




 

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  













































Meijeri 

Kohdenumero: 1 
Kiinteistötunnus: 790-009-0001-0004 
Osoite: Asemakatu 1 
Peruskartta/koordinaatit: 6804101, 23494937 (ETRS-GK23) 
Nykyinen käyttö: Ammatillinen oppilaitos 
Rakennustunnus: 102010205S 
Rakentamisajankohta: 1952 
Rungon muoto: Suorakaide alun perin, laajennusosan myötä rakennus on T-muotoinen 
Kerrosluku: 2 
Perustus: betoni 
Vuoraus: rappaus 
Katemateriaali: Aaltopelti 
Katon muoto: harjakatto 
 
Kuvaus 

Kaksikerroksinen ja harjakattoinen rakennus on toiminut aiemmin meijerinä. Rakennus on vuorattu 
valkoisella roiskerappauksella, joka on paikoitellen kulunut. Ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat 
kuusiruutuiset, yläkerran ikkunoissa on yksi iso ruutu ja kapeampi tuuletusikkuna. Rakennuksen 
lounaispäädyssä on sisäänkäynti, joka on katettu tasakattoisella katoksella. Näiden yläpuolella on korkea ja 
kapea päätyikkuna, jossa on 20 ruutua. Päätysisäänkäynnin vieressä on betonipilareilla tuettu lastaussilta.  
Toinen lastaussilta on rakennuksen lounaiskulmassa. Lastaussillan ovi on muurattu umpeen. Toisessa 
kerroksessa on koskelle päin kaksi rautakaiteista parveketta. Rakennuksen koillispäädyssä on matalampi 
rakennusosa, jonka ikkunat ovat pääasiassa yksiruutuisia. Koillispäädyn julkisivu muodostuu kulmikkaasta 
seinästä, joka nousee kattoharjan korkeudelle.  

Rakennusta on laajennettu yksikerroksisella siivellä, jossa on loiva harjakatto. Laajennusosa on tiilirunkoinen 
ja -pintainen. Sen molemmilla pitkillä sivuilla on kahdet nosto-ovet. Laajennusosan ikkunat ovat 
vaakasuuntaisia, yksiruutuisia ja sijaitsevat katon tuntumassa.  

Kiinteistöön kuuluu päärakennuksen lisäksi myös kaksi ulkorakennusta. Kummatkin ovat yksikerroksisia. 
Toisen julkisivu on vuorattu pystyrimalaudoituksella, joka on maalattu vaalean ruskeaksi. Rakennuksen 
luoteispäädyssä on kaksi ovea, joiden yläpuolella on yksi haukkaikkuna. Pihanpuoleisella sivulla on pariovet, 
joiden vieressä on korotettu sisäänkäynti. Ovet ovat maalattu tumman ruskeaksi, ikkunanpuitteet ja 
vuorilaudat ovat maalattu valkoiseksi. Rakennuksessa on harjakatto. 

Toinen ulkorakennus on pulpettikattoinen peltirakennus, jonka julkisivu on vihreän sävyinen. 

Historia 

Tyrvään osuusmeijeri perustettiin vuonna 1913. Nykyinen meijerirakennus rakennettiin vanhan meijerin 
paikalle 1952.  

Rakennukseen tehtiin pieniä julkisivumuutoksia vuonna 1967, jolloin muun muassa poistettiin muutamia 
ikkunoita. Vuonna 1978 rakennettiin laajennusosana maidon vastaanottohalli. Meijerin tilat muutettiin 
oppilaitoskäyttöön vuonna 1999. 1Nykyisin rakennus on Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen sekä 
Taitokeskus Sastamalan käytössä.  

                                                             
1 Vammalan rakennusinventointi 2002 



Arvo: 1 

Arkkitehtoninen arvo: 1940-1950 -luvun teollisuusrakentaminen 
Historiallinen arvo: Maataloushistoriallinen/teollisuushistoriallinen 
Ympäristöarvo: Kaupunkikuvallisesti keskeinen sijainti Vammaskosken rannalla osana Asemakadun julkisten 
rakennusten sarjaa ja osana maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä  
 
Arvojen perustelu: Kaupunkikuvallisesti keskeisellä sijainnilla Vammaskosken rannalla, osana 
maakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä sijaitseva meijeri on säilyttänyt hyvin 
aikakaudelleen tyypilliset piirteet ja edustaa alueen 1950-luvun rakennusperintöä. Arkkitehtuuriltaan 
rakennus edustaa 1940-luvun tehdasrakentamista ja siinä on piirteitä 1920-luvun klassismista ja sen 
jälkeisestä funktionalismista. Myöhemmin rakennetut siivet ja julkisivujen rappeutuminen heikentävät 
rakennuksen arkkitehtonista arvoa. Rakennuksella on arvoja paikallisen teollisuus- ja maataloushistorian 
sekä ympäristöarvojen kannalta. Ulkorakennuksilla ei ole kulttuurihistoriallisesti merkittäviä arvoja. 

 

Kuva: 1 Meijeri Vammaskosken puolelta kuvattuna 

   

Kuva: 2 Meijeri   

 



  

Kuva: 3 Ulkorakennukset 



Kirjasto, Sillankorvankatu 1 

Kohdenumero: 2 
Kiinteistötunnus: 790-009-0001-0003 
Osoite: Sillankorvankatu 1 
Peruskartta/koordinaatit: 6804205, 23494918 
Nykyinen käyttö: Kirjasto 
Rakennustunnus: 102010204R 
Rakentamisajankohta: 1987 
Rungon muoto: Monikulmainen 
Kerrosluku: 2 
Perustus: betoni 
Vuoraus: tiili 
Katemateriaali: saumapelti 
Katon muoto: Tasakatto reunakorotuksilla  
 

Kuvaus 

Kirjasto on monumentaalisen näköinen rakennus maisemallisesti näkyvällä paikalla Rautaveden rannalla. 
Julkisivu on verhottu vaaleankeltaisilla tiilillä. Tasakatto on varustettu reunakorotuksilla. Ikkunat ovat 
pelkistetyt, 1- tai 2- ruutuiset. Ikkunapuitteet ovat valkoiset, mutta ikkunalaudat ja ikkunoiden väliset osat 
tummanruskeat. Julkisivun muoto porrastuu sisäänkäynniltä kohti järveä. Porraskohdilla on ikkunat 
Sillankorvankatua kohti. Vähäiset ikkunapinnat tekevät rakennuksesta pitkälti suljetun oloisen. Asemakadun 
suuntaan julkisivu on ikkunaton. Sisäänkäynti on katettu tasakattoisella katoksella, jonka päällä on 
tummanruskeat kolmionmuotoiset koristeet. Ulko-ovet ovat tummanruskeat lasiovet. Sisäänkäynnin 
vieressä on katettu ajoneuvoluiska kellariin.  

Arvo: 2 

Arkkitehtoninen arvo: 1980-luvun postmodernismin piirteitä 
Historiallinen arvo: Sivistyshistoria 
Ympäristöarvo: Kaupunkikuvallisesti keskeinen sijainti osana Varikonkadun/Asemakadun julkisten 
rakennusten sarjaa ja Rautaveden rannalla. 
 
Arvojen perustelu: Kaupunkikuvallisesti keskeisellä sijainnilla Rautaveden rannassa sijaitsevalla 
kirjastorakennuksella on sivistyshistoriallista arvoa. Arkkitehtuuriltaan rakennus edustaa 1980-luvun 
postmodernismia ja on säilyttänyt hyvin aikakaudelleen tyypilliset piirteet, kuten monumentaalisuus, 
monikulmaisuus ja tiilijulkisivu.  
 

 



 

Kuva: 1 Kirjasto Sillankorvankadun suunnasta kuvattuna. 

 

Kuva: 2 Asemakadun suunnasta kuvattuna. 

 


