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1. Johdanto
Forssan kansallinen kaupunkipuisto -hankkeen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on toteutettu Teknillisen korkeakoulun maisema-arkkitehtuurin koulutusohjelman Kulttuurimaiseman suojelu ja hoito -studiokurssin harjoitustyönä syksyllä 2005. Tekijöinä
ovat toimineet viidennen vuoden maisema-arkkitehtiopiskelijat
Sirja Hakala, Hanna Hannula sekä Elina Tirkkonen. Harjoitustyön
tavoitteena on ollut tutkia Forssan maiseman ja kaupunkikehityksen historiaa sekä nykytilaa ja analysoida Forssan mahdollisuuksia saada kansallisen kaupunkipuisto.

Kuva: Elina Tirkkonen

Saadakseen kansallisen kaupunkipuiston statuksen tulee hakijan
tehdä alueelle maisemanhoidon ja -suunnittelun apuvälineenä
toimiva hoito- ja käyttösuunnitelma. Suunnitelma toimii ohjaavana asiakirjana kaupungille ja kansallisen kaupunkipuiston alueen
maanomistajille. Tässä harjoitustyössä hoito- ja käyttösuunnitelma on kuitenkin enemmän ideoita ja ajatuksia herättävä suunnitelmaluonnos, jota ei tule käyttää suoraan sellaisenaan.

Loimijokea reunustavat laajat viheralueet sulassa sovussa teollisuuden kanssa.

1. JOHDANTO

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on tuoda paikan historiaa ja luontoa esille ja saada näin ihmisiä tiedostamaan paremmin ympäristöään. Harjoitustyön esiselvitykset ja historiatiedot
perustuvat moniin kirjallisiin ja kuvallisiin lähdeteoksiin. Hoito- ja
käyttösuunnitelmaluonnos on jaettu koko kansallisen kaupunkipuiston alueen kattavaan yleispiirteiseen kehityssuunnitelmaan
sekä tarkempaan alueelliseen tarkasteluun, jossa kohteista on
pyritty löytämään alueen käyttöä ja tuntemusta parantavat kehitystarpeet. Hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos perustuu harjoitustyönä tehtyyn erilliseen Kansallisen kaupunkipuiston esiselvitys -raporttiin.



2.1. Yleistä

2.2. Kriteerit

2.3. Vaikutus

Ympäristöministeriö voi myöntää Kansallinen
kaupunkipuisto- statuksen kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittävälle viher- ja rakennetun
kulttuuriympäristön kokonaisuudelle hakemuksen perusteella. Kansallisen kaupunkipuiston
tarkoituksena on vaalia alueelle ominaisia kulttuurihistoriallisia piirteitä ja luonnonominaisuuksia.

Kansallisen kaupunkipuiston tunnistamisessa ja
arvioinnissa käytetään neljää kriteeriä: sisältö,
laajuus ja eheys, ekologisuus ja jatkuvuus sekä
kaupunkikeskeisyys.

Puiston olennaisten arvojen säilyttämiseksi tarpeelliset määräykset annetaan yleensä perustamispäätöksessä ja muut alueen hoidon ja käytön kannalta tarpeelliset määräykset hoito- ja
käyttösuunnitelmassa. Määräykset on otettava
huomioon kaavoituksessa (MRL 70§) .

Maankäyttö- ja rakennuslaissa kansallisesta
kaupunkipuistosta todetaan seuraavaa: ”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen
kulttuuri- ja luonnonmaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien
kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen
kaupunkipuisto.
Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan osoittaa
alueita, jotka tämän lain mukaisessa kaavassa
on osoitettu puistoksi, virkistys- tai suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksen
kannalta sopivan käyttöön.
Puistoon osoitetaan ensi sijassa valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön omistuksessa olevia
alueita. Muita alueita puistoon voidaan osoittaa
omistajan suostumuksella.”

1. Sisältö
Kansallisen kaupunkipuiston täytyy sisältää kaupunkiluonnon monimuotoisuuden säilyttämisen
kannalta tärkeitä luonnonalueita, kansallisen
historian tai kaupungin omien kehitysvaiheiden
kannalta merkittäviä kulttuuriympäristöjä rakennuksineen sekä puistoarkkitehtonisesti tai
esteettisesti merkittäviä puistoja ja viheralueita.
2. Laajuus ja eheys
Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla puistoja viherympäristönä riittävän laaja ja häiriötön
sekä viherrakenteeltaan niin yhtenäinen, että
sitä pitkin on mahdollisuus siirtyä kaupunginosasta toiseen.

Perustamispäätöksessä olevia määräyksiä voidaan täydentää asemakaavassa muuta maankäyttöä ja rakentamista koskevin merkinnöin
ja määräyksin. Kansallisen kaupunkipuiston
aluetta voidaan osoittaa puistoksi, virkistys- tai
suojelualueeksi, arvokkaaksi maisema-alueeksi tai muuhun puiston kannalta sopivaan käyttöön (MRL 68.2§). Koska alueella on erityisiä
ympäristöarvoja, voidaan sille asemakaavassa antaa myös tarpeellisia suojelumääräyksiä
(MRL 57.2§) sekä rakennussuojelulain 2§:ssä
tarkoitetun kohteen suojelemiseksi tarpeelliset
määräykset. Näillä voidaan ohjata puiston ja rakennetun ympäristön tilaa muuttavaa toimintaa
sekä rakennusten suojelua.

Kuva: Elina Tirkkonen

2. Kansallinen kaupunkipuisto

Idyllinen syysilta Saaren kansanpuistossa.

3. Ekologisuus ja jatkuvuus
Ekologiselta kannalta on tärkeää, että alueelle
muodostuu lajiston siirtymisen ja vuorovaikutuksen mahdollistavia ekologisia käytäviä ja alue
on jatkuva eli liittyy välittömästi ilman selvää rajaa kaupungin ulkopuolisiin luonnonalueisiin tai
sitä ympäröivään maaseutuun.
4. Kaupunkikeskeisyys
Kansallisen kaupunkipuiston täytyy olla osa kaupunkirakennetta eli alkaa kaupungin ydinkeskustasta tai sen välittömästä läheisyydestä.



Lähteet:
www.ymparisto.fi

2. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO

3. Kansallinen kaupunkipuisto Forssaan?

3.1. Kaupunkipuiston merkitys Forssassa
Forssaan kuuluu omaleimainen teollinen kulttuuriperintö, joka
edustaa forssalaisten kehityskykyisyyttä ja luovuutta. Historia
näkyy vielä tänä päivänäkin jokapäiväisessä elämässä niin hienoina rakennuksina kuin elämäntyylinäkin.
Kansallinen kaupunkipuisto mahdollistaisi Forssan kaupunkirakenteen jäsentämistä, historian kerrontaa, arvokkaiden ympäristöjen säilymistä sekä Forssan roolin korostamista hyvänä paikkana asua sekä mielenkiintoisena matkailukohteena. Samalla se
mahdollistaisi kaupungin tavoitteita kehittää aluettaan historiaansa arvostavana ja viihtyisänä kaupunkina, jossa asukkaiden
mahdollisuuksiin vaikuttaa kiinnitetään erityistä huomiota.

Kuva: Sirja Hakala

Kansallisen kaupunkipuiston saaja sitoutuu vaalimaan historiallisia ominaispiirteitä, virkistysarvojen säilymistä sekä tuomaan
esille arvokasta puisto- ja kulttuurihistorian perintöä kuitenkaan
unohtamatta tämän päivän tarpeita. Kansallisen kaupunkipuiston
saaminen antaisi mahdollisuuden hankerahoitukselle sekä valtion
että EU:n kautta. Statuksen saaneet kaupungit ovat saaneet taloudellista tukea mm. puistossa sijaitseville rakennuksille, ympäristörakenteille ja -projekteille sekä helpotuksia esimerkiksi
rakennusten energiatodistusvaatimuksiin. Kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsevat rakennukset ovat myös oikeutettuja
hakemaan valtion vuotuisia entisöintiavustuksia.

Kehräämön viehättävää ympäristöä Loimijoen varrella.
Lähteet:
www.ymparisto.fi

3. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO FORSSAAN?



3.2. Kansallisen kaupunkipuiston kriteerien täyttyminen
1. Sisällön kriteeri
Kansallisen kaupunkipuiston alueella voidaan
erottaa neljä tärkeää maisematekijää - luonnonelementeistä Loimijoki ja harju, kaupunki sekä
eteläosan viljelysmaisema. Nämä tekijät ovat
pääosassa Forssan kansallisen kaupunkipuiston
identiteetin kehittymisessä.
Loimijoki on toiminut Forssan keskeisenä selkärankana, jota teollistuva yhdyskunta hyödynsi.
Loimijoki virtaa edelleen Forssan ytimessä kertoen tarinaa Forssan historiasta ja toimien kaupunkilaisten suosittuna virkistyksen lähteenä.
Forssan harju kulkee kaupungin keskustan pohjoispuolella jatkuen länteen päin Vieremän alueelle. Harjua on hyödynnetty myös rakentamisen
raaka-aineena, ja tästä ovat seurauksena muutamat maisemassa edelleen selvästi näkyvät soranottopaikat. Tästä huolimatta harjuluontoa on
säilynyt kaupunkipuiston alueella Harjupuistossa
ja Vieremässä.
Tämän päivän Forssassa on edelleen näkyvissä selvästi sen historia teollisuusyhdyskuntana.
Kehräämön ja kutomon alueiden lisäksi tehtaiden
työläisten asunnot, monet palvelurakennukset,

2. Eheyden ja laajuuden kriteeri
puistot yms. kertovat sen teollisuushistoriasta.
Forssan keskustan eteläpuolella levittäytyvät jo
vuosisatoja sitten raivatut peltoaukeat. Tyypillistä Forssan kaupunkirakenteelle on ollut teollisuusrakennusten selkeä rajautuminen avoimeen
peltomaisemaan. Nykyisinkin tämä maisemassa
näkyvä vastakohtaisuus on selvästi havaittavissa
saavuttaessa Forssaan.

Sisällön kriteerin täyttymisen uhat:

Forssan kansallinen kaupunkipuisto yhdistää
ympäröiviä kaupunginosia ja samalla mahdollistaa saavutettavuuden eri alueille viheralueita ja
kevyenliikenteen väyliä pitkin. Rajaus tukeutuu
kaupungin keskellä virtaavaan Loimijokeen, jonka ympärille viheralueet ovat aikojen saatossa
luonnollisesti syntyneet.

Pohjoisesta kansallisen kaupunkipuiston alueelle ulottuu Loimijoki - Jänhijoki -kulttuurimaisema-alue.

Laajuudessaan kansallinen kaupunkipuisto ulottuu avoimista viljelymaisemista Forssan ydinkeskustan kautta harjumetsiin. Forssan kansallinen
kaupunkipuisto toimii myös yhteytenä laajempien maisemakokonaisuuksien välillä. Etelästä
kaupunkipuiston alueelle ulottuu maakunnallisesti arvokas Tammelan kulttuurimaisema-alue,
joka sisältää valtakunnallisesti arvokkaan Mustiala - Porras - Kaukolanharju maisema-alueen.

- Rakennuspaineiden suuntautuminen
kansallisen kaupunkipuiston alueille

Eheyden ja laajuuden kriteerin täyttymisen uhat:

- Kansallisen kaupunkipuiston aluerajauksen kapeat kohdat
- Kevyenliikenteen reitistön kehittämättä jättäminen

- Rakennuspaineiden suuntautuminen
kansallisen kaupunkipuiston merkittäville
alueille
- Voimavarojen puute vanhenevien rakennusten kunnostamisessa

Kansallisen kaupunkipuiston alueen merkittävimmät maisematekijät: viljelyalu-

Kansallisen kaupunkipuiston kautta ympäröiviltä alueilta tulee päästä kaupungin keskeisille alueille.

eet, harju, kaupunki ja Loimijoki.
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3. Ekologisuuden kriteeri

4. Kaupunkikeskeisyyden kriteeri

Kansallisen kaupunkipuiston aluerajaus tukeutuu Forssan läpi virtaavaan Loimijokeen, joka
muodostaa ympäröivien viheralueiden kanssa
ekologisen käytävän läpi koko kaupungin. Jokea
reunustavat laajat viheralueet, niin kansallisen
kaupunkipuiston pohjois- kuin eteläosissa, joista
ne yhdistyvät luontevasti ympäröivään luontoon
ja viljelyalueisiin. Myös keskustan läpi virratessaan Loimijokea ympäröivät viheralueet, joskin
kapeampana vyöhykkeenä. Puiston alueen koillisosassa nouseva harju luo monipuolisen elinympäristön kasveille ja eläimille.

linnustonsuojelualue sekä Loimijoen varren kosteikkoalueet.

Muita ekologisesti arvokkaita alueita kansallisen
kaupunkipuiston alueella ovat eteläosassa sijaitseva maakunnallisesti arvokas Loimalammin

- Rakennuspaineiden suuntautuminen kansallisen kaupunkipuiston merkittäville alueille

Kaupunkipuiston alueen ekologisista arvoista tulee laatia lisäselvityksiä.

Ekologisuuden kriteerin täyttymiset uhat:
- Ekologisten käytävien katkaiseminen
- Vesistön pilaantuminen

Forssan kansallisen kaupunkipuiston alueen ekologisesti merkittävimmät alueet on ympyröity karttaan.

Forssan kansallinen kaupunkipuisto tukeutuu
Loimijokeen, jonka varrelta myös Forssan kaupungin kehitys on alkanut ja jatkuu edelleen.
Keskusta-alue sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston keskellä.

Kaupunkikeskeisyyden kriteerin täyttymisen
uhat:
- Keskustan painopisteen siirtyminen

Kansallinen kaupunkipuisto on noin 7 kilometrin
pituinen ja leveimmältä kohdaltaan noin 2 km.
Kansallisen kaupunkipuiston merkittävimmät
kohteet ovat Forssan keskustan välittömässä läheisyydessä ja kiinteässä yhteydessä nykyiseen
kaupunkirakenteeseen.

Forssan keskusta sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston ytimessä.

3. KANSALLINEN KAUPUNKIPUISTO FORSSAAN?



4. Kansallisen kaupunkipuiston yleispiirteinen kehittämissuunnitelma
4.1. Yleispiirteinen kehittämissuunnitelma
Kansallisen kaupunkipuiston tavoitteena on säilyttää kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- ja luonnonmaisema, historialliset ominaispiirteet sekä kaupunkikuvalliset,
sosiaaliset, virkistykselliset tai muut erityisarvot. Kansallisen
kaupunkipuiston saamiseksi alueen tulee täyttää neljä kriteeriä,
joita ovat sisältö, laajuus ja eheys, ekologisuus ja jatkuvuus sekä
kaupunkikeskeisyys.
Tämän yleispiirteisen kehityssuunnitelman tavoitteina on varmistaa kriteereistä erityisesti jatkuvuus- sekä laajuus ja eheys
-kriteerien täyttyminen. Tärkeimpänä tehtävänä näiden kriteerien täyttymiseksi on katsottu olevan kevyenliikenteen reittisuunnitelman luonnostelu kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Kehityssuunnitelmassa koettiin tärkeäksi lisäksi kaupunkipuistossa
sijaitsevien kohokohtien tunnistaminen. Suunnitelmaluonnos on
tiivistetty kahteen karttaan. Ensimmäinen on mielikuvakartta,
johon on pyritty tunnistamaan kaupunkipuiston tärkeimmät elementit ja kohokohdat. Toinen on tarkempi suunnitelmaluonnos,
johon on linjattu reittisuunnitelma sekä merkitty pienemmätkin
huippukohdat.

Vieremän mylly

Kehräämö ja
Yhtiönpuisto
Keskusta

Mielikuvakartta

Kutomo ja Kartanonpuisto

Kaupunkipuiston alueella on erotettavissa kolme erityyppistä osaaluetta. Nämä ovat pohjoisessa harjun alue, keskustan kattava
teollisuusperinnön alue sekä etelässä agraarimaisema-alue. Näistä jokaisen alueen tyypillisiä piirteitä tulee säilyttää ja mahdollisuuksien mukaan vahvistaa. Tarkempia kehityslinjoja jokaiselle
osa-alueelle löytyy kappaleesta 5, Aluekohtaiset suunnitelmat.
Forssan kansallisen kaupunkipuiston alueella sijaitsee lukuisia,
sekä rakennushistoriallisesti että luonnonoloiltaan arvokkaita kokonaisuuksia. Nämä ’huippukohdat’ on tässä kehittämissuunnitelmassa pyritty tunnistamaan, jotta niitä pystytään jatkosuunnitelmissa kehittämään ja tuomaan kaupunkirakenteessa esiin niiden
ansaitsemilla tavoilla. Koko kansallisen kaupunkipuiston mittakaavassa tässä suunnitelmassa on valittu tärkeimmiksi kohteiksi
Kutomon ja Kehräämön alueet, Vieremän myllyn ympäristö sekä
Loimalammen ja Salmistonmäen alueet. Näiden kohteiden saavutettavuutta tulee parantaa reitistön kehittämisellä. Joihinkin kohteisiin, kuten kutomon alueen tyhjiin teollisuusrakennuksiin tulee
mahdollisuuksien mukaan kehittää toimintaa. Kohteiden tarkemmat kehitysideat löytyvät Aluekohtaiset suunnitelmat -osiosta.

10

Loimalammi ja
Salmistonmäki

Mielikuvakartta kansallisen kaupunkipuiston alueesta. Kartalla on
eroteltu erityyppiset osa-alueet. Ehdottomat huippukohdat on ympyröity. Nuolet osoittavat kansallisen kaupunkipuiston alueen liittymissuuntia ympäröiviin luonnon- ja viljelysalueisiin sekä merkittäviin luontokohteisiin.

4. KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON YLEISPIIRTEINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Näköalapaikka harjun huipulle

Hautausmaa ja kappeli

Esihistoriallisten asuinpaikkojen esiintuominen
Ideakuva mahdollisista näköalapaikoista.

Näköalapaikat
Forssan kaupunkirakenteelle on tyypillistä suhteellisen matala rakentaminen ja kaupunkikuvassa korostuvat tornit.
Etelästä päin Forssan keskustaan saavuttaessa kaupungin
silhuetissa nousevat kirkon torni, kutomon vesitorni sekä
kutomon piippu. Tätä identiteettitekijää voisi korostaa tornien avaamisella yleisölle. Kansallisen kaupunkipuiston
alueelle tulisi kehittää näköalapaikkojen verkosto, jossa
Forssan seudun erityyppisiä maisema-alueita olisi mahdollisuus tarkastella ylhäältä käsin. Tällaisia näköalapaikkoja
voisi olla keskustan kirkontorni, Kutomon vesitorni sekä
Salmistonmäen lintutorni. Lisäksi Lamminmäelle olisi mahdollista kehittää näköalapaikka.

Uimakeskus

Vieremän myllylle mahdollista toimintaa, esim. kanootin
vuokrausta, kalastusta ym.
retkeilytoimintaa
Näköalapaikkana kirkontorni
Kehräämön alue

Keskustan vanhat
rakennukset

Kutomon alue
Viksbergin kartanopuisto

Reittisuunnitelma
Reittisuunnitelmaluonnokseen on merkitty kehitettäviä
reittejä sekä neljän tärkeimmän kohteen lisäksi muut
pienemmät huippukohdat. Tärkeimpinä periaatteina reittisuunnitelmaluonnosta laadittaessa oli joen saavutettavuuden parantaminen, sekä laajan, yhtenäisen kevyenliikenteenverkoston luominen. Tällä hetkellä huomiota tulee
kiinnittää etenkin pohjois- ja eteläosien saavutettavuuteen.
Ekologisuus ja jatkuvuus- kriteerissä edellytetään alueen
jatkuvuutta myös rajauksen ulkopuolisiin luonnonalueisiin
tai sitä ympäröivään maaseutuun, joten kaupunkipuiston
sisäisen reitistön kehittämisen lisäksi tulisi lähiseutujen
luontokohteiden ja – alueiden saavutettavuutta parantaa
yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Merkittäviä alueita
löytyy muun muassa Forssasta kaakkoon mentäessä valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan kuuluva Kaukolanharju sekä Torronsuon ja Liesjärven kansallispuistot.

Aktiivipuisto Sahan alueelle

Salmistonmäen lintutorni ja perinnehaka

Loimalammin linnustoalue

Bongauspoterot

Suunnitelmaluonnos kansallisen kaupunkipuiston pääreitistöstä.

4. KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON YLEISPIIRTEINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
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4.2. Kalustusideoita

Forssan kansallinen kaupunkipuisto on tarina pienestä Loimijoen varteen syntyneestä tehdasyhdyskunnasta. Kansallisen kaupunkipuiston näkyvyyttä
kaupunkikuvassa edistetään alueen valaistuksen,
kadunkalusteiden ja opasteiden yhtenäisellä ilmeellä. Kadunkalusteissa on haluttu tuoda esiin tehdas
yhtiön ja erityisesti sen perustajan A.W. Wahrenin
merkittävää osuutta Forssan kehityksessä. Kadunkalusteiden suunnittelussa tarkastellaan mahdollisuuksia käyttää A.W.Wahrenin Kojon Weistohuoneella luonnosteltuja puutarhakalusteita. Nämä sirot
ja ajattomat sälekalusteet sopisivat kansallisen kaupunkipuiston teemaan ja muistuttaisivat käyttäjiään
A.W.Wahrenin ja teollisuuden merkittävästä historiasta Forssassa.

Vuosisadan alussa osassa Forssan asuinalueilla kadut olivat huonossa kunnossa ja viemäröinti tapahtui
avo-ojien kautta. Kaduille rakennettiin lautakonkeja
jalankulkijoiden avuksi. Lautakonkien käyttämistä
jalankulkuverkoston osana harkituissa paikoissa voisi tarkastella.
Kaikkien kalusteiden valmistamisessa tulee käyttää
korkealaatuista käsityötä ja ammattimaista suunnittelua.

Lähde: Finlaysonin arkisto

Kalusteiksi on valittu kolmen, kahden ja yhden istuttavat puutarhasohvat. Roska-astiana on mahdollista soveltaa keppitelineeksi suunniteltua korkeahkoa

astiaa. Kalusteet tulisi merkitä Forssan kansallisen
kaupunkipuiston logolla. Niiden lisäksi logolla merkityt opastaulut helpottavat kansallisen kaupunkipuiston alueen hahmottamista kaupunkirakenteessa.
Myös valaistuksen ja mahdollisten viherreitistöjen
sekä teemareittien opastaulut tulisi suunnitella muiden kalusteiden tyyliin sopiviksi.

Kojon weistotyöhuoneen kalustejulisteessa on runsas kokoelma erilaisia kalusteita klosetista
keittiöjakkaraan.
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4. KANSALLISEN KAUPUNKIPUISTON YLEISPIIRTEINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

5. Aluekohtaiset suunnitelmat
5.1. Harjun alue

Harjun alue muodostuu pääosin Syrjänharjun alueista sekä pohjoisosien viljelysmaisemista. Tässä tarkastelussa tämä Harjun alueeksi ristitty osa-alue on jaettu kuuteen pienempään tunnistettavaan osaan: Siirtolapuutarhan, Lamminmäen, Myllyn, Harjun virkistysmetsän, Hautausmaan ja Linikkalanlammin alueeseen.

Siirtolapuutarha
Harjun virkistysmetsän alue

Lamminmäen alue

Myllyn
alue

Hautausmaa
ja kappeli
Linikkalanlammin virkistysalue

Harjun alueen osa-aluejako.

Harjun alueen vahvuudet, heikkoudet ja uhat
Harjun alueen vahvuuksiksi on laskettu myllyn ympäristö ja Vieremän harjualue ja tätä
ympäröivät vanhat peltoaukeat. Lisäksi moninaisten kasvupaikkatyyppien myötä lajisto
on monimuotoista, vaihdellen harjulle tyypillisestä lajistosta joen varren lehtomaisiin alueisiin. Alueella ei ole laajoja yhtenäisiä rakentamisen alueita, joten lajien liikkuminen on
suhteellisen vapaata, joten Harjun alue muodostaa merkittävän osan ekologista verkostoa.
Harjua on käytetty soranottoalueena, jolloin yhtenäinen harjuluonto on paikoin pirstoutunut. Etenkin myllyn koillispuolella sijaitseva, nyt jo käytöstä poistettu soranottoalue on
merkittävä maisemavaurio. Muita heikkouksia ovat paikoitellen huonot kevyenliikenteen
yhteydet muun muassa Vieremän alueelle.

Harjun alueen mahdollisuudet ja kehittäminen
Suuri osa Harjun alueesta on metsäistä virkistysaluetta. Täällä nykyistä laajemman virkistysreittiverkoston kehittäminen olisi toivottavaa, erityisesti alueen läpi Linikkalasta, Kaikulan kautta kohti Vieremää kulkevalla selkeällä reitillä olisi kysyntää. Reitistöä kehitettäessä tulee myös huomioda sen jatkuvuus lähialueiden talousmetsiin, kuten Ojalanmäen
alueelle.

Harjun alueen vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet.

Reitistä voisi kehittää merkityn teemareitin, jonka varrella opastepisteissä kerrottaisiin
esimerkiksi harjuluonnon synnystä, harjun käytöstä, Vieremän esihistoriallisista asuinalueista jne. Alueella aikoinaan kulkeneen kirkkotien linjausta olisi mahdollista tuoda maisemassa paikoin esiin.

Kuva: Elina Tirkkonen

Alueella sijaitsevia merkittäviä kohteita ei ole nykyisin tuotu esiin parhaalla mahdollisella
tavalla. Esimerkiksi alueen yhden ehdottoman kohokohdan, myllyn, mahdollisuudet on jätetty hyödyntämättä. Osa-alueita on tarkasteltu lähemmin ja kullekin alueelle on laadittu
tarkempia kehitystavoitteita seuraavilla sivuilla.

Harjun alueen luonto on vaihtelevaa.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT
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Kuva: Sirja Hakala

Siirtolapuutarha sijaitsee Vieremässä, kansallisen kaupunkipuiston pohjoispäässä, Lamminmäen harjuselänteen pohjoispuolella. Puutarhat olivat eräs ratkaisu Forssan teollisuusyhdyskunnan synnyttämän tiiviin
kaupunkirakenteen aiheuttamille pienille piha-alueille ja siirtolapuutarhat
ovatkin erikoisuus Forssan kokoisissa kaupungeissa. Alue jakautuu kahteen eri osaan, joista ensimmäinen perustettiin Vieremään vuonna 1973,
jolloin 4-5 aarin kokoisia palstoja rakennettiin 51 kappaletta. Vuonna
1977 ryhmäpuutarhaa laajennettiin 44 uudella palstalla. Siirtolapuutarha
on hyvässä kunnossa ja edelleen aktiivikäytössä. Alue on yleiskaavassa
merkitty ryhmäpuutarha/palstaviljelyalueeksi, joten alue ei vaadi kaavallisia toimenpiteitä.

Kuva: Sirja Hakala

Siirtolapuutarha

Rakennukset sijoittuvat siisteihin riveihin ja hyvin hoidetut piha-alueet jäävät niiden väliin.

1.

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

2.

1. Vanhempi osa
Lähteet:

2. Uudempi osa

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.

Vuonna 1974 siirtolapuutarhan kasvillisuus oli vielä nuorta ja
alue avoin.

Kehitystavoitteet:

Kuva: Elina Tirkkonen

•
Alueellisen kevyenliikenteen verkoston ulottaminen
siirtolapuutarhalle asti.
•
Kahden erillisen siirtolapuutarha-alueen yhdistäminen reitistöllisesti sekä toiminnallisesti.

Siirtolapuutarhan mittakaava on miellyttävän pienipiirteinen.
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5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Lamminmäen alue

Kuva: Elina Tirkkonen

Lamminmäki sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston pohjoisosassa Vieremässä.
Avoimen maiseman keskellä nousee Lamminmäen harjuselänne, joka on jatkoa
Forssan keskustaa sivuavalle harjulle. Harjua ympäröivät kauttaaltaan viljelyksessä olevat pellot sekä eteläpuolelta virtaava Loimijoki. Harjulla on toiminut laskettelukeskus vuosina 1980-1990 ja tämän vaikutukset ovat vielä paikoin näkyvissä alueen luonnossa. Muutoin Lamminmäen harju on tyypillistä harjumetsää.
Harjun etelärinteiltä on löytynyt vuonna 2004 tehdyissä inventoinneissa kivikautisia asuinpaikkoja. Niiden tutkimista tullaan jatkamaan.

Mäkilammin uimaranta sijaitsee harjun kupeessa hienon harjumetsän ympäröimänä.

Kuva: Sirja Hakala

Harjun kupeessa on myös pienehkö soranottoalue, joka aiheuttaa maisemavaurion muutoin yhtenäisenä säilyneelle harjulle.
1. Lamminmäki
2. Mäkilammi

Mäkilammin harjumetsän siimeksessä kulkee hiekkapäällysteisiä
kevyeliikenteen reittejä.

3. Soranottoalue

2.

3.

Kuva: Elina Tirkkonen

Lamminmäen alueella, aivan harjun kupeessa sijaitsee myös suosittu Mäkilammi
uimarantoineen. Rannan tuntumassa sijaitsee laskettelukeskuksen ajoilta jäänyt
rakennus, joka palvelee nykyään uimarannan käyttäjiä.

1.

Lamminmäen huipulta avautuu upeat näkymät metsän yli
moneen suuntaan. Paikka olisi otollinen näköalatasanteen rakentamiselle.

Kehitystavoitteet:
Lähteet:

•
Lamminmäen alueen luonteen kannalta harjua ympäröivien peltojen avoimena pitäminen viljelyyn kannustamalla olisi suotavaa.

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993., Museovirasto.
Rakennushistorian osasto FORSSA - Kulttuurihistori-

•
Loimijoen varren peltoalueiden viljelijöitä voidaan kannustaa suojavyöhykkeiden kehittämiseen.

allisesti merkittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977. [julkaisematon]

•
Alueella sijaitsevat soranottoalueet olisi syytä maisemoida mahdollisimman pian
käytön loputtua erillisen suunnitelman pohjalta.

Kuva: Elina Tirkkonen

•

Lamminmäen harju nousee avoimen peltomaiseman keskeltä muodostaen maisemassa
selvästi erottuvan maisematekijän.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Metsänhoidossa tulee huomioida virkistyskäytön mahdollistaminen.

•
Laskettelukeskuksen jättämiä jälkiä maastoon tulisi korjata istuttamalla kasvillisuutta paljaiksi jääneisiin kohtiin.
•

Lamminmäen päältä aukeavia upeita näkymiä tulisi paikoin avata ja korostaa.

•

Harjulta löytyneiden kivikautisten asuinpaikkojen esiin tuominen ja lisätutkimukset.
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Kuva: Sirja Hakala

Myllyn alue

Myllyn alue sijaitsee kansallisen kaupunkipuiston kapeimman kohdan pohjoispuolella aivan Vt
10 varressa. Vieremän padon luona on toiminut
mylly aina 1600 -luvulta lähtien, aluksi jalkamyllynä ja myöhemmin ratasmyllynä. Nykyisen, jo
pahoin rapistuneen myllyrakennuksen rakennusvuotta ei tiedetä. Padon viereen muodostunut
joenmutka korkeine seinämineen muodostaa intensiivisen tilakokemuksen vahvalla tilantunnulla ja veden äänimaailmalla. Aluetta reunustava
kasvillisuus on lehtomaista. Mylly jää nykyisen
kevyenliikenteen verkoston ulkopuolelle teiden
rajatessa aluetta. Myllyrakennus on merkitty vuonna 1991 vahvistetussa asemakaavassa
suojeltavaksi.

2.
1.

1. Vanha myllyrakennus
2. Vieremän pato

Lähteet:
Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.
Aaltonen, E. Länsi-Suomen yhteismyllyt. Forssa1944.

Kehitystavoitteet:

Kuva: Elina Tirkkonen

•
Myllyrakennus tulisi korjata ja ottaa käyttöön, jotta vanhaa
myllykulttuuria näkyisi vielä tulevaisuudessakin. Toimintaa, jolla rakennuksen saisi pidettyä kunnossa,
tulisi kehittää.
Myllyn rakenteet ovat paikoin pahoin rapistuneet

Veden pauhu korostuu kulhomaisen maisematilan luodessa hyvän kaikupohjan.
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Myllyn komeat rakenteet luovat rappioromantiikan tuntua.

Kuva: Elina Tirkkonen

•
Alueen sisäistä reitistöä tulisi kehittää ja ohjata, jotta rannan
eroosiolta ja kasvillisuuden kulumiselta vältyttäisiin. Samalla kulun
esteettömyyteen ja turvallisuuteen
tulisi kiinnittää huomiota.

Kuva: Elina Tirkkonen

Kuva: Elina Tirkkonen

•
Myllyn alue tulisi liittää alueelliseen kevyenliikenteen verkostoon yleiskaavasuunnitelmien mukaisesti.

Vieremän padon kuohua

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Kuva: Sirja Hakala

Harjun virkistysmetsän alue sijoittuu nimensä mukaisesti harjulle
Kaikulan pohjoispuolelle. Alue jakautuu käytöstä poistuneeseen laajaan soranottoalueeseen sekä havupuuvaltaiseen harjumetsään, jossa sijaitsee kaksiosainen valaistu pururata. Soranottoalue on jäänyt
käytöstä poistuttuaan hoitamatta ja on muutoin kauniille harjujaksolle maisemavaurio. Alueen hoitamattomuus estää myös sen käytön
ja aiheuttaa samalla riskin siellä sijaitsevalle I-luokan pohjavesialueelle.

Kuva: Elina Tirkkonen

Harjun virkistysmetsän alue

Harjumetsän keskeltä löytyy Vapaa-ajattelijoiden hautausmaa.

Soranottoalue on poistunut käytöstä, mutta sille ei ole vielä tehty jälkihoitoa. Alueella kulku on
turvallisuussyistä kielletty.
Kuva: Virsta väärään – Vanha Tammelan kirkkotie.

Harjualueen metsä on hyvin hoidettua ja kuntoradat ovat aktiivisessa
käytössä ympäri vuoden. Metsän keskeltä löytyy myös Vapaa-ajattelijoiden pieni kuusiaidalla rajattu hautausmaa.

2.

Lähteet:
Alanen, T. Virsta väärään - Vanha Tammelan kirkkotie. Forssa 1991.

1.

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
Museovirasto. Rakennushistorian osasto. FORSSA - Kulttuurihistoriallisesti mer-

1. Soranottoalue

kittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977. [julkaisematon]

2. Harjumetsä

Vielä 1900-luvun alussa nykyisen sorakuopan kohdalla nousi komea harju mäntymetsineen.

Kehitystavoitteet:
•
Soranottoalue tulee jälkihoitaa mahdollisimman nopeasti tärkeän pohjavesialueen ollessa
kyseessä. Alueen suojaverhouksen pysyvyyden sekä kasvillisuuden muodostumisen kannalta toimintaa ei tule johtaa alueelle kuin harkiten. Alueelle tulee tehdä tarkempi maisemointisuunnitelma.

Kuva: Elina Tirkkonen

•
Alueen sisäistä reitistöä kehitettäessä tulee huomioida kasvillisuuden kulutuskestävyys
sekä soranottoalueen käytön turvallisuus ohjaamalla kulkua hallitusti.

Harjumetsässä kulkeva kaksiosainen valaistu pururata on kuntoilijoiden päivittäisessä käytössä.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

•
Alueellista kevyenliikenteen reitistöä tulisi ohjata alueelle. Tällä hetkellä alue jää syrjään reitistöstä.
•
Harjumetsän hoidossa tulee huomioida virkistyskäyttö. Metsää uudistettaessa uudistusalat
on pidettävä pienimuotoisina.
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Hautausmaa ja kappeli
2.
1.

Harjun kupeessa Kaikulassa sijaitseva hautausmaan alue jakautuu kahteen eriluonteiseen osaan. Aluetta reunustavat kivistä
ladottu aita sekä takorautaportit. Pääportilta siunauskappelille
johtavaa polkua reunustavat koristeina käytetyt, klassillisten esikuvien mukaan suunnitellut kivipylväät, joissa on käytetty myös
valurautaa koristeissa. Aikoinaan polkua ovat reunustaneet myös
suuret kuuset. Vanhassa, vuonna 1909 rakennetussa osassa suuret jalopuut luovat arvokasta tunnelmaa johtaen kulkua vuonna
1910 rakennetulle kappelille. Se on eräitä Suomen vanhimpia vielä osin kesällä käytössä olevia kappeleita. Uusi osa jatkaa vanhaa,
mutta on kasvillisuudeltaan vielä nuorta. Uuden siunauskappelin
on suunnitellut Forssan kaupunginarkkitehti Yrjö Mykkänen vuonna 1973.

1. Vanha puoli

Kuva: H. Lindfors

Kuva: Sirja Hakala

2. Uusi puoli

Kuva: Elina Tirkkonen

Hautausmaan sisäänkäynnin päätteenä sijaitsee vuonna 1910 rakennettu pieni kappeli. Vanha
kuva on 1930-luvulta ja uusi kuva vuodelta 2005.

Lähteet:

Forssan hautausmaan erikoisuutena on pääkäytävää reunustavat,
erikoiset betonipaadet.

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
Museovirasto. Rakennushistorian osasto. FORSSA - Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977. [julkaisematon]

Kuva: Sirja Hakala

Kuva: Elina Tirkkonen

Kehitystavoitteet:

Uuden puolen kasvillisuus on vielä nuorta verrattuna vanhan puolen komeisiin puihin.
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•
Hautausmaan uuden puolen ja Harjun virkistysmetsän rajapintaa tulisi kehittää alueelle sopivammaksi ja kunnioittavammaksi. Tällä hetkellä alue toimii lähinnä toissijaisena huoltopisteenä,
eikä se luo hautausmaan arvolle sopivaa sisääntuloa.
•
Hautausmaan pääsisäänkäynnin luona sijaitsevaa paikoitusaluetta tulisi kehittää turvallisemmaksi.

Hautausmaan takorautaisessa portissa on nähtävillä hienoa vanhan
ajan käsityöläistaitoa.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Linikkalanlammin ympäristö toimii virkistys- ja
urheilualueena. Alueella sijaitsee suosittu uimaranta. Lammen ympäri kulkee mielyttävä ja näkymiltään vaihteleva kevyenliikenteen väylä.

1.

Viime vuosisadan alussa Forssassa alettiin kiinnttää huomiota kunnon urheilupaikkojen puuttumiseen. Kauppalan ja urheiluseurojen yhteistyönä perustettiin luistinrata Linikkalanlammille.
Kauppala osti osan Linikkalanlammin rantaa uimapaikaksi vuonna 1932 ja 1936 sinne perustettiin uusi uimalaitos pukusuojineen, hyppytorneineen ja kioskeineen. 1900 -luvun alussa
Lamminrannan uimala oli vielä pahasti rappeutunut.

Kuva: L-H m

Linikkalanlammin virkistysalue

Uimapromootio
puolivälissä.

Linikkalanlammilla

1900-luvun

2.

1. Lamminrannan puisto
2. Urheilualue
Kuva: Sirja Hakala

Linikkalanlampea ympäröivä Lamminrannan
puisto rakennettiin vuonna 1966.

Näkymä Linikkalanlammin pohjoisrannalta.

Lähteet:
Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.

Kuva: Elina Tirkkonen

Kehitystavoitteet:
•
Linikkalanlammin alueen
yhdistäminen kevyenliikenteen
väylällä VT10 yli kohti harjun
aluetta. Lännessä kevyenliikenteen reitistöä tulee kehittää Korko-ojan suuntaan.

Näkymä Linikkalanlammille etelänpuoleiselta rannalta.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT
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5.2. Teollisuusperinnön alue
Liha ja Säilyke Oy:n alue
Teollisuusperinnön alue sisältää pääasiassa Forssan teollisuushistoriaan kiinteästi liittyviä alueita, jotka toimivat Forssan kaupunkirakenteen selkärankana myös nykypäivänä. Teollisuusyhdyskunnan kehittyminen lähti liikkelle kehräämön ja kutomon teollisuuslaitoksien
rakentamisesta 1800 -luvun puolessa välin. Tehdaslaitosten ympärille
kehittyi lukuisia työväen asuinalueita, kuten Kalliomäen, Uudenkylän alue ja Yliskylän alue. Sodan jälkeistä asuntotuotantoa edustaa
Rantalanmäen rintamamiestaloalue. Forssan kaupunkirakenteeseen
kehittyi jo varhaisessa vaiheessa useita laajoja puistoalueita, mm.
1800 -luvun puolessa välin kehräämön alueelle kiinteästi liittyvä Yhtiönpuisto sekä myöhemmin 1900 -luvulla perustettu Talsoilanpuisto.
Forssan pitkää teollisuushistoriaa jatkaa Liha- ja säilyke Oy:n tehdas
Loimijoen varrella.

Rantalanmäen alue
Talsoilanpuisto
Yliskylän alue

Kehräämön alue

Kalliomäen alue

Keskustan alue

Kuva: Sirja Hakala

Uudenkylän alue

Kehräämön teollisuusrakennuksia Loimijoen varrella

Kutomon
alue

Teollisuusperinnön alueen heikkoudet, uhat
Teollisuusperinnön alueen osa-aluejako.

Alueella sijaitsee lukuisia yksittäisiä hienoja, rakennushistoriallisesti arvokkaita kohteita sekä yhtenäisinä säilyneitä, ajalleen tyypillisiä
kaupunkirakenteellisesti arvokkaita alueita. Tästä huolimatta useat
kohteet ja alueet eivät tule kaupunkirakenteessa esiin niiden ansaitsemalla tavalla. Keskustan alue on 1900 -luvun kuluessa muodostunut varsin vaihtelevaksi, paikoitellen kaupunkikuva on häiritsevän
rikkonainen. Kutomon ympäristössä paikoitusalueet ottavat osittain
pääroolin maisemassa.
Merkittävä tekijä Forssan kaupunkirakenteessa jo 1800 -luvun puolivälistä lähtien on ollut selvä kontrasti maaseutumaiseman ja teollisuusmiljöön välillä. Tämä selkeä rajapinta on säilynyt kutomon alueella teollisuusrakennusten rajautuessa osin edelleenkin avoimeen
maisemaan. Forssan uuden sisääntulotien suunnitelmat sekä kaavailut Hki-Pori- ja Turku-Hämeenlinna- valtateiden yhdistämisellä Forssan keskustan itäpuolella kulkevalla tiellä uhkaavat tätä Forssan kaupunkirakenteelle tyypillistä luonteenpiirrettä.
Teollisuusperinnön alueen mahdollisuudet ja kehittäminen
Forssan keskustan alueelle tulisi laatia kokonaisvaltainen kehittämisssuunnitelma, jonka lähtökohtana olisi teollisuushistoriaan liittyvien
kerrostumien esiintuominen.
Myös joen ympäristössä on edelleen hyödyntämättä jätettyjä kehittämismahdollisuuksia. Reitistön parantamisella ja valaistuksella Loimijokea pystyttäisiin tuomaan kaupunkirakenteessa paremmin esiin.
Suurimmat uhat alueella
on Kallionmäen sivuitse
suunniteltu Yhtiönkadun
jatke sekä uusien tielinjauksien kaavailu alueen
kaakkoisosaan.
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Osa-alueita on tarkasteltu lähemmin ja kullekin alueelle on laadittu
tarkempia kehitystavoitteita seuraavilla sivuilla.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Liha ja Säilyke Oy:n alue

Rantapuisto käsittää osa-alueen Loimijoen eteläpuolisen rannan. Siellä kulkee kevyenliikenteenväylä. Joen rantapenkat ovat osittain hyvinkin
jyrkkiä synnyttäen paikoitellen vahvan tilantunnun.
Myllyn kaakkoispuolelle on muodostunut liikenteellinen solmukohta. Siellä risteävät niin kevyenliikeenteen reitti, pohjoiseen kulkeva autotie
sekä Vt 10. Sillat ja eri tasoilla kulkevat tiet synnyttävät hienoja tiloja ja näkymiä.

1.

Rokkanen & Kumppanit rakennutti lihanjalostus- ja säilyketehtaan vuonna 1959. Yhtiö laajensi toimintaansa voimakkaasti vuonna 1971 ja
2003. Yhtiön nimi muuttui 1970 -luvun lopulla
Liha ja Säilyke Oy:ksi.

2.

Liha-ja säilyke Oy on osa Forssan pitkän teollisuushistorian jatkumoa. Pitkällä Loimijoen yli
kulkevalla logistiikkaputkella löytyy Loimijoen
varrelta myös edeltäjä. Kutomon alueella on jo
sen alkuajoista asti toiminut puinen logistiikkaputki.

1. Rantapuisto
2. Liha ja Säilyke Oy

Rantapuiston liikenteellinen solmukohta muodostaa eri tasoisine väylineen ja siltoineen mielenkiintoisia tiloja.

Lähteet:

Kuva: Elina Tirkkonen

Rantapuisto

Liha- ja säilyke Oy

Kuva: Elina Tirkkonen

Liha ja Säilyke Oy:n alue sisältää Rantapuiston,
Forssan Liha- ja säilyke Oy:n tehtaan sekä Korko-ojan ympäristön.

Maaston muodot synnyttävät tilantuntua joen ympäristöön. Paikoitellen tilakokemusta voisi vahvistaa
edelleen esimerkiksi istutuksin.

http://www.lihajasailyke.fi/static.php?sivu=2 (18.12.2005)

Kehitystavotteet:
•
Kevyenliikenteen reitin kehittäminen Linikkalan alueelta VT 10 suuntaisesti länteen puhdistamon itäpuolelta Loimijoen rantaan, josta joen pohjoispuolta pitkin kohti myllyn aluetta.

Kuva: Elina Tirkkonen

•

Loimijoen yli kulkeva Liha ja Säilyke Oy:n logistiikkaputki.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Joen tilallisuuden korostaminen kasvillisuudella harkituissa kohdissa.

•
Joen saavutettavuuden parantaminen. Harkituissa kohdissa joen rantaan pääsy tulisi mahdollistaa.
•

Näkymien avaaminen paikoitellen, esimerkiksi siltojen alta kohti myllyä.

•

Valaistuksen parantaminen siltojen alla.
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Rantalanmäen alue

Rantalanmäen alueeseen liittyy kiinteästi Turuntien varressa kohoava kerrrostalorivistö. Tätä
kerrostaloaluetta rakennettiin 1950 -luvuista alkaen sen saavuttaen lopullisen muotonsa 1960
-luvun puolessa välissä.
Rantalanmäki on säilynyt varsin yhtenäisenä ja
rauhallisena asuinalueena. Vuosikymmenten aikana kehittynyt kasvillisuus on muuttanut alueen ilmeen hyvin vehreäksi.

2.
3.

1.
Kuva: Forssan kaupungin arkisto

Kuten koko Suomessa, sodanjälkeinen asuntopula oli huutava myös Forssassa. Omakotitalorakentaminen oli suosittua. Asuntopulaa lievittämään rakennettiin laaja rintamamiestaloalue,
Talsoila, jota nykyisin Rantalanmäeksi kutsutaan.
Lauri Kauton laatima alueen asemakaava valmistui vuonna 1937. Kaavan katsottiin tuolloin
edustavan “täysin uudenaikaista arkkitehtuuria”.
Nykyisen Liha ja Säilyke Oy:n tuotantolaitoksen
kohdalla oli suunnitelmassa puistoalue. Alkuperäisessä suunnitelmassa omakotitalot jäivät
kauas Loimijoen rannasta. Aluetta laajennettiin
vuonna 1953 vahvistetun asemakaavan mukaisesti, jolloin rakentaminen täydentyi. Lisärakentamisen yhteydessä alueen keskelle jätettiin Ilmarisenpuisto.

3.

1. Rantalanmäen asuinalue
2. Ilmarisen puisto
3. Turuntien kerrostalot

Rantalanmäen alue on 1940-50 luvuilla rakennettu tyypillinen rintamamiestaloalue.
Etualalla 1950 -luvulta lähtien rakennettu yhtenäinen kerrostalorivistö. Kuva vuodelta
1963.

Lähteet:
Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.

http://www.forssa.fi/dynastia/djulkaisu/kokous/KOKOUS-58-11.HTM
(4.1.2006)
http://www.forssa.fi/kaavoitus/kaupkehi.htm (18.12.2005)

Kuva: Sirja Hakala

Kehitystavotteet:
•
Mahdollinen uudisrakentaminen tulee sovittaa olemassa olevaan miljööseen.
•

Korjausrakentamisen tulee soveltua alkuperäiseen tyyliin.

•
Ajalle tyypillistä oli tonttien rajaaminen pensasaidoilla. Myös tulevaisudessa tämä on toivottavaa, jotta yhtenäinen katutila säilyisi.
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Nykyisin alueesta on muodostunut varsin vehreä kasvillisuuden kehittymisen myötä.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Talsoilanpuisto
1.

Kehitystavoitteet:
•
Alueen historiaa tulisi tuoda esiin mm. informaatiotauluilla ja valaistuksella.

1. Talsoilan puiston vanha osa
2. Talsoilan puiston urheilukenttä
Kuva: Sirja Hakala

•
Alueelle tulisi laatia tarkempi kunnostusja hoitosuunnitelma.

Komeat vanhat tammet luovat arvokkuutta vanhalle puistolle.

Lähteet:

Talsoilan puiston Rantalanmäen puoleinen kevyenliikenteen reitti.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Kuva: Elina Tirkkonen

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.

Kuva: Elina Tirkkonen

Talsoilanpuistoon rakennettiin leikkipaikka vuonna 1966 ja se perusparannettiin 1998. Talsoilanpuiston etelälaidassa sijaitsee myös pesäpallokenttä joka toimii talvisin luistelujäänä.

2.

Kuva: Elina Tirkkonen

Talsoilanpuisto rakennettiin 1930 -luvulla kansanpuistoksi. Puisto sijaitsee tiiviin Rantalanmäen asuinalueen länsipuolella rakennetun ympäristön keskellä ja toimii näin asuinalueiden
lähivirkistysalueena. Puiston valmistuttua sinne
asetettiin vakinainen vartija huolehtimaan puhtaanapidosta ja estämään ilkivaltaa. Alueelle istutettiin luonnonvaraisten havu- ja lehtipuiden
lisäksi runsaasti jalopuita, kuten lehmusta ja
tammea. Alueella on vielä nähtävissä rakenteita
siellä aikoinaan sijainneesta Talsoilan kartanosta.

Jäljelle jääneitä rakenteita muistona aikoinaan paikalla sijainneesta kartanosta.

Talsoilan puiston reitistö kulkee suurten puiden keskellä.
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Yliskylän alue

Yliskylä

Kuva: L-H m

Yliskylän alue koostuu kaupungintalon ja paloaseman ympäristöistä, Yliskylän asuinalueesta
sekä lähivirkistysalueesta. Kiinteästi tehdasyhdyskunnan kehitykseen liittyvä Yliskylän asuinalue on alueen historiallisesti merkittävin osa.

Kuva: Sirja Hakala

Alueen halki virtaava Räynynoja on kaupunkiekologisesti tärkeä.

2.
1.
Amerikka - alkuperäisessä ja nykyasussaan.

4.

3.
1. Kaupungintalo
2. Paloasema

Forssa Yhtiö rakennutti työväen asuntoalueen
Kuhalan Yliskylään vuosina 1922-1924. Tämä
rakennusprojekti jäi laatuaan viimeiseksi Forssa Yhtiön historiassa. Alueen asemakaavan laati
arkkitehti Bertel Jung. Suunnitelmassa alueelle
oli kaavailtu yli 50 asuinrakennuksen sijoittamista. Suunnitelmaa ei kuitenkaan toteutettu
kokonaisuudessaan, vaan rakennuksia valmistui
suunniteltua vähemmän. Tämä myös Amerikaksi kutsuttu alue muodostui keskenään samanlaisista puisista rakennuksista, joiden sijoittelu oli
varsin väljää. Aikanaan aluetta pidettiin kovin
kasarmimaisena tehdasyhdyskunnan asuinalueena, ilmeisesti paljolti vähäisen kasvillisuuden
johdosta. Nykyisin aluetta arvostetaan enemmän.
Nykyisin alue ei vastaa täysin Jungin suunnitelmaa. Aluetta on täydennysrakennettu myöhemmin ja rakennuksia on purettu. Alkuperäisessä
suunnitelmassa ilmennyt, vielä 1946 ilmakuvassa havaittava keskuspuistikko on täydennysrakentamisen myötä hävinnyt, jolloin alkuperäinen
kokonaissommitelma on järkkynyt. Jäljellä oleva
osa keskusaukiosta on suojeltu.

Ote Bertel Jungin 1920 -luvun asemakaavasta. Vielä
1946 ilmakuvasta selviää Yliskylän alueen rakennusten sijoittelun vastanneen nykytilaa enemmän alkuperäistä sommitelmaa.

3. Yliskylän asuinalue
4. Räynynoja

Kehitystavoitteet:
•
Yliskylän alueen uudisrakentamista tehtävä harkiten. Jungin
alkuperäistä suunnitelmaa tulisi
säilyttää mahdollisimman paljon.

Kaupungintalo
Kaupungintalo on valmistunut vuonna 1977.
Kaupungintalon on suunnitellut kaupunginarkkitehti Yrjö Mykkänen. Kaupungintalo on rakennushistoriallisesti merkittävä, sen edustaessa
tyypillistä 1970 -lukulaista henkeä aina sisustuksesta alkaen.

•
Yliskylän täydennysrakentamisen tyyli oltava yhteensopivaa
vanhempien rakennusten kanssa.

Paloasema

•
Kasvillisuuden
lisääminen
Yliskylän alueelle harkitusti.
Kuva: Sirja Hakala

Paloaseman on suunnitellut arkkitehti B. Strömmer ja se rakennettiin vuosina 1948 – 1950.
Paloaseman laajennuksen on suunnitellut arkkitehti Kaarina Löfström ja se toteutettiin vuonna
2004.
Ylinnä kaupungintalo, alla vanha
palolaitos ja laajennus.

Ilmakuvat vuosilta 1946 ja 2004. Yliskylän alueelta on
purettu eteläisimmät rakennuksista, jolloin rakenteen
painopiste on muuttunut.

•
Kevyenliikenteenväylä tulisi
rakentaa Räynynojaa myötäillen
aina valtatielle 2:lle asti.

Lähteet: Hällström, H., Forssan kauppala. Maantieteenlaitoksen tutkielma. Turku 1930., Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983. Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
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Yhtiönpuisto

Axel Wilhelm Wahren perusti puuvillatehtaan
Forssaan Kuhalankosken varrelle vuonna 1847.
Puuvillatehtaan suunnitteli tukholmalainen Joh.
Fr. Ahlström, ja sen laajennuksen arkkitehti G.
Th. Chiewitz. Vuonna 1872 kehräämö paloi ja
uuden suunnittelivat ruotsalainen J. Hult ja suomalainen Chr. Bruun. Kehräämöä on tämän jälkeen laajennettu useampaan otteeseen, viimeiset laajennukset ovat peräisin 1900 -luvulta.

1850 -luvulta alkaen Kehräämön pohjoispuolelle
alettiin rakentaa Yhtiönpuistoa. Yhtiönpuisto oli
tarkoitettu sekä Kehräämön että Kutomon johtoportaalle. Sinne sijoitettiin tehtaan johdon ja
virkailijoiden asuntoja sekä vuonna 1851 yhdistetty Wahrenin asuinrakennus ja tehtaan konttori. Asuinrakennusten lisäksi sinne rakennettiin
myös palvelurakennuksia, kuten tehtaan sairaala ja koulu.

Kehräämön punatiiliset, eri aikoina rakennetut
tehdasrakennukset muodostavat vaikuttavan ja
yhtenäisen teollisuuskokonaisuuden.

Alueella oli lisäksi vapaa-ajan viettoon liittyviä
rakennelmia, kuten keilarata ja huvimajoja. Loimijoen rannalla on säilynyt 1870-80 -lukujen
vaihteessa rakennettu Theodor Deckerin suunnittelema, lähinnä uusrenesanssityylinen puinen
huvimaja.

Wahrenin pytingit

5.

6.

4.

3.

Ylhäällä näkymiä Forssa Yhtiön 50-vuotisjuhlapäivän
kunniaksi koristellusta puistosta.

2.

3. Yhtiönpuisto
4. Kaupunginpuutarha

Kehräämön punatiilinen tehdasrakennus kohoaa ylväänä Loimijoen reunalta.

Kuva: Sirja Hakala

2. Wahrenin pytingit

6. Meyerinpolun huvilat

Nykyisin puiston polkuverkosto on aiempaa yksinkertaisempi ja istutuksia on alkuperäistä vähemmän. Huolimatta muutoksesta puisto on säilyttänyt aikojen saatossa oman erityislaatuisen
identiteettinsä. Puisto on rakennus- ja puutarhahistoriallisesti arvokas, minkä lisäksi sen sijainti
kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla tekee
siitä suositun virkistysalueen.

Wahreninkatu on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen kokonaisuus. Lisäksi rakennukset edustavat
maamme vanhimpiin kuuluvia työväenasuntorakennuksia.

1. Kehräämö

5. Keskuspuisto

Alun perin Yhtiönpuisto on jakautunut monille
maisemapuutarhakokonaisuuksille
tyypillisesti kahteen erilaiseen osa-alueeseen. Maisemapuisto-osassa kävelyreitit kaartelivat runsaiden
istutusten rajaamina. Pääreitit olivat suorempia
ja niitä oli korostettu puukujantein. Toinen osa
toimi kettiöpuutarhana, jossa kasvatettiin hyötykasveja.

Kuva: Sirja Hakala

1.

7.

A. W. Wahren pyrki rakentamaan mahdollisimman omavaraisen teollisuusyhdyskunnan työväenasuntoineen, puistoineen ja palveluineen.
Kesällä 1848 rakennettiin ensimmäiset työväenasunnot Wahreninkadun varrelle. Näistä yhdeksästä niin kutsutusta Wahrenin pytingistä on säilynyt viisi, lisäksi 1908 rakennetuista kahdesta
jugendtyylisestä rakennuksesta toinen. Kadun
päässä sijaitsee lisäksi kehruumestarin asuintalo
ja puuvillamakasiini. Puuvillamakasiinissa toimii
tällä hetkellä Lounais-Hämeen museo.

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Kehräämön alueen muodostavat Forssan teollisuushistoriaan kiinteästi liittyvät merkittävät rakennus- ja puutarhahistorialliset kohteet. Tämä
alue on Forssan hienoimpia kulttuurihistoriallisia
kokonaisuuksia.

Kehräämö

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Kehräämön alue

Rakennusten sijoittuminen aivan joen reunaan muodostaa arvokkaan tuntuisen tilan.

7. Puutarhakadun huvilat

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT
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Kuva: Sirja Hakala

Kuva: L-H m

Puiston huvimaja 2005.

Kartta Kehräämön ympäristöstä vuodelta 1899. Kartasta näkyy selvästii Yhtiönpuiston jakautuminen
kahteen erityyppiseen osa-alueeseen: maisematyyliseen ja hyötypuutarhan alueeseen. Lisäksi polkuverkosto on huomattavan moninainen nykyiseen verrttanua.
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Kuva: Sirja Hakala
Kuva: L-H m
Kuva: L-H m

Kartta 1896 ja 1899 (kartta on saatu käyttöön Forssan Kaupunkisuunnittelu virastosta)

Puiston huvimaja 1930 -luvulla.

Vasemmalla 1900 -luvun alusta näkymä puukujanteen
päähän kohti virkailijan taloa. Ylhäällä kuva samasta
kohtaa vuodelta 2005. Viehättävä puistonäkymä on
säilynyt.

Yhtiönpuisto oli alun perin tarkoitettu tehdasyhtiön
johtoportaan käyttöön. Sinne sijoitettiin muun muassa
vasemmalla näkyvä keilarata. Nykyisin puistossa ei voi
enää huvitella keilaamalla.

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

Keskuspuisto

Forssassa puutarhanhoidolla on jo reilusti yli sadan vuoden perinne.

Keskuspuisto on osa Forssa Yhtiön perustamaa
laajaa viheraluetta kehräämön pohjoispuolella.
Tämä myös Sortohaan puistoksi kutsuttu alue
on pääosin mäntyä ja kuusta kasvava virkistysmetsä, joka on aiemmin toiminut metsäisenä laidunalueena. Puistossa sijaitseva kenttä on
aikoinaan toiminut kansanjuhlien pitopaikkana.
Senaatin kartasta vuodelta 1884 ilmenee alueen
olleen yhdistettynä Yhtiönpuistoon pitkällä puukujanteella.

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Kuva: Sirja Hakala

Puutarhakadun ja Meyerinpolun huvilat

Vasemmalla näkymä kauppapuutarhaan 1900-luvun alusta. Ylhäällä Forssan pitkää puutarhanhoitohistoriaa jatkava taimisto 2005.

Molemmilla kaduilla on useita 1860 - 1900 -luvun alussa rakennettuja hienoja puutaloja mm.
Rudolf Meyerin talo vuodelta 1866.
Rakennuksissa on sekä jugend- että uusrenessanssirakennuksille tyypillisiä piirteitä. Ne liittyvät kiinteästi Yhtiönpuiston kokonaisuuteen.

Ilmakuvat vuosilta 1946 ja 2004.
Keskuspuistossa
laidunnettiin
vielä 1900 -luvun puolessavälissä, jolloin rantojen kasvillisuus
oli paikoitellen nykyistä vähäisempää.

Kuva: Forssan kaupunki

Kasvihuoneviljely ja puutarhanhoito alkoivat
Forssan puiston tuntumassa heti kehräämön rakentamisen jälkeen. Ensimmäinen kasvihuone
ja laaja kauppapuutarha-alue rakennettiin varsinaisen Yhtiönpuiston pohjoispuolelle jo 1850-luvun alkupuolella. Laaja taimistoalue on pienentynyt uusien rakennusten tieltä viime vuosina.
Kasvihuoneita on ollut alueella useampia, nykyinen sijaitsee v. 1899 rakennetun kasvihuoneen
paikalla.

Kuva: Forssan kaupunki

Kaupunginpuutarha

Kehitystavoitteet:

Kartta: Kansallisarkisto

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

•

Ote Senaatin kartasta vuodelta 1884. Kuvassa näkyy
kauppapuutarhan alueelta pohjoiseen Keskuspuistoon
johtava puukujanne, jota ei enää ole.

Alueen historiaa tulisi tuoda esiin opastauluilla.

•
Yhtiönpuistoa tulisi kehittää alkuperäisen suunnitelman hengessä. Esimerkiksi puiston alkuperäinen kaksiosainen luonne tulisi
tuoda esiin. Nykyisten suorien kevyenliikenteen reittien lisäksi kaarevia polkuja lisätään. Harkittuja kasvillisuusryhmiä istutetaan. Alueesta tulisi laatia tarkempi puiston restaurointisuunnitelma.

Keskuspuistossa järjestettiin lukuisia kansanjuhlia.
Kuva Forssan Yhtiön 50 -vuotisjuhlista.

Lähteet: Hällström, H., Forssan kauppala. Maantieteenlaitoksen tutkielma. Turku 1930., Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983. Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
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Ronttismäen asuinalue alkoi muodostua 1850 -luvulla vanhan Linikkalan kylän mäkitupa-alueelle.
Nykyinen hahmo alueelle on syntynyt 1870 -luvulla alueen siirryttyä Forssa Yhtiön omistukseen.
Ronttismäelle tehtiin yhtiön toimesta Forssan ensimmäinen asemakaava. Siinä alue jaettiin pohjois-eteläsuuntaisiin linjoihin eikä alueella ollut
lainkaan poikkikatuja vaan palokujat ajoivat niiden
asian. Tonttien muodostumisen jälkeen alueelle
siirrettiin mökkejä Forssan keskustasta ja erityisesti Viksbergin alueelta. Tarkoituksena oli siistiä
paikkakunnan ulkoasua vuoden 1879 maatalousnäyttelyä varten. 1920 -luvulla alueen nimi muutettiin Kalliomäeksi, se kartoitettiin ja työläisille annettiin mahdollisuus ostaa vuokratontit itselleen.
Forssan kauppalan ensimmäisen asemakaavan
laati Bertel Jung. Tästä kaavasta toteutui Kalliomäen ensimmäinen poikkikatu eli Mäkikatu, joka
kulkee alueen läpi sen keskikohdalta. 1940 -luvulla aluetta täydennettiin rakentamalla pohjoisosaan
Harakkamäen asuinalue.
Aikoinaan Kalliomäellä oli asuinmökkien lomassa erilaisia kauppiaiden ja käsityöläisten liikkeitä.
Tällä hetkellä Kalliomäen I linjalla toimii yhä osto
ja myyntiliike sekä vuonna 1973 II linjalle avattu
Ronttismäen tehtaalaismuseo.
Kalliomäen alueella on säilynyt runsaasti vanhaa
rakennuskantaa. Lähes jokaisella tontilla sijaitsevat puutarhat kuuluvat olennaisesti Kalliomäen
identiteettiin. Kokonaisuudessan alue on miellyttävän pienipiirteinen ja omaleimainen. Kalliomäki on
vuonna 1993 sisällytetty valtakunnallisesti arvokkaiden alueiden kulttuuriympäristöjen luetteloon.

Yhtiön vanhainkoti
Forssa Yhtiö rakennutti 1909 Kalliomäen pohjoispuolelle työläisten vanhainkodin. Tyyliltään
rakennus edustaa lähinnä uusrenesanssia sekä
Lähteet:

Forssa yhtiö lahjoitti kirkontontin seurakunnalle 1899. Uusgoottilaistyyliin rakennettu pitkäkirkko valmistui vuonna 1918 arkkitehti Josef
Stenbeckin suunnittelemana. Kirkon yhteyteen
valmistui vuonna 1911 insinööri Jalo Elersin
suunnittelema pappila.

Viljelysmaisema on ulottunut aivan Kirkon ja Pappilan tonttiin kiinni. Tällä hetkellä kadut halkovat aluetta
mutta yhä edelleen kirkkolla on hallitseva rooli maisemassa.

1.
2.

4.

1. Kirkko
2. Pappila
3. Kalliomäen asuinalue eli Ronttismäki
4. Mäkikatu
5. Harakkamäen asuinalue
6. Yhtiön vanhainkoti

Kalliomäkeä 1950 -luvulla.

Kehitystavoiteet:

5.
3.

Kuva: L-H m

Kalliomäki

Kalliomäen Kirkko ja pappila

Kuva: Hanna Hannula

Kalliomäen alue muodostaa selkeän kokonaisuuden yhdessä työväenasuinalueen sekä kirkon ja
pappilan kanssa.

jugendia. 1980 -luvulla rakennus muutettiin
asunto-osakeyhtiöksi.

Kuva: L-H m

Kalliomäen alue

6.

•
Kalliomäen alueelle valmistellaan suojelukaavan päivitystä. Kaavoitusprosessin yhteydessä alueelle on valmistunut (diplomityönä) rakennustapaohjeistus. Alueelle tehdyssä kaavaluonnoksessa ja rakennustapaohjeessa Kalliomäen ominaispiirteet on otettu hyvin huomioon.
•
Kalliomäen asuinalueeseen kuuluvat olennaisena osana kirkko ja
pappila. Kirkon ja asuinalueen väliin jäävän I linjan suunnitelussa tulisi ottaa huomioon alueen maisemakokonaisuuden säilyttäminen.
•
Asuinalueeseen kuuluvien puistojen suhdetta rakennuskantaan tulisi
tarkentaa ja puistojen luonnetta lähivirkistysalueina tulisi kehittää. Aluetta
halkova Mäkikatu on toteutunut vuoden 1925 Bertel Jungin Forssan kauppalalle tekemästä asemakaavasta. Sen merkitystä Kalliomäen vihreänä
selkärankana tulisi korostaa.

Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.
Museovirasto. Rakennushistorian osasto. FORSSA - Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977. [julkaisematon].
Putkonen, L., Kaunisharju, K. [et al.] (toim.) Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeenlinna 2003.
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10.

13.

1. Teatteritalo

8. Funkkistalot

2. Tori

9. Koulukadun kerrostalot

3. Ankkalammin puisto

10. Forssan lyseo

4. Yhtiön hotelli

11. Vanha kylpylä ja meijeri

5. Keskustan päiväkoti

12. Makasiinit

6. Kerhola

13. Loimipuisto

7. Yhtiön lääkärin talo

14. Puistolinna

Vuonna 1862 perustettiin Forssaan tori, jonka
paikka oli hieman nykyisen torin lounaispuolella.
Julkisia rakennuksia sijoitettiin torin laitamille,
nykyisen Hämeenkadun varteen. Tänne rakennettiin mm. Yhtiön hotelli, Aleksanterin kansakoulu, kunnanlääkärin asuintalo, lastentarha
sekä kirjastotalo, jota Kerholaksi kutsutaan.
Lisäksi 1890 -luvun alussa hotellin taakse joen
rantaan valmistui Yhtiön sauna ja pesulaitos,
”Forssan kylpylä”.
Tämä kaupunkimainen keskusta oli muodostunut
Forssaan vuosisadan vaihteeseen mennessä.

Kuva: Sirja Hakala

Näistä mainituista ennen 1900 -luvun vaihdetta valmistuneista rakennuksista ovat säilyneet
kaikki lukuun ottamatta Aleksanterin kansakoulua.

Ankkalammin puisto sai kunniamaininnan Vuoden ympäristörakenne -kilpailussa 2005.

Keskustan fyysinen ympäristö on saanut nykyisen muotonsa 1900 -luvun aikana. 1940 -luvulla
keskustaan valmistui ensimmäinen varsinainen
kerrostalo, Puistolinna. 1950 -luvulla keskustan
alue laajeni Koulukadun varteen rakennetuilla
kerrostaloilla. 1960 -luvulla keskustaan torin ja
Kartanonkadun ympäristöön valmistui kerrostaloja Olli Kivisen yleiskaavan mukaan.
Alueen merkittävimmät viheralueet ovat Ankkalammin puisto sekä Loimi- ja Saunasillanpuistot.

Puistoalue myötäilee Loimijoen vartta Saunasillalta Hämeentielle saakka. Puisto rajautuu pohjoispuoleltaan Forssa Yhtiön vanhaan makasiinirakennusten tonttiin. 1898 Jokioisilta Forssaan
rakennettu kapearaiteinen rautatieyhteys kulki
nykyisen Loimipuiston halki. Sähköraide on tiettävästi myös kulkenut alueella kutomon ja kehräämön välillä.
Puisto on luonteeltaan puoliavointa/avointa
joenvarsimaisemaa. Rantaa myötäilevää kevyenliikenteen väylää rajaavat vanhat hopeapajut
luovat alueelle puistomaisen tunnelman. Hopeapajurivistö erottaa puistosta kaksi erilaista kokonaisuutta, puurivistön pohjoispuolen alue on
puoliavointa niittyä.

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

2.
14. 3.
8.
4.
5. 6. 7.
9.
11.
12.

Loimipuisto

Näkymä Forssan torille vuonna 1974.

Yhtiön lääkärin talo
Hämeentie 17 on insinööri O. A. Gadolinnin
suunnittelema kunnanlääkärin talo. Uusrenesanssia edustava puutalo rakennettiin vuonna
1897. Nykyisin rakennuksessa toimii kaupungin
kotipalvelu ja –sairaanhoito sekä yksi kaupungin
ryhmäperhepäivähoidon yksiköistä.

Kuva: Sijra Hakala

Keskustan alue

1.

Loimipuiston jokinäkymää.

Keskustan päiväkoti
Forssa Osakeyhtiö rakennutti vuosina 19001901 Birger Federleyn suunnitteleman lastentarharakennuksen. Vuosina 1949-1950 laajennuksen suunnitteli arkkitehti Erik Bryggman ja
vanhan osan perusparannuksen suunnitteli Harry Nilsson. Nykyään rakennus on kaupungin päiväkotina. Rakennus perusparannettiin vuonna
2002 rakennusarkkitehti Päivi Pylkkönen-Palmin
suunnittelemana.

Ankkalammin puisto 1900 -luvun puolessa välissä.

Kuhalan myllyn uudelleen rakentamiseen tarvittava savi vuonna 1845 hankittiin Ankkalamminpuistosta: tästä saivat alkunsa Ankkalamminpuiston lammikot. Kauppala päätti vuonna 1928
alueen kehittämisestä puistoksi ja vuonna 1949
kauppalanpuutarhuri Eino Eramo teki ensimmäisen virallisen puistosuunnitelman alueelle.
Kertomus Ankkalammin synnystä savenoton
seurauksena sitoo aluetta kaupungin varhaiseen
historiaan, vaikka sen fyysinen olemus on modernisoitunut merkittävästi. Ankkalammi sijaitsee keskeisesti Forssan kaupunkirakenteessa ja
se on varsin suosittu puistoalue.
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Kerhola
Hämeentie 15 on arkkitehti Hugo Lindbergin
Forssa Osakeyhtiölle suunnittelema ”Kerhola”,
rakennus sisälsi mm. voimistelusalin, näyttämön, käsityöhuoneen, lukusalin ja kirjastohuoneen. Rakennusaika on 1900-1901. Nykyisin
rakennuksessa toimii Vapaaseurakunta ja Torikirkko.

Kuva: Sijra Hakala

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Ankkalammin puisto

Lastentarhan vanha rakennus.
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Yhtiön hotelli

Kuva: Hanna Hannula

Kuva: Sirja Hakala

Kuva: Sirja Hakala

Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Vuonna 1883 Forssa Osakeyhtiön hotelliksi rakennettiin arkkitehti Theodor Deckerin suunnitelmien mukaan uusrenesanssityylinen puinen rakennus nykyisen Hämeentien varrelle. Hotellin yhteydessä on toiminut myös kapakka, kestikievari, kirjasto
ja lukusali.
Forssan kauppala osti hotellitalon vuonna 1928, josta lähtien se
oli kauppalan- ja kaupungintalona vuoteen 1977 saakka. Tämän
jälkeen rakennuksessa toimi musiikkiopisto. Nyt rakennus on
yksityisomistuksessa liikekäytössä.

(Ylhäällä vasemmalla ja oikealla) Vanha kylpylä
ja meijeri.

Vanha kylpylä ja Forssan kartanon meijeri

(Vas.) Jugendtyylinen Forssan yhteislyseo. Alkuperäinen ulkoasu on jonkin verran muuttunut,
mm. sisäänkäynnin kohdalla ollut torni on purettu.

Yhtiön pesulan viereen rakennettiin vuonna 1901 tiilinen meijerirakennus.

Vuosina 1890-91 Forssan osakeyhtiö rakennutti Loimijoen rannalle tiilisen sauna- ja pesulaitoksen. Vuonna 1933 rakennuksen
ulkoasua muutettiin.

Forssan lyseo
(Vas.) Hämeenkadulla sijaitsee kaksi tyypillistä
funktionalistista rakennusta. Nämä ajalleen tyypilliset rakennukset ovat hieno lisä kaupungin
ajallisessa kerrostuneisuudessa. Ne olivat päässeet pahasti rapistumaan, mutta ovat tällä hetkellä kunnostuksen alla.
(Alla) Kuvan oikeassa yläreunassa Forssan ensimmäinen kivinen kerrostalo, Puistolinna. Tehdasyhtiön rakennuttama ja Arkkitehti Jarl Eklundin
suunnittelema L:n muotoinen asuin- ja liikerakennus valmistui 1940.

Forssan yhteislyseon on suunnitellut arkkitehti Yrjö Sadeniemi
ja rakennus on rakennettu vuosina 1905-1906. Forssan yhteiskoulu on ensimmäinen maaseudulle perustettu suomenkielinen
oppikoulu. Jugentyyliä edustava arkkitehtonisesti komea rakennus on alueella hieman yksinään irrallaan ympäristöstään. Rakennus on merkittävä teollisuusyhdyskunnan muodostumisen
kannalta.
Teatteritalo
Vuonna 1939 arkkitehti Toivo Paatelan suojelukuntataloksi
suunnittelema rakennus valmistui torin laidalle. Rakennus edustaa pääosin funktionalismin tyylisuuntaa, mutta siinä on havaittavissa myös klassisistisia piirteitä. Nykyisin rakennuksessa toimii teatteri.

Kuva: Forssan kaupunginarkisto
Kuva: Forssan kaupunginarkisto

Koulukadun kerrostalot
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Kolmikerroksiset Eino Tuompon ja Jaakko Tähtisen suunnittelemat rapatut kerrostalot Koulukadun varrella ovat peräisin 1950
-luvulta.
Lähteet:

Kehitystavoiteet:
•
Yhteyksiä Ankkalammilta
keskusta-alueen muihin viheralueisiin tulisi kehittää.
•
Tulevaisuudessa
Loimipuistoon tulee kohdistumaan
käyttöpaineita Makasiinirannan
kaavoitusprosessin myötä. Alueen virkistyksellisen ja toiminnallisen arvon kohentaminen on
tärkeää. Aluetta tulisi kehittää
puistomaisemmaksi.
•
Loimijoen rantaan suunniteltujen asuinalueiden ympäristö tulisi suunnitella huolellisesti
ja vanhat makasiinirakennukset
tulisi säilyttää mahdollisuuksien
mukaan.
•
Vanhan rautatielinjauksen
tutkiminen maastossa ja mahdollisten vanhojen rakenteiden
esiintuominen ja käyttö puistoalueen kohokohtana.
•
Yhteyksien kehittäminen
Forssan lyseon alueelle tulisi kehittää, samoin kuin koulun pihaaluetta.
•
Hämeenkadun
funkkistalojen kuntoa tulisi parantaa
mahdollisuuksien mukaan.

Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.
Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993
Putkonen, L., Kaunisharju, K. [et al.] (toim.) Rakennettu Häme – Maakunnallisesti
arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy. Hämeenlinna 2003.
http://www.forssa.fi/kaavoitus/kaupkehi.htm (18.12.2005)
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Vesihelmi

Tehdasyhdyskunnan synnyn myötä 1880 -luvulla
rakennuksia alettiin Björninmäen ja Sepänhaan
tiivistyttyä rakentaa Uuteenkylään, aluksi Haudankorvan ja Kuhalan kylien rajalta Kuhalaan
päin, pitkin sen tien varsia, joka nyt muodostaa
Kauppakadun päätteen. Alueelle keskittyi kaupallisia ja palveluelinkeinoja hyvän sijaintinsa
takia. Viime vuosisadan alkuaikoina alueet saivat
tiiviin, puukaupunkimaisen leiman, mikä niillä on
vieläkin osin säilynyt. 1960-1970 -luvuilla laaditut asemakaavat ovat muuttaneet Uuttakylää
osin kerrostaloalueeksi.

Viihdeuimala Vesihelmi rakennettiin
vuonna 1993 ja rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Pekka Helin.

Työväentalo rakennettiin vuonna 1930 klassisen hengen mukaan

Alueen vanhaa käsityöläis- ja kauppiaskulttuuria on
vielä nähtävillä.

Työväentalo

Kuva: Sirja Hakala

Uudenkylän tiivis puukaupunkialue on vielä osin säilynyt alkuperäisen kaltaisena

Kuva: Sirja Hakala

Uusikylä

Kuva: Sirja Hakala

Uudenkylän alue

Björninmäen ja Sepänhaan alue vuodelta 1917 asetettuna päällekkäin nykykartan
kanssa.

Työväentalo sijaitsee Kauppakadun varrella, Uudenkylän asuinalueella. Ensimmäinen Työväenyhdistyksen toimitalo valmistui 1800 -luvun lopussa, mutta rakennus paloi 1900 -luvun alussa.
Uutta taloa oli suunniteltu jo ennen paloa, sillä
taloa varten oli ostettu Jokioisten kartanon Kuhalan Mattilan taloista tontti. Uusi työväentalo
vihittiin käyttöön vuonna 1912, mutta tämäkin
rakennus paloi vuonna 1929. Rakennuksesta jäi
jäljelle tiilinen alakerta, joka käytettiin uuden,
vuonna 1930 klassiseen henkeen rakennetun
toimitalon rakenteissa. Työväentalon edessä pienellä aukiolla sijaitsee muistomerkki ns. Forssan
kokouksesta, jossa vuonna 1903 perustettiin
sosiaalidemokraattinen puolue. Nykyään Forssan työväentalo toimii kokoustiloina ja konserttisalina sekä ajoittain elokuvateatterina.

2.

4.
3.
1.

1. Uusikylä
2. Vesihelmi
3. Työväentalo

Kehitystavoiteet:
•
Uudenkylän asuinalueen inventointi, asemakaavan uusiminen ja rakennustapaohjeiden kehittäminen ohjaamaan alueen kehittämistä yhtenäisenä kokonaisuutena.

Hotelli Maakunta

4. Hotelli Maakunta

Uudenkylän kauniissa miljöössä sijaitseva Hotelli
maakunta edustaa 1930 -luvun funkkista. Hotelli
Maakunnassa toimii majoituspalveluiden lisäksi
ravintola.
Lähteet:

•
Aluetta lounaasta reunustavaa jättömaata tulisi kehittää visuaalisesti
miellyttäväksi kokonaisuudeksi.
•
Työväentalon ja Hotelli Maakunnan ympäristöä tulisi kunnostaa ja kehittää.

Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
Museovirasto. Rakennushistorian osasto. FORSSA - Kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset ja rakennetut alueet. Forssa 1977.
[julkaisematon].
Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto
1983.
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Kutomon alue

Kutomo
Puuvillakutomon rakentaminen aloitettiin 1854 Loimijoen yläjuoksulle. Ensimmäisen kutomorakennuksen suunnitteli G.Th.P Chiewitz. Kutomo paloi 1877, jonka jälkeen uuden rakennuksen suunniteli englantilainen Edvard Potts. Tämän jälkeen aluetta on täydennysrakennettu ja laajennettu useaan otteeseen. 1951 alueelle rakennettiin automaattikutomo joka
2001 saneerattiin tavarataloksi. Kutomon alue on rakentunut monessa eri vaiheessa, mutta
siitä huolimatta rakennuskanta on pysynyt yhtenäisenä. Alue kokonaisuudessaan muodostaa
maisemallisesti tärkeän rakennusryhmän jonka silhuetti on havaittavissa jo kaukaa Forssaan
saavuttaessa.

1850 -luvulla Viksbergin aluetta rakennettiin
laadukkaasti ja se olikin kutomon ja Viksbergin
kartanon muodostamana kokonaisuutena hyvin
merkittävä alue silloisessa Forssassa. Suunnittelussa ja toteutuksessa on korostettu eri osa-alueiden nivoutumista yhteen sekä puukujanteiden
ja näkymien merkitystä. Kutomon aluetta pidettiin eräänlaisena toisintona aikaisemmin rakennetulle kehräämön alueelle. Kutomon alueelta löytyvät samat elementit kuin kehräämöltä;
tehdas ja sen välittömässä läheisyydessä olevat
työväen asunnot sekä puukujanne tehtaalle.
Viksbergin kartanopuistoa voitanee pitää Yhtiönpuistoa vastaavana puistoalueena.
5. Lounais-Hämeen meijeri

2. Kutomo

6. Viksbergin kartanopuisto

Pääkonttori rakennettiin kutomon pihalle 1909. Rakennus oli alun perin kutomomestarin talona mutta 1930 -luvulla se muutettiin yhtiön pääkonttoriksi. Jugendtyylinen konttorirakennus on säilyttänyt melko hyvin alkuperäisen muotonsa.

Kuva: Sirja Hakala

1. Voimalaitos

Pääkonttori

•
Kulttuurihistoriallisesti arvokasta Viksbergin Kutomon aluetta
tulisi kehittää kokonaisuutena ja sen ominaispiirteitä vaalien. Viksbergin alueeseen kuuluvat olennaisesti tehdasrakennusten lisäksi yhtiön vanha pääkonttori, Lounais-Hämeen meijeri ja Viksbergin
kartonopuisto sekä Viksbergin pytinkien alue. Alueelle suunniteltua
kaupan suuryksikköä ei tulisi alueelle rakentaa.

3. Pääkonttori
4. Viksbergin pytingit

1.

•
Uusien käyttötarkoitusten suunnittelu Kutomoalueen käytöstä
poistuneille tehdasrakennuksille. Alue antaisi hyvät mahdollisuudet
’toimintapuiston’ kehittämiselle. Esimerkiksi voimalaitoksen vanhoja
rakennuksia ja rakenteita voisi käyttää hyväksi mahdollisten urheilutoimintojen sijoittumispaikkoina.

2.
3.
5.
Kuva: Elina Tirkkonen

4.

Kehitystavoiteet:

6.

• Alueen hoito, kehittäminen, muutos- ja korjausrakentaminen tulisi
toteuttaa siten, että yksittäisten kohteiden merkittäviä omaleimaisia,
arkkitehtoonisia, maisemallisia ja historiallisia arvoja vaalitaan osana
kokonaisuutta.
•
Koko kutomon aluekokonaisuuden historiallisuuden esiintuominen opastein.

Vanhan kuljetinputken käytön mahdollisuuksia osana
kevyenliikenteenreittiä tulisi tarkastella.
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Viksbrgin pytingit ja Lounais-Hämeen osuusmeijeri
Alueelle rakennettiin Lounais-Hämeen osuusmeijeri vuosina 1904-1906. Alun perin sen tarkoituksena oli toimia Viksbergin kartanon meijerinä.
Tällä hetkellä teollisuuslaitosten väliin jäänyt punatiilinen tuotantorakennus on säilyttänyt melko
hyvin alkuperäiset piirteensä. Myöhemmin Viksbergin työväenpytingit vielä täydentyivät ja viimeiseksi alueelle rakennettiin kaksikerroksinen
puutalo, ns. kerrospytinki vuonna 1929 - 1930.
Pytingit purettiin vuonna 1979 ja tällä hetkellä
alueen rakennuksista ovat jäljellä vain kerrospytinki ja Lounais-Hämeen osuusmeijeri.

Kuva: L-H m

Viksbergin alueelle rakennettiin Chiewitzin piirrustusten mukaan seitsemän työväenasuntoa
vuosina 1855-58. Nämä ns. ”Viksbergin pytingit” sijoitettiin maastoa myötäillen pienelle kumpareelle puolikaaren muotoon. Lähimpänä kartanolta kutomolle vievää tietä oli kutomomestarin
talo. Pytinkejä vastapäätä rakennettiin talousrakennus. Pytinkien pohjoispuolelle istutettiin lehtipuita suojaamaan tehtaalta. Pytinkialueen läpi
vievän tien varteen istutettiin jo 1880 –luvulla
koivurivistö.

Ilmakuva Viksbergin alueelta 1960-luvulta. Kuvan keskellä Viksbergin pytingit muodostavat puoliympyränmuotoisen asuinaluekokonaisuuden.
Kuva vasemmalla: ”Kuin kauniin vihreän saarekkeen tuo 7-rakennuksinen asuntoalue muodosti laajojen peltojen keskellä. Ruohomaita oli mäen loivilla pinnoilla, mutta vasta 1880:n vaiheilla pytinkien
”förvalttari” Vas istutti koivuja rakennusten pohjoiselle. Pitkän pitkä liiteririvi sulki alueen etelänpuolelta. Näiden rajojen väliin mahtui
koko pytinkien maailma: liiterikujat, pesuhuone ja vanha pakari, ruohomaa jossa pyykkiä kuivatettiin, pumppukaivo, jonka luona muijat
tapasivat toisensa, Åkermanin ihana ”rekooli”, jonka joriinit kukoisKuva: Sirja Hakala

tivat ja pensaat kasvoivat suloisia marjoja, aidalla erotettu ruohomaa, missä tuoksui tuomi ja harvinainen valkovuokko nosti keväällä
kukkansa, Henrikssonin valkokukkainen omenapuu, johon ei koskaan
tullut hedelmää…” (Entisajan Forssaa ja sen väkeä I, toinen painos,
Lounais-Hämeen kotiseutu- ja museoyhdistys, Forssan kirjapaino Oy
1947) (Kuvaamisaika tuntematon)
Viksbergin pytingeistä on enää jäljellä vain 1929 rakennettu kerrospytinki.

Kehitystavoiteet:

Kuva: L-H m

•
Viksbergin pytingeistä on jäljellä vain vuonna 1929 rakennettu kerrospytinki. Rakennus tulisi säilyttää ja ottaa uudelleen käyttöön esimerkiksi
vapaa-ajantoiminnan tilana.
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•
Viksbergin pytinkien puustoinen saareke erottuu selkeästi ympäristöstään. Se on ympäristöään korkeammalla ja määperältään karumpaa ja
on siksi jäänyt viljelemättä. Tällaiset ympäristöstään selkeästi erottuvat
puusaarekkeet ja niitä ympäröivät vanhat viljelysmaisemat ovat maisematilan muodostumisen ja kulttuurihistorian kannalta merkittäviä alueita.
Alueen maisemakuvan säilymistä tulisi vaalia.
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sa alettiin suosia hyötypuutarhan sijoittamista
päärakennuksen läheisyyteen. Puutarha sijoitettiin kartanon pääakselin suuntaisesti näkymän
päätteeksi. Suomessa kartanoiden yhteyteen
muodostui korttelipuutarhoja 1700 -luvun lopulla ja niitä usein täydennettiin jälkikäteen maisemapuutarhoilla. Luultavasti Viksbergin kartanopuiston korttelinmuotoinen hyötypuutarha on
perustettu ennen maisemapuiston rakentamista. Pääosiltaan Viksbergin kartanopuisto mukailee englantilaista ferme orneé maisemapuutarhatyyliä, jossa maisemapuutarha rakennettiin
toimivan maatilan ympärille ja lähiympäristöä
muokattiin niin, että viljelymaisema sai näkyä.
Suomalaiseen maisemapuutarhaan on kuulunut
päärakennuksen ympärillä sijaitsevan puiston
täydentäminen kauempana sijainneen maisema-alueen avulla. Viksbergin alueella on puiston
osaksi otettu ympärillä levittäytyvät laajat peltomaisemat ja läheiset metsäsaarekkeet.

Viksbergin kartanon alueesta on maininta jo 1500
-luvun maakirjoissa. Historiansa aikana kartanolla on ollut useita omistajia. Kartanon lähiympäristö on ollut maatalouskäytössä kunnes 1850 -luvulla A.W.Wahrenin tultua kartanon omistajaksi,
rakennettiin kartanon yhteyteen laaja puutarha.
Mahdollisesti jo ennen Wahrenin tuloa kartanonomistajaksi on kartanon ympärillä ollut puistoalue. Viksbergin kartanopuiston suunnittelijasta
ei ole löytynyt mainintaa. Puistossa on kuitenkin
havaittavissa Euroopassa 1700 -luvulla vaikuttaneita puutarhatyylejä, joten on oletettavissa,
että puisto on suunniteltu ja rakennettu ajalle
tyypillisesti. Alueelle johtaa puistolehmuskujanne, jonka päätteenä on sijainnut vanha kartanon
päärakennus. Kartanon alueeseen on kuulunut
päärakennuksen lisäksi useita talousrakennuksia ja piharakennus, jotka ovat muodostaneet
pihapiireineen yhtenäisen kokonaisuuden. Pihapiirit ovat olennainen osa kartanopuistoa ja
luovat mielenkiintoisen tilasarjan puiston pohjoisosaan. Kartanon edustan muotoistutusten ja
aksiaalisen näkymälinjan esikuvana lienee ollut
ranskalainen puutarha. 1700 -luvulla Ranskas-

Kuva: Hanna Hannula

Viksbergin kartano

Viksbergin kartanopuistosta avautuu rajattuja näkymiä ympäröivään maisemaan.

Kehitystavoiteet:

Haudankorvan ja Viksbergin aluetta vuosilta 1787-89.
Viksbergin kartanopuiston kohdalla näkyy korttelimuotoinen puutarha. Oletettavaa onkin että Viksbergin alueella on ollut jo ennen Wahrenin tuloa suuniteltu puistoalue.

Kuva:L-H m

kartta: Maanmittauslaitos

•
Virkistysreitistön kehittäminen Loimijoen varteen mahdollistaen yhteyksien luomisen Salmistonmäelle ja mahdollisesti siitä eteenpäin seudulliseen viherverkostoon.

Kartanon päärakennuksen edessä on aikoinaan komeillut muotoistutuksia.

Lähteet:
Aaltonen, E. Entisajan Forssaa ja sen väkeä I. Forssa 1947

Putkonen, L., Kaunisharju, K. [et al.] (toim.) Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto ja Rakennustieto Oy.

Hakala, S. Prisman alue - maisemaselvitys. Forssa 2005. [julkaisematon].

Hämeenlinna 2003.

Hakala, S. Wiksbergin kartanopuiston inventointi. Forssa 2004 [julkaisematon].

Saarenheimo, J. Kun toimeen tartuttiin – Hämeen historia vuoteen 1945.
Hämeenlinna 1984.

•
Kartanopuiston virkistyksellisiä mahdollisuuksia ja saavutettavuutta
sekä yhteyttä viherverkostoon tulisi kehittää. Viksbergin kartanopuistoa
ympäröivä viljelysmaisema ja sinne avautuvat näkymät ovat oleellinen osa
puiston identiteettiä. Näkymien säilyminen ympäröivään maisemaan on
puiston identiteetin kannalta edelleen hyvin tärkeää.
•
Wiksbergin puisto on alkuperäisessä asussaan rajautunut tiukasti ympäristöstä. Puistoalueelle on muodostunut voimakkaat kulmapisteet
pensasaitojen ja puurivistöjen avulla. Tulevaisuudessa on tärkeää säilyttää
puiston nykyinen rajautuminen ympäristöönsä.
•
Puiston alueella on kaupunkiekologisesti monipuolinen kasvilajisto.
Tarkemman kasvillisuusinventoinnin perusteella alueelle tulisi tehdä hoitosuunnitelma.
•
Alueen sisäisiä reittejä suunniteltaessa on otettava huomioon puiston
alkuperäinen rakenne ja kasvillisuuden kulutuskestävyys.

Leimu, P. Forssa – elämää tehtaan pillin mukaan. Museovirasto 1983.
Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.

34

5. ALUEKOHTAISET SUUNNITELMAT

5.3. Agraarimaiseman alue
Agraarimaiseman alue on jaettu kolmeen pienempään osa-alueeseen: viljelyaukeaan, Salmistonmäen
ja Loimalammin alueeseen sekä entisen kaatopaikan
alueeseen.
Alueen vahvuudet, heikkoudet ja uhat
Alueella on pitkät perinteet maatalouselinkeinon
hyödyntämisessä. Tämä näkyy paitsi viljelyksessä
olleille alueilla kuin myös Salmistonmäen perinteikkäässä hakamaassa.
Uhkana on rakennuspaineiden kohdistuminen jo
1700 -luvulla viljelyksessä oleville peltoalueille. Uusien asuinalueiden toteutuminen rikkoisi maisemakokonaisuuden sekä tämän lisäksi hävittäisi Forssan
kaupungille tyypillisen piirteen, jossa teollisuusrakentaminen rajautuu avoimeen maisemaan.

Viljelyaukea

Salmistonmäki
ja Loimalammi
Entisen kaatopaikan alue

Agraarinmaiseman alueen osa-aluejako.

Alueen mahdollisuudet ja kehittäminen
Agraarimaiseman alueella saa nauttia avoimista näkymistä ja perinteikkäistä maatalousmaisemista.
Toivottavaa olisi tämän maisemiltaan hienon alueen
maisemakuvan säilyttäminen.
Alueen saavutettavuutta tulisi parantaa reitistön kehittämisellä.
Osa-alueita on tarkasteltu lähemmin ja kullekin alueelle on laadittu tarkempia kehitystavoitteita seuraavilla sivuilla.

Näkymä Salmistonmäen suunnasta Hakalan viljelyaukealle.
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Kehitystavoiteet:

Viljelyaukea

Kuva: Elina Tirkkonen

Hakalan aukean laaja peltokokonaisuus on ollut osittain viljelyskäytössä ainakin 1700 -luvun
loppupuolelta. Nykyisin alue kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Loimijoen kulttuurimaisemaan. Peltoaukeat ulottuvat Loimijoen vartta
Kutomon tehdasalueelta aina Pyhäjärvelle saakka. Pohjoisesta aluetta rajaavat Järvenpään,
Kaukjärven ja Kuuston vanhat kylät, joissa on
säilynyt jonkin verran vanhaa rakennuskantaa.
Hakalan laajan viljelysaukean takaa hahmottuva tehdasalueen siluetti on kaupunkikuvallisesti
tärkeä. Tiiliset tehdasrakennukset ovat muodostaneet rajapinnan rakentamisen ja viljelysmaiseman välille jo 1850 -luvulta lähtien.

•
Rakennetun ympäristön ja
viljeysmaiseman rajapinnan huomioonottaminen kaupunkikuvallisesti
merkittävänä asiana. Uusien rakennusten sijoittelussa tulisi huomioida
maisemakokonaisuuden ja näkymien säilyminen. Alueelle suunniteltua
tieyhteyttä ei tulisi rakentaa.
•
Vanhan peltoalueen säilyminen viljelyskäytössä ja viljelyyn liittyvien vanhojen latorakennusten
säilyminen maiseman rikastuttajana on tavoiteltavaa.

Kuva: L-H m

•
Loimijokeen rajautuvien peltoalueiden viljelijöitä kannustetaan
huomioimaan
suojavyöhykkeiden
tarpeellisuus.
•
Virkistysyhteyden luominen
pitkin Loimijoen vartta Salmistonmäen perinnemaisemiin ja linnustollisesti arvokkaalle Loimijoen alueelle sekä yhteyksien kehittäminen
mahdollisesti vesiteitse Tammelan
suuntaan.

Tehdasrakennukset ovat muodostaneet rajapinnan viljelysmaisemalle jo tehtaan perustamisesta lähtien. Kuvassa Forssan tunnetuimmat maamerkkit: kirkontorni ja kutomon
vesitorni sekä tehtaiden piippuja.

Karttaote viljelyaukeasta.
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Kuva ylhäällä: Tämä eriluonteisten alueiden jyrkkä kohtaaminen on yhä olemassa. Tämä
näkymä on Forssan identiteetin ja kaupunkikuvan kannalta hyvin merkittävä ja sitä tulisi
vaalia.
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Salmistonmäki ja Loimalammi

Salmistonmäen luonnonkaunis kallioinen mäki sijaitsee Loimijoen eteläpuolella Loimalammin
läheisyydessä. Salmistonmäen alue muodostaa selkeän saarekkeen avoimen viljelysmaiseman reunalle.

Salmistonmäki
Salmistonmäki on Lounais-Hämeen harvoja kasvillisuudeltaan edustavia perinnemaisemia.
Alueella on ollut hyvin pitkään kulttuurivaikutteita. Museoviraston inventoinneissa alueelta
on löytynyt kaksi kivikautista asuinpaikkaa sekä saviastioiden paloja nuorakeraamiselta ajalta n. 2500-200 eKr. Historiallisen ajan kartta-aineistosta on tulkittavissa että alue on ollut
hakamaana ainakin 1800 -luvulla, mutta oletettavasti myös jo huomattavasti varhemmin.
Tällä hetkellä mäntyvaltaisessa haassa vallitsee niittykasvillisuus; alueella tavataan aho- ja
keltamataraa, nurmirölliä, kurjenkelloa, poimulehtiä, metsä- ja jänöapilaa, särmäkuismaa
ja pukinjuurta. Katajia kasvavalla kallioisella kedolla kasvaa keltamaksaruohoa, ahosuolaheinää, hopeahanhikkia, kevättädykettä, keltamataraa, liuska- ja tummaraunioista, hiirenhäntää, isokäenrieskaa, hirssisaraa, nurmitatarta, suomulimi- ja kalliohyytelöjäkälää. Mäntyhakaa reunustaa tervaleppävaltainen metsälaidun, jossa on mesiangervoa ja viiltosaraa.
Salmistonmäki on maisematiloiltaan vaihteleva, selkeästi ympäristöstään erottuva metsäinen
saareke. Alueen korkeimmalle kohdalle on rakennettu lintutorni vuonna 1989. Lintutornista
avautuvat näkymät läheiselle Loimalammille sekä pitkälle Tammelan ja Forssan suuntiin.

1. Salmistonmäen perinnehaka ja lintutorni
2. Loimalammi

1.
Kuva: Sirja Hakala

2.

Salmistonmäen haka kesäisessä kukkaloistossa 2005.

Kehitystavoiteet:

Kuva: Sirja Hakala

•
Vuonna 2004 Salmistonmäellä laidunsi viisi lehmää. Perinnemaiseman hoitoa tulisi jatkaa laiduntamalla.
•
Salmistonmäen alue tulisi liittää kiinteämmin viheralueverkostoon, virkistysreittejä kehittämällä. Reitistön suunnittelussa tulisi ottaa
huomioon kasvillisuuden suojaaminen liialliselta kulutukselta esimerkiksi vahvistamalla kulkuväyliä pitkospuin.

Salmistonmäen lintutornista voi tarkastella ympärillä levittyvää maisemaa. Näkymät ulottuvat aina Forssan kaupungin silhuetista Tammelan pyhäjärvelle saakka.
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Loimalammi
Loimalammi on maakunnallisesti merkittävä linnustonsuojelukohde. Se on rehevä, lähes umpeenkasvanut pikkujärvi, jonka rantoja ympäröi laaja kosteikkoalue. Rantaniittyjen lajistoon
kuuluvat pajut ja tervalepät. Loimalammilla ja
Salmistonmäellä pesivä lintulajisto on runsas,
yhteensä alueella on bongattu pesimässä 54 eri
lintulajia ja perhosia alueelta on löydetty 27 eri
lajia.

Kehitystavoiteet:
•
Loimalammin linnustoalueelle kehitetään lintujen tarkkailuasemia ja lintutorni. Reitistö lammen ympäristöön tulisi suunnitella
hienovaraisesti ja maaston liiallinen kuluminen huomioon ottaen.

Lähteet:
Alanen, T., Saulo Kepsu ; [övers. Henrik Ekberg och Saulo Kepsu] Kuninkaan kartasto Suomesta 1776-1805 = Konungens kartverk
från Finland. Helsinki 1989.
Alanen, T. Someron ja Tammelan vanhin asutusnimistö – nimistön vakiintumisen aika. Jyväskylä 2004.
http://www.forssa.fi/ymparisto/Ympariston%20tilan%20katsaus.pdf
Kansallisarkisto. Senaatinkartta 1884
Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
Putkonen, L., Kaunisharju, K. [et al.] (toim.) Rakennettu Häme – Maakunnallisesti arvokas rakennusperintö. Hämeen liitto ja RaKuva: Sirja Hakala

kennustieto Oy. Hämeenlinna 2003.
Saarenheimo, J. Kun toimeen tartuttiin – Hämeen historia vuoteen 1945. Hämeenlinna 1984.

Kuva: Sirja Hakala

Loimalammin linnustollisesti arvokkaaseen ympäristöön olisi mahdollista rakentaa lintujentarkkailupoteroita.

Loimalammi on pyöreähkö, matalavesinen ja rehevä metsälampi. Loimalammin vapaa vesipinta-ala pienenee kuivina aikoina lähes olemattomiin.
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Entisen kaatopaikan alue

Vanha kaatopaikan alue sijaitsee Haudankorvan kylän kupeessa laajan viljelysmaiseman eteläpuolella. Alue on ollut suurimaksi osaksi metsäistä suota mutta se on ojitettu kaatopaikkatoiminnan alkaessa.Vanhan kaatopaikan läheisyydessä sijaitsee pienkoneiden lentokenttä.
Alue yhdistyy luonteeltaan Viksbergin pienteollisuusalueeseen.

1.
Viksbergin vanha kaatopaikka
Alue on toiminut yhdyskuntajätteen kaatopaikkana. Kaatopaikkatoiminta on loppunut vuonna 1996 ja tällä hetkellä aluetta kunnostetaan viheralueeksi. Kaatopaikka sijaitsee linnustollisesti arvokkaan Loimalammen läheisyydessä. Lintuharrastajien mukaan myös kaatopaikan
alueelta voi löytyä lintuharvinaisuuksia.

Kuva: Sirja Hakala

2.

Lentokentän alue
Forssan seudulla ilmailuharrastus on alkanut jo 1928 kun Lounais-Hämeeseen perustettiin
ilmanpuolustusyhdistys. Tämän jälkeen ilmailuharrastuksen vaiheet ovat olleet seudulla värikkäitä, jopa lentokonetehtaan perustamista puuhattiin Järvenpäänkylään 1940 luvulla.
Vuonna 1969 Forssan Seudun Ilmailuyhdistys ry rakennutti pienlentokonekentän Viksbergiin.
Tällä hetkellä kenttä on lennokki- ja purjelentokoneharrastajien käytössä. Kenttä sijoittuu
hienovaraisesti avoimeen maisematilaan.

1. Pienlentokenttä
2. Viksbergin vanha kaatopaikka

Pienlentokentältä avautuvat upeat maisemat viljelysmaisemaan.

Kehitystavoiteet:
•
Kaatopaikkatoiminnan loputtua aluetta on valmisteltu tulevaa maisemointia varten. Alueelle on tekeillä erillinen maisemointisuunnitelma.
•
Kaatopaikka-alueen vapautuessa maisemoinnin jälkeen viheralueeksi tulisi se yhdistää kunnan viheralueverkostoon.
•
Pienlentokentällä tapahtuvan harrastustoiminnan tukeminen ja kehittäminen
Lähteet:
http://www.surffi.net/~simovei/lhlh/index.php?id=C

•
Vanhoihin tielinjauksiin tukeutuvien virkistysyhteyksien luominen
Viksbergin kutomoalueen suuntaan ja siitä edelleen keskustaan päin sekä
vanhan kaatopaikka-alueen läpi Salmistonmäelle päin.

http://www.forssa.fi/ymparisto/Forssan_kekeohjelma.pdf
http://www.lentopaikat.net/effo.shtml
Peltovuori, R. Forssan historia. Forssa 1993.
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•
Uuden sisääntulotien rakentamisessa ja maisemaan sijoittamisessa
tulisi huomioida alueen avoimen luonteen säilyttäminen.
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