  n. 35m2
Julkisivut: hirsi & puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen
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61-403-3-10 VUORELA
Osoite: Ilvesojantie 4, 31130 KOIJÄRVI 

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 80 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: levytetty Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna&liiteri
Rakennettu: 1910-l? Pinta-ala: 35 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Kesähuone
Rakennettu: 2009 Pinta-ala: 8 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, palahuopa
Perustus: nurkkaharkot Kunto: Hyvä
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61-403-3-31&39 LYLYNOJA & KIVIKARI
Osoite: Ilvesojantie 16, 31130 KOIJÄRVI

3-31 #1

3-39 #1

3-31 Rakennus #1 - Navetta & liiteri
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: 100m2
Julkisivut: sementtitiili & puu, oranssi
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

3-39 Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: 40 m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen
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61-403-3-40 KATAVANOKKA
Osoite: Ilvesojantie 24, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1925 Pinta-ala: 40m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Sauna&liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 35m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä
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61-403-3-43 ANNULA
Osoite: Koijärventie 269, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1999 Pinta-ala: 126m2
Julkisivut: hirsi, käsittelemätön
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Sauna&liiteri
Rakennettu: 1999? Pinta-ala: n. 25m2
Julkisivut: puu, käsittelemätön
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkaharkot Kunto:Hyvä
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61-403-3-49 ILVESOJA
Osoite: Kojon kirkkotie 84 , 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1993 Pinta-ala: 140m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Sauna&liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 55m2
Julkisivut: puu, beige
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä
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61-403-3-45 MÄKIKULMA
Osoite: Kojon kirkkotie 68, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1912 Pinta-ala: 28m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Sauna
Rakennettu: 2014 Pinta-ala: 12m2
Julkisivut: pyöröhirsi, ruskea
Katto: harja, palahuopa
Perustus: harkot  Kunto:Hyvä

98



99



61-403-8-2 KOJON KANSAKOULU
Osoite: Rekirikontie 45, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

#5

Rakennus #1 - Koulu - Pappila (nyk. asuinrakennus)
Rakennettu: 1883 Pinta-ala: 237m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: satula, mineriittilevy
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna
Rakennettu: 1920-l Pinta-ala: n.30m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Leivintupa (nyk. kesähuone)
Rakennettu: 1920-l Pinta-ala: n. 150 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Navetta&lato&huussi (nyk. kesähuone&varasto)
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: puu, punainen & rapattu kivi, valkoinen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Liiteri / vaja
Rakennettu: 1920-l Pinta-ala:  n. 25m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-8-355 PAPPILANNIEMI
Osoite: -

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 2010 Pinta-ala: 157m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: Betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Autotalli
Rakennettu: 2013 Pinta-ala: 85m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä
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61-403-8-189 PÄIVÄRINTA
Osoite: Rekirikontie 61, 31130 KOIJÄRVI

#2

#3

#1Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1956 Pinta-ala: 86m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & vaja
Rakennettu: 1955 Pinta-ala: n. 25m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Autotalli
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: pulpetti, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-8-102 KARISAARI
Osoite: Rekirikontie 77, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1952 Pinta-ala: 119m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Kanala & vaja
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: n.100m2
Julkisivut: hirsi & puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Kelvollinen / hyvä

Rakennus #3 - Sauna
Rakennettu: 1952 Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja,pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Eläinsuoja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: maapohja Kunto: Hyvä

#2

#3 #4

#1
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61-403-8-206 KAIVOPUISTO
Osoite: Hietajärventie 48, 31130 KOIJÄRVI

#2

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1980 Pinta-ala: 92m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: Betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & vaja (nyk. autotalli)
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 140 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä
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61-403-8-363 KUUSELA
Osoite: -, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1993 Pinta-ala: 207 m2
Julkisivut: tiili&puu, kirjava&valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta
Rakennettu: 1950 Pinta-ala: 200 m2
Julkisivut: sementtitiili&puu, harmaa&punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä 

Rakennus #3 - Leivintupa (nyk. kesähuone)
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: n. 100 m2
Julkisivut: puu punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Pihatto & navetta
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: n. 180 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: harkko Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala:  120 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#2

#3

#4

#5

#1
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61-403-8-103 TÄHTINEN
Osoite: Rekirikontie 85, 31130 KOIJÄRVI

#3

#2

#1
Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1952 Pinta-ala: 175m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Talli & lato
Rakennettu: 1950-l Pinta-ala: 126 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Vaja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen
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61-403-3-8 TERVAOJA
Osoite: Ilvesojantie 71, 31130KOIJÄRVI

#3

#2

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1961 Pinta-ala: 55 m2
Julkisivut: puu, vaalea beige & keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Kesähuone
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, vaaleanvihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: ?  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1960-l? Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, kelta-oranssi
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-3-6 SILLANKORVA
Osoite: Ilvesojantie 69, 31130 KOIJÄRVI

#3

#2

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1890 Pinta-ala: 35 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: harkot  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: harkot  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Grillikota
Rakennettu: 2000-l? Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: puu, ruskea
Katto: auma, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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61-403-8-83 ILVESOJA-MATTILA
Osoite: -

#2

#1

Rakennus #1 - Viljankuivaamo
Rakennettu: 2005 Pinta-ala: 78 m2
Julkisivut: puu, punainen & pelti & betoni
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Konesuoja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 120 m2
Julkisivut: puu, harmaantunut
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Kelvollinen
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61-403-3-34 KOTIKONTU
Osoite: Heiniläntie 64, 31130 KOIJÄRVI

#2

#1

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1948 Pinta-ala: 48 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: satula, pelti
Perustus: betoni  Kunto: -

Rakennus #2 - Sauna & liiteri
Rakennettu: 1950-l? Pinta-ala: n. 40 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä
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61-403-4-7 KOSKENNISKA
Osoite: Kojon kirkkotie 603, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus

Rakennus #2 - Talousrakennus

Rakennus #3 - Talousrakennus

Rakennus #4 - Talousrakennus

Rakennus #5 - Talousrakennus

Rakennus #6 - Talousrakennus
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61-403-3-35 KOTIMÄKI
Osoite: Heiniläntie 87, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

Rakennus #1 - Asuinrakennus (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1948 Pinta-ala: n. 55m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: Betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 -Sauna & vaja
Rakennettu: 1948 Pinta-ala: n. 25m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä
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61-403-3-48 ONNELA
Osoite: -

Rakennus #1 - Asuinrakennus (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: 110 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: harja, pelti
Perustus: Luonnonkivi Kunto: Kelvollinen / Hyvä

#1
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61-403-3-4 KORTEMAA
Osoite: Heiniläntie 83 & 85, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1987 Pinta-ala: 161m2
Julkisivut: puu, vaaleanpunainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & vaja (nyk. varasto)
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: n. 50m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Traktoritalli (nyk. autotalli & varasto)
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: n. 150 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: 1953  Pinta-ala: n. 160 m2
Julkisivut: puu, punainen & sementtitiili
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä
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#5

#6
#7

#8 #9

Rakennus #5 - Konesuoja
Rakennettu: 1990-2010? Pinta-ala: 190m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: harkko Kunto: Hyvä

Rakennus #6 - Riihi
Rakennettu: 1948 Pinta-ala: n. 180m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä / kelvollinen

Rakennus #7 - Aitta
Rakennettu: 1924? Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #8 - Aitta
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #9 - Maakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala:  -
Julkisivut: puu, punainen & betoni
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Kelvollinen / Heikko
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Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1930-40 Pinta-ala: n. 50m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Navetta / liiteri (nyk. sauna)
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: n. 40m2
Julkisivut: puu & hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Lisäksi pihassa ei-kiinteitä pikkumökkejä 3 kappaletta

61-403-4-4 LEHTOVAARA
Osoite: Kojon kirkkotie 568, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2
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61-403-4-3 RAUNIO
Osoite: Kojon kirkkotie 587, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1930 Pinta-ala: n. 40m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, tiili
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & vaja
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 50m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä
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61-403-17-19 RAJALA
Osoite: Kojon kirkkotie 539, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 50m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, tiili
Perustus: Betoni  Kunto: Kelvollinen / hyvä

Rakennus #2 -Navetta (nyk. varasto)
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 150m2
Julkisivut: puu, punainen & tiili, harmaa
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Liiteri
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: ?  Kunto: Hyvä
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Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: 1975 Pinta-ala: n. 80m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna & vaja
Rakennettu: n. 1975 Pinta-ala: n. 50m2
Julkisivut: puu, tumma petsaus
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Talli
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 50 m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: pulpetti, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

61-403-17-14 KESÄKUMPU
Osoite: Kojon kirkkotie 515, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3
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61-403-8-191 SAUKONNIEMI
Osoite: Kojon kirkkotie 494, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: n. 70m2
Julkisivut: puu, vihreä & käsittelemätön
Katto: harja, huopa
Perustus: luonnonkivi Kunto: Kelvollinen

Rakennus #2 - Aitta / Sauna (nyk. varasto)
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: n. 35m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, mineriittilevy
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä / kelvollinen

Rakennus #3 - Lato / vaja (nyk. varasto)
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: n. 55 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto: Heikko / kelvollinen

Rakennus #4 - Autotalli
Rakennettu: ? (uusi)  Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti 
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#1

#2

#4 #3
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61-403-8-28 MÄNNISTÖ
Osoite: Rekirikontie 164, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: 21m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: satula, pelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Vaja
Rakennettu: ? (vanhahko)Pinta-ala: n. 60m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä / kelvollinen

Rakennus #3 - mahd. Sauna (nyk. kesähuone)
Rakennettu: ? (vanhahko)Pinta-ala: n. 30m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Autotalli
Rakennettu: ? (uusi)  Pinta-ala: n. 40w m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti 
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

#1

#2

#4#3
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Rakennus #1 - Sauna
Rakennettu: 2006 Pinta-ala: n. 12m2
Julkisivut: hirsi, vihreä
Katto: harja, palahuopa
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Grillikota
Rakennettu: 2006 Pinta-ala: n. 9m2
Julkisivut: puu, vihreä
Katto: auma, palahuopa
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

61-403-8-315, LÄHTEENKULMA

Osoite: Rekirikontie 166, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2
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Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: ? (vanha) Pinta-ala: n. 200m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: mansardi, aaltopelti
Perustus: luonnonkivi Kunto: Hyvä

Rakennus #2 - Sauna
Rakennettu: 1945 Pinta-ala: n. 25m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Varasto/liiteri
Rakennettu: n. 1990 Pinta-ala: n. ?
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Perunakellari
Rakennettu: ?  Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut:pelti, vihreä
Katto: harja, pelti Kunto: Hyvä

61-403-8-208 KULMALA
Osoite: Rekirikontie 169, 31130 KOIJÄRVI

#1

#2

#3

#4
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Rakennus #1 - Asuintalo (nyk. tyhjillään?)
Rakennettu: 1948  Pinta-ala: n. 90m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, aaltopelti
Perustus: betoni   Kunto: Kelvollinen

61-403-8-214 HAAPASAARI
Osoite: Rekirikontie 153, 31130 KOIJÄRVI

#1
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Rakennus #1 - Navetta & Vaja (nyk. varasto)
Rakennettu: -?-  Pinta-ala: n. 60m2
Julkisivut: hirsi ja pystylauta, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: nurkkakivet Kunto: Kelvollinen

Rakennus #2 - Vapaa-ajan asunto
Rakennettu: 1994 Pinta-ala: 43m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja. muotopelti
Perustus: betoni  Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Aitta
Rakennettu: -?-  Pinta-ala: n. 12 m2
Julkisivut: pyöröhirsi, käsittelemätön
Katto: harja, pelti
Perustus: nurkkakivet Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Aitta/vaja
Rakennettu: -?-  Pinta-ala: n. 10 m2
Julkisivut:puu, vihreä/harmaa
Katto: harja, pelti Kunto: Hyvä

61-415-5-12 LYLY
Osoite: Kukkapää 1, 30100 FORSSA

#1

#2

#3

#4
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Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: n. 1910  Pinta-ala: n. 110m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: luonnonkivi & betoni Kunto: Kelvollinen
Muutokset: kuisti myöhempi lisäys (n. 60-luvulla)

Rakennus #2 -Lato / liiteri
Rakennettu: 1910-luvulla ? Pinta-ala: 30m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja. muotopelti
Perustus: betoni   Kunto:Kelvollinen

Rakennus #3 - Sauna (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1910 ?  Pinta-ala: n. 25 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa (pressutettu)
Perustus: nurkkakivet  Kunto: Heikko

Rakennus #4 - Navetta (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1910 ?  Pinta-ala: n. 20 m2
Julkisivut: hirsi, punainen
Katto: harja, huopa (romahtanut)Kunto: Heikko

Rakennus #5 - Vaja
Rakennettu: 1910 ?  Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut:puu, punainen
Katto: harja, huopa  Kunto: Kelvollinen
Perustus: luonnonkivi

61-415-5-29 LEHTIMAA
Osoite: Kojon kirkkotie 405, 31130 KOIJÄRVI

#1

#5

#2

#3

#4
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61-403-8-40 LEHTIMÄKI
Osoite: Ahotie 18, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus
Rakennettu: n. 1950  Pinta-ala: n. 100m2
Julkisivut: puu, valkoinen
Katto: harja, muotopelti
Perustus: betoni   Kunto: Hyvä
Muutokset: ikkunat vaihdettu, kuisti myöhempi lisäys

Rakennus #2 -Navetta (nyk. verstas, tekninen tila)
Rakennettu: 1977  Pinta-ala: -
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja. muotopelti
Perustus: betoni   Kunto:Hyvä

Rakennus #3 - Konesuoja
Rakennettu: 2010-luku  Pinta-ala: 280 m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja. muotopelti
Perustus: betoni   Kunto: Hyvä

Rakennus #4 - Aitta (nyk. kesähuone)
Rakennettu: n. 1910   Pinta-ala: 9 m2
Julkisivut: hirsi, harmaantunut
Katto: harja, muotopelti  Kunto: Hyvä

Rakennus #5 - Sauna
Rakennettu: 2013  Pinta-ala: n. 35 m2
Julkisivut:pyöröhirsi, harmaa
Katto: harja, muotopelti  Kunto: Hyvä
Perustus: nurkkakivet

#1

#2

#5

#3

#4
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61-403-8-34 KOIVISTO
Osoite: Ahotie 37, 31130 KOIJÄRVI

Rakennus #1 - Asuinrakennus (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: 1924 Pinta-ala: 48 m2
Julkisivut: puu, keltainen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Heikko

Rakennus #2 - Navetta (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: n. 1920-l  Pinta-ala: n. 90m2
Julkisivut: puu, punainen
Katto: harja, huopa
Perustus: betoni  Kunto:Heikko

Rakennus #3 - mahd. Eläinsuoja (nyk. tyhjillään)
Rakennettu: n. 1920-l Pinta-ala: n. 30 m2
Julkisivut: tiili, valkoinen
Katto: harja, pelti
Perustus: betoni  Kunto: Heikko

Rakennus #4 - mahd. Sauna (nyk.tyhjillään)
Rakennettu: n. 1920-l Pinta-ala: n. 15 m2
Julkisivut:puu, punainen
Katto: harja, huopa Kunto: Heikko

#1

#2

#3

#4
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MERKITYKSELLISIÄ KOKONAISUUKSIA

Kulttuuriympäristö on tärkeä voimavara. Sillä on keskeinen mer-
kitys ihmisten identiteetille ja viihtyvyydelle. Kulttuuriympäristö 
ja sen ominaispiirteet luovat alueille ja paikoille omaperäisyyttä, 
ovat perusta paikallisyhteisön kehitykselle sekä tarjoavat mah-
dollisuuksia elinkeinoelämän toiminnalle.

Kulttuuriympäristöllä käsitetään ihmisen toiminnan tuloksena 
syntynyttä ympäristöä, kuten kulttuurimaisemia maaseuduilla, 
metsissä, taajamissa ja kaupungeissa. Ne voivat sisältää kiintei-
tä rakenteita maassa ja vesistöissä, eri-ikäisiä rakennuksia ja ra-
kennettuja ympäristöjä, siltoja, teitä, sähkölinjoja ja teollisuus- ja 
satama-alueita. Rakennettua kulttuuriympäristöä kutsutaan ra-
kennusperinnöksi. 

Se mikä kulttuuriympäristöstä on kerran hävinnyt, on kadonnut 
ainiaaksi. 

Historiallinen kulttuuriympäristö on uusiutumaton voimavara, 
samalla se uusiutuu ja kehittyy jatkuvasti. Arvokkaita kulttuuri-
ympäristöjä muutettaessa ja kehitettäessä sekä uusia kulttuu-
riympäristön osia tai kokonaisuuksia tuotettaessa on pidettävä 
lähtökohtana olemassa olevan ympäristön arvot. (Ympäristömi-
nisteriö 2015)

Rakennusperinnöllä ja sen suojelu- sekä säilyttämistarpeilla on 
eri ajanjaksoina ollut erilaisia painotuksia. Paikallishistoria on 
kiinnittynyt rakennuksiin ja paikkoihin, niillä on myös henkilökoh-
tainen, kokemuksiin ja muistiin liittyvä merkitys asukkaalle.

Yleisesti, laissa rakennusperinnön suojelemisesta tietyn kohteen 
merkittävyys arvioidaan sen:
- harvinaisuuden (harvinaisuus tai ainutlaatuisuus)
- tyypillisyyden (historiallinen tyypillisyys alueelle)
- edustavuuden (aluetta tai tiettyä aikaa kuvaavat tyypilliset piir-
teet)
- alkuperäisyyden (alkuperäistä tai sitä vastaavan käytön, raken-
tamistavan, arkkitehtuurin tai tyylin ilmeneminen ja jatkuminen)
- historiallisen todistusvoimaisuuden (merkitys historiallisen ta-
pahtuman tai ilmiön todisteena tai siitä kertovana ja tietoa lisää-
vänä esimerkkinä) tai
- historiallisen kerroksisuuden (näkyvissä olevat eri aikakausien 
rakenteet, materiaalit ja tyylipiirteet, jotka ilmentävät rakentami-
sen, hoidon ja käytön historiaa ja jatkuvuutta) perusteella. (Laki 
rakennusperinnön suojelemisesta 4.6.2010/498)

Koijärven kaava-alueen rakennusinventoinnin tarkoituksena on 
järjestelmällisesti hankkia tietoa ja tallentaa tämänhetkistä ti-
lannetta. Näillä kootuilla tiedoilla ja rakentumisen ajallisella kar-
toitustyöllä on pyritty hahmottamaan ajallisia kokonaisuuksia ja 
niiden liittymistä laajemman mittakaavan kehitykseen. Nykytilan 
tallentaminen ja siihen johtaneiden syiden arviointi on avuksi alu-
een kehittämisen suunnittelemisessa.

Seuraavassa esitellään kohteita, jotka kaava-alueella jollakin taval-
la ovat merkityksellisiä edellä mainittuihin arvoihin liittyen.
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VANHA KOULU & PAPPILA [kartta I , 8 :2]

Wahren päätti vuonna 1880 perustaa kansakou-
lun Kojolle keisari Aleksanteri II:n 25-vuotisen 
hallitsijakauden kunniaksi. Jo aiemmin Kojolla 
oli toiminut kiertokoulu, mutta opetusta oli jo 
jonkin aikaa haluttu laajentaa. Koulu rakennet-
tiin etäämmälle kartanon talouskeskuksesta, 
Sepänkydön lohkon eteläiseen metsänreunaan 
ja syksyllä 1883 se aloitti toimintansa. Karta-
nossa työskentelevien perheiden lasten lisäksi 
koulua kävivät myös muiden kyläläisten lapset. 
(Kesiö 2001, 19)

Kunnallisen koululaitoksen yleistyessä Kojon 
koulu otettiin Tammelan kunnan haltuun vuon-
na 1901. Tällöin kartano myi koulurakennuksen 
tontteineen. Kauppakirjassa taattiin kunnalle oi-
keus käyttää kartanon torppien hakamaata kou-
lun opettajan lehmän laitumena. Rakennuksen 
historiassa on merkintä, että koulun omistuksen 
siirtyessä kunnan haltuun, rakennukset olivat jo 
melko heikossa kunnossa.
Koulu toimi rakennuksen vanhimmassa osas-
sa yhden opettajan kouluna vuoteen 1921 asti, 
jolloin se yleisen oppivelvollisuuden tultua voi-
maan, laajennettiin kah-den opettajan kouluksi. 
Uutta koulurakennusta odotellessa koulu toimi 
jonkin aikaa sen aikaisella Kojon Seuratalolla 
(nykyään kirkko). Vuonna 1924 koulu siirtyi toi-
mimaan uusissa tiloissaan Pukkilantien varrella. 
(Uusi-Hakimo 1997, 74-77)

Kun Kojon kunnallinen kansakoulu valmistui, ra-
kennus myytiin 1923 vastaperustetun Koijärven 
seurakunnan pappilaksi. Tällöin uutta käyttötar-
koitusta varten rakennusta laajennettiin. Vinkke-
liosaan sijoitettiin sali, kanslia sekä sisäänkäynti 
kuisteineen.
Myöhemmin, vuodesta 1963 eteenpäin raken-
nus on toiminut yksityisasuntona. Asuinmuka-
vuuteen liittyen vuonna 1988 luoteen puoleisel-
le julkisivulle on rakennettu pieni lisäsiipi, johon 
on sijoitettu huoneiston märkätilat. Muutoin ra-
kennuksessa on säilynyt sen alkuperäiset ikku-
nat ja julkisivulaudoitus.  Päärakennuksen taakse 
jäävät pihapiirin muut alkuperäiset rakennukset: 
sauna, aitta, puuliiteri sekä talousrakennus, jo-
hon on ollut sijoitettuna mm. koulun ulkohuo-
neet ja karjasuoja. (Ahola & Koivula 2009, 57)

Yleisesti ottaen, rakennus itsessään ja sen muo-
dostama pihapiiri ovat säilyneet edustavana ko-
konaisuutena. Lisärakentaminen näkyy luonte-
vana kerroksellisuutena ja viestii kiinteistön eri 
vaiheista. Alkuperäisen käyttötapansa mukaan 
rakennus on Forssan vanhin kyläkoulu. Kulttuu-
rihistoriallisesti rakennus on merkityksellinen 
ikänsä puolesta ja on osa harvinaista kerrostu-
maa. Lisäksi rakennus on myös historiallisesti 
todistusvoimainen ja kertoo paitsi suomalaisen 
koulujärjestelmän kehityksestä, myös siitä, mi-
ten opettajat elivät maaseudulla.

Pappila ilmakuvassa 2015 (Forssan kaupunki)

Pääsisäänkäynti ja kuisti nykyasussaan
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NUORISOSEURANTALO [kartta C , 1 :127]

1880-luvulla syntyi nuorisoseuraliike tarjoamaan nuori-
solle alkoholin käytön, tappelemisen ja muiden epämää-
räisten ajanviettotapojen sijaan parempia vaihtoehto-
ja. Aate levisi nopeasti ja myös Koijärvelle perustettiin 
nuorisoseura vuonna 1917. Oman talon rakennushanke 
käynnistettiin ja uusi, kaksikerroksinen rakennus valmis-
tui käyttöön 1921. Samana vuonna siellä alettiin järjestää 
myös jumalanpalveluksia ja jo kaksi vuotta myöhemmin 
nuorisoseurantalo vihittiin Koijärven seurakunnan kir-
koksi.
Vuosien 1926 ja 1927 aikana seura osti käyttöönsä kaksi-
kerroksisen asuintalon kylän keskustasta. Tällöin molem-
missa kerroksissa oli kaksi huonetta ja keittiön käsittävät 
asunnot. Hankintahetkellä osa jäsenistä piti taloa sopimat-
tomana nuorisoseuran tarkoituksiin. Kysymystä helpotta-
maan rakennusta laajennettiin heti hankinnan jälkeen juh-
lasalin käsittävällä osalla.
Talon vanhin osa on rakennettu 1800- ja 1900-lukujen 
vaihteessa. Se on tontilla Koijärventien suuntaisesti ja sii-
nä on mansardikatto. Laajennusosa rakennettiin poikittain 

vanhan osan päätyyn harjakattoisena.
Rakennuksen käytön aikana, pientä remonttia on aina 
tehty tarpeen mukaan. Seuraava suuremman kunnostus-
työn aika oli 1980-luvulla. Tällöin seurantalo liittyi Kojon 
vesiosuuskuntaan ja kaivosta luovuttiin, juhlasali kun-
nostettiin, vesikatto uusittiin ja merkittäviä uudistuksia 
tehtiin myös rakennuksen keittiö- ja WC-tiloissa. Ikku-
nat vaihdettiin vuonna 1992 ja uusi sisäänkäynti avattiin 
rakennuksen vanhaan osaan, tien puoleiselle julkisivulle. 
Aiemmin sisään kuljettiin juhlasalin tien puoleisen pään si-
vuovista. Uudet ikkunat vaihtelevat salilaajennuksen kor-
keista, moniruutuisista ikkunoista vanhan osan T-mallisiin 
ikkunoihin. Viimeisin laajempi remontti on tehty vuosina 
2004–2006. Ulkoverhous maalattiin talkoovoimin vuon-
na 2015. Nuorisoseura on aina mahdollisuuksien mukaan 
pitänyt huolta talostaan ja usein töitä on tehty talkoovoi-
min, vaikka talkooväen saaminen ei ole aina ollut helppoa.

Oman toiminnan lisäksi nuorisoseura on vuokrannut 
taloa myös oman toimintansa ulkopuolelle. Lisäksi poik-

keuksellisissa olosuhteissa vuonna 1940 talo oli Vapaan 
huollon hallinnassa, ja asutti siirtolaisia, ja vuonna 1944 
talo oli sotilaskäytössä. Sen jälkeen nuorisoseuran tiloissa 
on järjestetty erilaisia esityksiä ja tapahtumia sekä järjes-
tetty erilaista harrastustoimintaa. Nykyään Koijärvitalona 
tunnetussa rakennuksessa voi järjestää kokouksia, juhlia 
ja erilaisia tapahtumia. Se sijaitsee Koijärven keskustassa, 
avoimella paikalla ja siitä alkaa vanha kylänraitti Forssasta 
päin Koijärvelle saavuttaessa.
(Ahola & Koivula 2009, 60 ja Pohjakallio 2001, 52-58)

Koijärvitalo on tärkeä osa vaikutuspiirinsä kulttuuriympä-
ristöä. Se on sitonut kyläläisiä yhteen ja monet ovat var-
masti kykyjensä mukaan myös osallistuneet talkoisiin jo 
useammassa sukupolvessa. Tässä mielessä rakennus nyky-
tilassaan on osoitus paikallisesta yhteisöllisyydestä ja his-
toriallisesti todistusvoimainen. Lisäksi rakennus, suurem-
massa mittakaavassa, on arvokas myös ikänsä puolesta.

vas. Koijärvitalo nykyasussaan

oik. Arkkitehti Sampo Kyanderin laatima pohja-
piirros  WC- keittiö- ja buffetmuutokseen vuodelta 
1986 (Forssan kaupungin arkistot)
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TYÖVÄENTALO (ILOLA) [kartta E, 2 :31]

1900-luvun vaihteessa Suomeen perustettiin yhä 
enemmän tehtaita, mikä synnytti uuden väestöryh-
män joka ansaitsi elantonsa palkkatyöllä. Tämän ryh-
män oikeuksia sekä etuisuuksia varten ryhdyttiin 
perustamaan ensin suurimpiin kaupunkeihin työväen-
yhdistyksiä, ja järjestäytyminen levisi nopeasti kaikki-
alle maahan. Koijärvelle perustettiin Kojon Työväen-
yhdistys 16.3.1906 (Pohjakallio 1999).

Usein yhdistykset kokivat tilapäis- tai vuokratiloissa 
kokoontumisen hankalaksi ja monet halusivat raken-
taa oman talon toimintansa tyyssijaksi. Koijärvellä  
yhdistyksen talon tontti, eli Ilolan tila, vuokrattiin ja 
myöhemmin lunastettiin omaksi Vähä-Pietilältä vuon-
na 1907. (Pohjakallio 1999)

Työväentaloista muodostui eräänlaisia kulttuuritaloja, 
joiden erilaiset toimintamuodot (mm. tanssit ja elo-
kuvat) olivat aatteista riippumattomia koko yhteisön 
huvituksia. Koijärven Torpaksi kutsutun työväentalon 
toiminta on varmasti pitkälti ollut samanlaista kuin 
maamme muissa työväentaloissa. 1950-luvulla Osuus-
liike Tammen juhlat olivat kertoman mukaan merkki-
tapauksia ja vetivät talon täyteen väkeä. (Pohjakallio 
1999)

Torppa on hirsirakenteinen, lautavuorattu ja huopa-
kattoinen rakennus. Pystysuuntaisessa ulkovuora-
uksessa on kolmion malliset koristeleikkaukset. On 
selkeästi huomattavissa, että rakennus on ollut käyt-
tämättömänä tyhjillään jo pidemmän aikaa. Kunto on 
lähtenyt voimakkaasti rapistumaan. Myös puusto ja 

muu kasvillisuus tontilla on kasvanut niin voimakkaas-
ti, että rakennusta tuskin tielle enää havaitsee.

Pitkän sivun keskellä olevalla verannalla (kuvissa) on 
ollut lipunmyyntikoppi. Verannalta on menty suoraan 
saliin, jonka oikeanpuoleisella perällä on sijainnut 
näyttämö. Vasemmassa päädyssä on ollut isompi huo-
ne, puhvetti ja narikka, ja puhvetin toisella puolella 
pieni hellahuone. (Pohjankallio 1999)

Vaikka onkin hieman sääli nähdä noin komea rakennus 
käyttämättä ja tyhjillään, niin täytyy iloita siitä, että se 
on vielä pystyssä ja säästynyt rajuilta korjaustoimilta 
säilyttäen melko varhaisen ulkoasunsa. Kaikesta pää-
telleen se on ollut merkittävä osa paikallisen yhteisön 
kulttuurielämää ja olisi mukava nähdä sen ehkä olevan 
sitä taas uudestaan jokin päivä.

Näin ollen Torppa kertoo alueellisen ja kansallisen 
ilmiön, työväenyhdistysten, olemassaolosta ja toimin-
nasta. Ja melko alkuperäisessä ulkoasussaan se on osa 
myös kulttuurihistoriallista kerrostumaa. Sen ulko- ja 
varmasti myös sisärakenteissa on monta ajalleen ja 
käytölleen ominaista, poikkeuksellista piirrettä.

yllä: Torppa nykyasussaan

kesk: Torppa kuvattuna mahdollisesti 1990-luvulla 
(Forssan museo, Lauri Pohjakallio)

alla: Torppa kuvattuna mahdollisesti 1900-luvun alus-
sa valmistuttuaan (Kansan arkisto)
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TERVEYSTALO & NEUVOLA [kartta B, 1 :47]

Suomessa jo itsenäisyyden ensivuosikymmeninä 
panostettiin ennalta ehkäisevien terveydenhuolto-
palveluiden sekä äitiys- ja lastenneuvola toiminnan 
kehittämiseen. Palvelut haluttiin ulottaa myös maa-
seudulle. Sotien jälkeen lainsäädäntö siirsi toteutus-
vastuun kunnille. Terveystaloja ja kunnanlääkäritaloja 
rakennettiin sotien jälkeisellä vuosikymmenellä yli 
500, pääosa niistä tyyppipiirustusten mukaan. (Ahola 
2014, 4)

Lääkintöhallituksen huoli rakennettavien terveyden-
huoltorakennusten pätevästä suunnittelusta sekä 
jälleenrakennusajan rakennustuotannon tehostamis-
pyrkimykset johtivat keskusjohtoiseen terveystalo-
suunnitteluun ja tyyppipiirustusten laatimiseen. (Aho-
la 2014, 18)

Ensimmäinen terveystalon tyyppipiirustus laadittiin 
rakennushallituksessa vuonna 1943. Tämän jälkeen 
suunnittelu siirtyi muille tahoille ja useita edellisistä 
vaiheista kehitettyjä tyyppipiirrustuksia laadittiin seu-

raavina vuosina. Vuonna 1946 aloitetiin ensimmäisen 
12 terveystalon rakentaminen, joiden kustantamiseen 
osallistuivat liiton ja sen osastojen lisääksi Suomen 
Huolto, valtio ja kunnat. Lisäksi yksityisiltä tahoilta 
saatiin usein lahjoituksena rakennustarvikkeita. (Aho-
la 2014, 18-19)

Kojontien varrella sijaitsevat kaksi kiinteistöä, jotka 
aikanaan ovat kuuluneet yhteen Huoltomäki-nimi-
seen tilaan. Tila on alun perin perustettu vuonna 1951. 
Sohn raportissaan nimeää ne entiseksi neuvolaksi ja 
terveystaloksi (Sohn 2005, 19). Ainakin Huoltomäen 
rakennuksen hahmossa on selviä yhteneväisyyksiä 
Lääkintöhallituksen tyyppiterveystalon kanssa.

Etenkin Huoltomäen rakennuksella on arvoa histori-
allisessa todistusvoimaisuudessaan. Liki alkuperäises-
sä ulkoasussaan, se on osa suomalaisen hyvinvointiyh-
teiskunnan kehityksen tarinaa.

Kuva Lääkintöhallituksen ensimmäisestä tyyppiterveystalosta, suunni-
telma vuodelta 1943 (Ahola 2014, 20)

Kunnantalo -niminen tila nykyasussaanHuoltomäki -niminen tila nykyasussaan
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KYLÄKAUPPA & MEIJERI [kartta H, 3 :30 & 3:27]

yllä: Elannon teknillisen 
osaston laatima asema-
piirros vuodelta 1958. Pii-
roksessa nähtävissä myös 
tien linjauksen muutos 
(Forssan kaupungin arkis-
tot)

alla: Kiinteistöt nykyasus-
saan ilmakuvassa pohjoi-
sesta (Forssan kaupunki)

Kyläkauppa on aina ollut tärkeä osa Koijärven kylän kehitysvaiheita ja 
miljöötä. Jo kartanon ajoista, vieläpä suunnilleen samalla paikalla, toimi 
kartanon oma kauppa. Vaikeina katovuosina voidaan kertoman mukaan 
jopa sanoa osan kyläläisistä hengen riippuneen kaupassa myytävästä 
leipäviljasta. Maaltamuuton seurauksena palvelut maaseudulla ovat jat-
kuvasti kavenneet. Monessa kylässä, ympäri Suomen, kaupassa asiointi 
nykypäivänä edellyttää automatkaa. Nykyisin, kaupan kiinteistö toimii 
liike- ja varastotoimintojen lisäksi myös kauppiaspariskunnan asuinta-
lona. Vanhin, tien suuntainen, osa rakennuksesta on valmistunut vuonna 
1948. Julkisivut ovat pääasiassa rapatut ja vaaleakellertävät.
Meijeri on liittynyt kaupan toimintoihin. Wahrenin aikana kartanon 
oma meijeri toimi hieman lähempänä kartanoa, mutta silti melko lä-
hellä nykyisen rakennuksen paikkaa. Maatalouden rakennemuutosten ja 
pienten yksiköiden kannattamattomuuden vuoksi rakennus ei ole ollut 
enää meijerikäytössä. Nykyisin, kiinteistö on asuinkäytössä. Alkuperäi-
sesti, rakennus on valmistunut vuonna 1946, myöhemmin rakennus-
ta on laajennettu ainakin kertaalleen. Vanhempi osa rakennuksesta on 
julkisivuiltaan vaakalaudoitettu ja valkoinen. Laajennusosa on verhoiltu 
levymateriaalilla.
Vaikka meijerirakennus ei enää koskaan tulisi toimimaan alkuperäisessä 
käytössään. Tai vaikka kyläkauppa joskus lopettaisi toimintansa, ne ovat 
joka tapauksessa arvokkaita kokonaisuuksia ympäristössään ja kerto-
vat kylän historiasta. Tulevaisuudessa voidaan joka tapauksessa hyötyä 
tämänkaltaisten tilojen olemassaolosta. Työskentelyn ja asumisen erilai-
set muodot ja vaihtoehdot voivat synnyttää hyvin yllättäviäkin tarpeita. 
Lisäksi on tärkeää huomata myös se, kuinka molemmat rakennukset 
toimivat eräänlaisina maamerkkirakennuksina. Sijoittuminen suoraan 
linjaan kartanon vanhan koivukujan kanssa on tilallisesti hieno järjestely. 
Monessa suhteessa myös Forssasta päin saavuttaessa kauppa ikään kuin 
aloittaa Koijärven kyläalueen.
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SEURAKUNTATALO [kartta A, 1 :51]

Arkkitehti Sampo Kyanderin laatimat pohjapiiros  ja julkisivupiirokset vuodelta 1977 (Forssan kaupungin arkistot)

Seurakuntatalo nykyasussaan
Sijaitsee lähellä kirkkoa, Kojontien varressa. Rakennettu vuonna 1978, aikana, jolloin alueella oli 
vain hyvin vähän rakentamista. Paikallisella tasolla siis voidaan todeta, että tällä ajanjaksolla raken-
netut kokonaisuudet ovat harvinaisia. 
Nykyisin seurakuntatalossa on mm. päiväkerhotoimintaa sekä siellä on mahdollista järjestää per-
hejuhlia ja muistotilaisuuksia. Rakennuslupaa haettaessa rakennuksessa esitettiin olevan seura-
kuntatilan lisäksi 4 asuntoa vanhuksille, joista kolme yksiötä ja yksi kolmio.
Edustava esimerkki aikansa arkkitehtuurin ihanteista, rakennustavoista ja 
–materiaaleista.
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KARTANO [kartta F, 9 :63]

Kojon kartanon ensimmäinen omistaja oli vapaaherra B.J. 
Hastfehr, joka myi lahjana saamansa tilan vuonna 1852 
kauppaneuvos A.W. Wahrenille. Wahren oli ennakkoluu-
loton maatalouden ja teollisuuden uudistaja. Vuoden 1860 
vaiheilla kartanon kaksikerroksista päärakennusta ko-
rotettiin ja laajennettiin Turun lääninarkkitehdin G.Th.P. 
Chiewitzin piirustusten mukaan. (Kesiö 2001, 15-25)
Puurakenteinen kartano on puistomaisella tontilla, kau-
niin puuston keskellä, kylätien varrella. Kaksikerroksisen 
rakennuksen katon linja on useista poikkipäädyistä johtu-
en polveileva. Julkisivuja elävöittävät monet avokuistit ja 
seinäpinnan jako erisuuntaisiin laudoituskenttiin. Ikkunat 
ovat vinoneliöruutuiset. Komeat rautarappuset ovat ker-
toman mukaan kauppaneuvoksen nimipäivälahja miniäl-
leen. (Kesiö 2001, 15-25)
Suurella maatilalla tarvittiin paljon ajanmukaisia talous-
rakennuksia, joita kartanolla taitavat kirvesmiehet ra-
kensivat: kotieläinten suojia, työväen asuntoja, riihiä sekä 
latoja. Tällöin kartanon ympärille myös perustettiin laaja 
puisto nurmikenttineen, joita risteilivät hiekkakäytävät. 
Rakennettiin uusi tie suoraan päärakennukselta peltojen 
halki, joen yli. Tien molemmin puolin istutettiin lehtevä 
koivukuja. Joen toiselle puolelle, tien viereen rakennettiin 
puusepänverstas. Lisäksi kartanolla oli oma meijeri, höy-
rysaha ja -mylly sekä oma kauppa.
Uusiin tekniikan kehityksen muotoihin suhtauduttiin kar-
tanolla innostuneesti, ja jo hyvin varhain kartanolle asen-
nettiin puhelin, höyrykoneilla tuotettiin energiaa ja vet-
tä johdettiin tilan tarpeisiin uusin menetelmin. Höyryllä 
tuotettua sähköä kehitettiin niin paljon, että sitä myytiin 
naapureillekin. Ensin vedettiin johdot Ilvesojan Mattilaan 
ja myöhemmin myös Heikkilään. Kertoman mukaan va-

lot sammutettiin iltaisin kymmeneltä, paitsi iltoina, jona 
kartanossa juhlittiin ja oli vieraita. Silloin valot paloivat 
koivukujan päässä puoleen yöhön saakka.
Kojon kartanosta kehittyi oma, pieni yhdyskuntansa, jossa 
asui kymmeniä eri ammattikuntia edustavia perheitä sekä 
perheettömiä työntekijöitä. (Kesiö 2001, 15-25)
Katovuosina, kun halla ja sateet olivat vieneet viljan, kar-
tanon kauppa oli tärkeässä roolissa. Puodista saivat kylä-
läiset ostaa leipäviljaa ja kuljeksivia kerjäläisiä ruokittiin 
kartanon ruokalassa, eli kosthollissa. (Kesiö 2001, 15-25)
Wahrenin suku menetti kartanon omistuksen pakkohuu-
tokaupassa vuonna 1910. Tila päätyi tällöin paikallisista 
viljelijöistä ja liikemiehistä muodostetulle maanviljelysyh-
tymälle. Vuonna 1912 tilukset jaettiin osakkuuksien mu-
kaisesti. (Ahola & Koivula 2009, 60)
1930-luvulta mainitaan omistajan olleen Lauri Mäkelä. 
Tähän aikaan talousrakennuksia oli nykyiseen verrattu-
na huomattavasti enemmän mm. eläintenpitoon liittyen. 

(Suomen maatilat 1931, 503-504) Omistajuuden vaihtu-
essa tilanpitoon liittyvät tarpeet ovat muuttuneet ja talo-
usrakennukset ovat olleet työnteon välineitä.
Myöhemmin päärakennuksen pohjoissiivet on puret-
tu ja pihajärjestelyt muuttuneet. Wahrenin aikainen si-
säänkäynti oli koivukujan päässä olevat paraatirappuset. 
Nykyisin koivukuja on hävitetty ja pihaan koukataan 
Pukkilantieltä, nykyisten kartanon asukkaiden käyttämä 
sisäänkäynti on päädyssä. Myös talousrakennuksia on pu-
rettu paljon. Niiden muodostama kokonaisuus on ollut 
aikanaan varsin vaikuttava. (Sohn 2005, 20) On sitä vielä 
tänäkin päivänä, mutta rakennuskanta on uudistunut huo-
mattavasti ja monet nykyisistä talousrakennuksista ovat 
mittakaavaltaan vanhoista poikkeavia. Merkittävin jäljellä 
oleva talousrakennus on kartanon takana sijaitseva kivi- 
ja tiiliseinäinen kellari.
Kartano on merkittävä osa alueen historiaa.

Kartanon rautaportaat (Forssan museo)Kojon kartano nykyasussaan
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ILVESOJA HEIKKILÄ [kartta E, 3 :44] ILVESOJA MATTILA [kartta E, 4 :9]

vas: Kiinteistö nykytilassaan

alla: Päärakennus 1930-luvulla. Taustalla nähtävissä 
myös talli. (Suomen Maatilat 1931, 503)

Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Päärakennus 1930-luvulla (Suomen Maatilat 1931, 503)

Tila on yksi kylän ensimmäisistä ja merkityksellinen jo tästä syystä, ollen tärkeä osa 
alueen historiaa. Pihapiiri on melko avoin tien suuntaan. Pitkän L-muotoisen päära-
kennuksen vanhin osa on ilmeisesti 1800-luvun loppupuolelta ja uudempi, tielle päin 
osoittava vinkkeli 1900-luvun alkuvuosilta. Rakennuksessa on verkkoruutuisin ikku-
noin somistettu kuisti. Julkisivulaudoituksen yläosassa on sahalaitaleikkauksella so-
mistettu kerroslista. (Ahola & Koivula 2009, 57) Lisäksi pihapiiriin kuuluu edustava ja 
laaja kokoelma erilaisia talousrakennuksia: maakellari, kivinavetta ja talli 1900-luvun 
alkuvuosilta. Lisäksi pihapiiriin kuuluvat aitta, vanha sikala ja toinen asuinrakennus. 
Kokonaisuus on arvokas oikeastaan minkä hyvänsä arviointikriteerin perusteella.

Tila on yksi kylän ensimmäisistä. Se on perustettu jo 1700-luvulla yhdessä Matti-
lan kanssa peltomaiden keskelle jäävään metsäsaarekkeeseen. Kaksi tilaa muodostaa 
mielenkiintoisen parin ja rakennetun tiivistymän muutoin avarien maanviljelysaluei-
den keskellä.
Pihapiiriin kuuluu kaksi asuinrakennusta, joista vanhempi sulkee pihapiirin tien suun-
taan. Varsinainen päärakennus on rakennettu 1928 (Ahola & Koivula 2009, 56). Van-
hat talousrakennukset jäsentävät pihapiiriä ja niitä on lisää viereisen Mattilan pihan 
takana. Monet talousrakennuksista ovat 1800-luvulta ja ovat ikänsä puolesta arvokai-
ta sekä hyvin alkuperäisen oloisena säilyneitä. Päärakennusta ja pihapiirin sikalaa on 
jonkin verran muunneltu, mutta ne ovat sen ansiosta säilyneet aktiivisessa käytössä.

vas: Kiinteistö nykytilassaan
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VÄHÄ-PIETILÄ [kartta B, 2 :81] PÄIVÖLÄ [kartta B, 2 :82]

Ilmakuva pohjoisesta Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva pohjoisesta Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Tila on toinen Kojon kylän ensimmäisistä tiloista ja tästä syystä erittäin merkittävä 
osa alueen historiaa. Päärakennus lienee rakennettu aivan 1900-luvun alkuvuosina, 
ennen vuotta 1920. Pihapiiriin kuuluu myös talousrakennuksia, sekä aivan pihaa sivua-
va Päivölän tila. Päärakennuksesta on purettu noin 1900-luvun puolenvälin tienoilla 
pakariksi nimitetty jatke. Myös yksi kokonainen, umpipihan muodostanut rakennus 
on pihapiiristä purettu. Tästä huolimatta piha on suojainen ja miellyttävä, kenties sen 
vuoksi että se rajautuu metsän reunaan. Rakennukset ovat yleisesti ottaen hyvin 
säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa. Kokonaisuutena tila on erityisen miellyttävä ja 
edustava.

Tila sijaitsee likimain samassa pihapiirissa Vähä-Pietilän tilan kanssa. Se on jaettavissa 
kahteen kokonaisuuteen, joista toinen on rakentunut 1900-luvun alussa; asuinraken-
nus, liiteri ja sauna sekä uuteen 1900- ja 2000-luvun vaihteen aikaan rakentuneeseen 
asuintalon, autotallin ja maakellarin muodostamaan kokonaisuuteen. Uusi rakentami-
nen on melko luontevasti sijoittunut kiinteistön yhdelle reunalle, etäämmäs vanhasta 
rakennuskannasta.
Vanhat rakennukset ovat säilyttäneet alkuperäisen ulkoasunsa ja muodostavat Vähä-
Pietilän talousrakennusten kanssa polveilevan pihapiirin.

vas: Ilmakuva kiinteistöistä kesällä 
1960 (Arvo Vähä-Pietilä, kuvaaja Suo-
men Ilmakuva Oy 1960)

oik: Kiinteistön rakennuksia nykytilas-
saan
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KULMALA [kartta A, 1 :67] KYLÄ-PIETILÄ [kartta B, 1 :37]

Ilmakuva pohjoisesta. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva pohjoisesta. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

yllä: Päärakennus 1960-luvulla. (Suuri maatila-
kirja 1964, 548)

vas: Päärakennus nykytilassaan

Päärakennus on hirsinen ja rakennettu vuonna 1952 (Suuri maatilakirja 1964, 548). 
Verrattaessa nykytilaa vuoden 1964 tilanteeseen, on huomattavissa, että rakennusta 
on kunnostettu melko voimakkain elkein.
Kaikki talousrakennukset, kuten karjarakennus (vanha navetta ja talli), maakellari ja 
liiteri ovat paikoillaan ja muodostavat viihtyisän pihapiirin. Melko poikkeuksellisesti, 
karjasuoja on pystyhirsinen.
Kokonaisuus on merkittävä osa kylän rakentumista, ollen yksi alueen kantatiloja. 
Lisäksi talousrakennukset, erityisesti karjasuoja, on arvokas harvinaisuutensa ja alku-
peräisyytensä tähden.

Alkuperäisesti asuintaloksi vuonna 1937 valmistunut rakennus on myöhemmin siir-
tynyt seurakunnan omistukseen ja on toiminut paikallisen partiolippukunnan ko-
koontumistilana. Rakennus on kirkonmäen vanhinta asuntorakentamista, se on hir-
sirunkoinen ja lautavuorattu. Pihapiiriin kuuluu myös kaksi vanhaa talousrakennusta, 
joista toinen on toiminut linja-autotallina. (Ahola & Koivula 2009, 61) Rakennuksen 
käyttö vaikuttaa viime vuosina olleen harvaa ja se vaikuttaa olevan hieman oman 
onnensa nojassa. Ehkä juuri tämän ansiosta se on säilyttänyt hienosti alkuperäiset 
piirteensä ja rakennusosansa. Pihakokonaisuus on arvokas juuri tässä alkuperäisyy-
dessään ja historiallisessa kerroksellisuudessaan.

Kiinteistö nykytilassaan
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KETOLA [kartta B, 2 :32] ONNELA & KORTEMAA [kartta K, 3 :48 & 3:4]

Ilmakuva pohjoisesta. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva lännestä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

yllä: Päärakennus 1960-luvulla. (Suuri maatilakirja 
1964, 546)

vas: Kiinteistö nykytilassaan

Kortemaan tila on alkuperäisesti, vuodesta 1820-luvulla ollut Kojon kartanon torppa. 
Tila itsenäistyi vuonna 1921. Nykyisin Onnela-niminen kiinteistö on toiminut Korte-
maa-tilan päärakennuksena.
Vanha, hirsirunkoinen päärakennus on valmistunut 1924. Rakennus vaikuttaa olleen 
asumattomana jonkin aikaa. Pihapiirissä on useita, iäkkäitä talousrakennuksia, kuten 
sementtitiilinen navetta vuodelta 1953 sekä hirsiset saunarakennus, traktoritalli ja 
riihi, kaikki 1900-luvun ensimmäiseltä puoliskolta. (Suuri maatilakirja1964, 546)
Kokonaisuus on hyvin tasapainoisen ja eheän oloinen. Talousrakennuksia on useita 
erilaisia jäljellä ja ne ovat edustavassa kunnossa. Pihakokonaisuus on arvokas osa 
alueen historiallista kerroksisuutta. Myös uudehko päärakennus on sijoittunut luon-
tevasti pihapiirin yhteyteen. 

Tila sijaitsee aivan vilkkaasti liikennöidyn Koijärventien varrella ja sen päärakennus 
on pieni, hirsinen mökki. Pihapiiriin kuuluu myös osittain hirsirakenteinen vanha talli 
ja liiteri. Molemmat ovat rakennettu ennen vuotta 1920, mutta tarkasta ajankohdasta 
ei ole tietoa. Molemmat rakennukset ovat hyvin alkuperäisen ulkoasunsa säilyttäneet 
ja pihapiiri on hurmaava. Kiinteistö jatkuu tien toiselle puolelle, jonne Koijoen var-
relle on tuotu kevytrakenteinen saunarakennus. Ratkaisu on toimiva, eikä kuormita 
pientä ja viihtyisää asuinpihapiiriä. Päärakennus saattaa olla kylän historiassa tunnettu 
Kivistön Olgan mökkinä, jossa toimi myös majatalo. Tila on merkityksellinen osa 
alueen historiaa ja harvinaistuvaa kulttuuriperintöä.

Kiinteistö nykytilassaan
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KOIVULA [kartta H, 3 :29]KANKAANPÄÄ [kartta B, 9 :62]

Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva pohjoisesta. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Tila sijaitsee suojaisessa etelärinteessä, koulun lähistöllä. Pukkilantielle ei varsinaises-
ti näe rakennuksia. Pihapiiri on puuston rajaama ja siihen kuuluu asuinrakennuksen 
lisäksi muutama pieni talousrakennus. Tarkkaa rakennusajankohtaa ei ole tiedossa, 
mutta joka tapauksessa rakennus kuuluu harvinaiseen ennen vuotta 1920 rakennet-
tuun kerrostumaan. Pihapiiri on miellyttävä ja sijainniltaan hieman poikkeuksellinen. 
Rakennukset ovat säilyttäneet hyvin alkuperäisen ulkoasunsa.

Tila sijaitsee aivan kyläkaupan naapurissa. Vilkkaan Koijärventien suuntaan se on 
puustolla suojattu. Tarkasta rakentumisajankohdasta ei ole tietoa, luultavasti 1900-lu-
vun alkupuolella – ennen vuotta 1920. Päärakennuksen hahmo tuntuu muuttuneen 
melko voimakkaasti. Nykyisestä käytön aktiivisuudesta ei varmuutta. Osa harvinais-
tuvaa rakennusperintöä.

Kiinteistö nykytilassaan

Kiinteistö nykytilassaan
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SILLANKORVA [kartta J , 3 :6] MÄNNISTÖ [kartta M, 8 :28]

Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva kaakosta Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Melko eristäytynyt kiinteistö, joka sijaitsee inventoidun alueen eteläosissa. Asuinraken-
nus on pieni ja rakennettu ennen vuotta 1920. Se on säilyttänyt melko hyvin hahmonsa. 
Kiinteistöön kuuluu myös muutama talousrakennus, joista yksi on hyvin alkuperäisessä 
asussa, toinen on melko voimakkain elkein kunnostettu uutta käyttötarkoitusta varten 
ja kolmas aivan uusi lisäys. Pihapiirissä on säilynyt ja sen kehittämisessä on tuettu vanhan 
rakennustavan perinteitä.

Pienasutus Ilvesojien lähellä, eteläpuolella, jonka rakentamisajankohta on epäselvä, mutta 
on osa alueen vanhaa, ja siksi arvokasta, kerrostumaa. Asuinrakennus on melko voimak-
kain ja romanttisin elein kunnostettu, mutta silti säilyttänyt mittakaavansa. Kokonaisuus 
onkin juuri mittakaavaltaan ja ympäristöön sijoittumiseltaan hyvin viehättävä.

Kiinteistö nykytilassaan Kiinteistö nykytilassaan
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LEHTIMAA [kartta O, 5 :29] KOIVISTO [kartta O, 8 :34]

Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki) Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Tila vaikuttaa olleen tyhjillään jo pidemmän aikaa. Rakennukset ovat hyvin alkupe-
räisessä ulkoasussa, mutta melko kärsineitä. Päärakennus on vuodelta 1924 ja siksi 
harvinaistuva. Se on luultavasti hirsirunkoinen ja ulkopinnoiltaan lautaverhoiltu. Na-
vetta on myös hirsirunkoinen. Lisäksi pihapiirissä on tiilistä muurattu talousrakennus. 
Talousrakennukset, jotka nekin ovat hyvin alkuperäisinä säilyneet, ovat luultavasti 
1920- ja 1930-lukujen vaihteesta. Sijainniltaan se on melko erillään muusta kylära-
kenteesta. Tila on kunnoltaan heikko, mutta potentiaalinen.

Hirsirunkoinen päärakennus on luultavimmin rakennettu välillä 1905-1915, joka 
tapauksessa ennen vuotta 1920. Sen pääjulkisivuun on mahdollisesti 1960-luvulla 
liitetty laajennusosa. Pihapiiriin kuuluu myös kolme hirsistä talousrakennusta samal-
ta ajanjaksolta, mutta näistä kahden kunto on hyvin heikko. Päärakennus on myös 
hieman rapistunut.
Ikänsä vuoksi tila on harvinainen ja alueellisesti merkittävä. Se on myös säilynyt mel-
ko hyvin alkuperäisenä, pieniä kunnostustoimia lukuun ottamatta. Sijainniltaan tila 
on melko eristäytynyt. Kokonaisuus on luonteva ja historiallisesti kerrostunut sekä 
todistusvoimainen.

Kiinteistö nykytilassaanKiinteistö nykytilassaan
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VEIKKOLA [kartta C , 2 :84]

Ilmakuva etelästä. Tila korostettuna värillisenä. (Forssan kaupunki)

Vanha päärakennus 1960-luvulla. 
(Suuri maatilakirja 1964, 546)

Vanha päärakennus nykytilassaan

Alkuperäisesti tila on erotettu Vähä-Pietilästä vuonna 1920. Talouskeskus on mäen-
kumpareella. Vanha päärakennus on vuodelta 1927, jonka hirsirakenteinen yläkerta 
on toiminut asuinkäytössä ja sementtitiilinen alakerta karjasuojana. (Suuri maatilakirja 
1964, 538)
Uusi asuinrakennus on rakennettu 1973 ja on luultavimmin korvannut käytöllään 
vanhan päärakennuksen, joka vaikuttaa olevan tyhjillään. Vanha päärakennus on ulko-
asultaan alkuperäisen ja edustavan oloinen sekä kaksitasoiselta ratkaisultaan alueella 
ainutlaatuinen.
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MAHDOLLISIA TULEVAISUUKSIA

Kyläalueiden suunnittelu on aina tulevaisuuteen tähtäävää toi-
mintaa. On tehtävä arvioita mahdollisista kehityssuunnista ja nii-
den vaikutuksista sekä muodostettava valintoja suotuisien tule-
vaisuuksien aikaansaattamiseksi. Kaavoituksessa on järjestettävä 
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset 
hyvälle elinympäristölle. Tavoitteena on myös edistää ekologises-
ti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. 
Koijärvelle esittämäni ratkaisut lähtevät tehdyn inventoinnin ja 
siitä tehtyjen johtopäätösten pohjalta. Koijärvelle erityistä on, 
että siellä on säilynyt monipuolinen kylärakenne, vähintään ra-
kennuksien muodossa, vaikka kaikki rakennukset eivät alkupe-
räisessä käytössään olisikaan. Tämä tarjoaa paljon eväitä myös 
tulevaisuuden kehittämiselle.

Koijärvellä tutkitulla alueella on löydettävissä kaksi luonteeltaan 
erilaista aluetta: kyläkeskus kartanon ja kirkon välisellä alueel-
la sekä maisemaan soluittain sijoittuvat pienemmät maatilojen 
muodostamat kokonaisuudet, joista puhtaimpana esimerkkeinä 
on Ilvesojan Mattila & Heikkilä kokonaisuus. Myös esitellyt rat-
kaisut lähtevät näistä erilaisista alueista ja erilaisia paikkoja tuot-
tavista periaatteista: 
- tiivistämällä kirkolta kartanon suuntaisen kylätien asutuskes-
kusta ja
- muodostamalla uusia solumaisia kokonaisuuksia alueen etelä-
osiin.

Kylätietä tiivistävä rakentaminen toteutetaan Kojontien ja Puk-
kilantien varteen, sen pohjoispuolelle, etelärinteeseen. Tontit 
ovat kooltaan vähän pienempiä ja pienasutuksen oloisia, myös 

rakennusten mittakaavassa. Jokainen pihapiiri ja pihapiirien ryh-
mät ovat oma kokonaisuutensa ja koostuvat useammasta raken-
nuksesta. Kuten useammissa varhaisemmissa asutuksissa kylätien 
varrella, päärakennus sijoittuu lähimmäksi raittia. Talousraken-
nuksilla pihapiiri on rajattavissa muilta sivuiltaan. Soveltuvia talo-
usrakennuksia ovat esimerkiksi autosuojat ja varastorakennukset 
sekä mieluusti pihasaunat, verstastilat, kasvihuoneet ja maakella-
rit. Päärakennuksessa sisäänkäynti sijoitetaan jollekin muulle jul-
kisivulle, kuin raittia vasten olevalle. Tällä tavoin on tehty myös 
varhaisemmissa kokonaisuuksissa ja se mahdollistaa rakennuksen 
sijoittumisen melko lähelle katulinjaa ja muodostaa miellyttävää 
kadunseinämää.  Keskeinen alue täydentyy tällä tavoin sieltä löy-
dettävissä olevia periaatteita jatkaen.

Luonnos uusien rakennusten sijoittumisesta asutuskeskukseen
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Uusia, solumaisia kokonaisuuksia muodostava rakentaminen si-
joittuu metsäsaarekkeisiin, pellon reunaan, tai metsäisille alueille. 
Peltoalueet jätetään rakentamatta ja perinteistä viljelymaisemaa 
varjellaan.
Uudet tontit voidaan määritellä laajemmiksi ja tarjota maaseutu-
maisempaa, väljää asumista. Uudet pihapiirit ovat umpipihamaisia, 
asuin- ja talousrakennusten yhdistelmiä. Tai mahdollisesti kaksi tai 
kolme päärakennusta voi muodostaa ilmeeltään perinteisen um-
pipihan omaisen kokonaisuuden. Suositeltavaa on sijoittaa uusi 
asuminen keskittyminä. Alueelle tyypillisestä rakennustavasta lai-
nataan lähtökohtia ja muodostetaan esimerkiksi Ilvesojien tyyp-
pistä maisemallisia tiivistymiä. Tilallinen kokemus juuri Ilvesojien 
kohdalla on erittäin miellyttävä, avarien peltomaisemien vaihtu-
essa hetkellisesti suojaisaan ja toiminnoiltaan aktiiviseen, raken-
nettuun ympäristöön. Alueelle tyypillinen rakennustapa on myös 
pihaparien rakentaminen. Tämäkin perinne olisi hyvin lainattavis-
sa uuteen rakentamiseen. Solukohtaisesti, näille alueille voi olla 
myös erikoistuneita suurempia tiloja, kuten puusepänverstas, yh-
teistalli, kasvihuone tms., joka monipuolistaa alueen rakennetta.

Luonnos uusien, solumaisten rakennusryhmien sijoittelusta
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Koijärven alueella on perinteisesti ollut vahvoja kyliä ja tule-
vaisuudessakin alueella on edellytyksiä säilyä aktiivisena ja elin-
voimaisena. Tulevaisuutta ei kannata suunnitella lyhytnäköisesti 
alueen identiteetin muodostaneen menneisyyden kustannuksel-
la. Useat rakennukset saattavat tällä hetkellä vaikuttaa tarpeet-
tomilta tai jollain tapaa yhdentekeviltä, mutta ne ovat osaltaan 
muodostaneet kyläympäristön identiteettiä ja toimineet sen voi-
mavarana. On vastuullista huolehtia tiettyjen akuuttien tarpeiden 
lisäksi myös rakennuksista, jotka voivat tarjota kehitykselle vaih-
toehdon. Monipuolinen ja kulttuurihistorialtaan rikas maaseu-
tuympäristö on valttikortti. On hyvin mahdollista, että Koijärvi, 
joka on säilyttänyt identiteettinsä, puutalonsa ja kyläkeskuksensa 
saattaa olla menestyjä matkailusta ja vapaa-ajasta ponnistavilla 
markkinoilla, kun pehmeät arvot, lähellä tuotettu ruoka ja virkis-
tyspalvelut nostavat merkitystään. 

Luonnos mahdollisista uusista rakennuspaikoista
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