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RAKENNUSKULTTUURI-INVENTOINNIN TARKOITUS JA TOTEUTUS:
Toimeksiantona oli tehdä rakennetun kulttuuriympäristön selvitys yleiskaavapäivityksen tarpeisiin ja yleiskaavan edellyttämällä tarkkuudella. Niinpä
Ilomantsin kirkonkylän yleiskaava-alueen rakennuskulttuuri-inventoinnin tarkastelualueelta huomioidaan ja raportoidaan merkittävimmät, yleiskaavan
laatimisen kannalta olennaiset valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset rakennuskohteet ja alueet, joihin voisi kohdistua yleiskaavassa esitettäviä
suojelumerkintöjä.
Pääsääntöisesti sisätiloja ei ole inventoitu.
Inventointityön maastossa tehty tarkastelu ajoittui heinä- ja elokuulle 2019, inventoijana arkkitehti Juha-Pekka Husso.
Valokuvat, ellei muuta mainintaa, on kuvattu 17.7. - 24.8.2019ja 13.10.2021, kuvaaja J-P Husso. Kohteen 118 valokuvat 20.5.2021, kuvaaja Jarno
Saastamoinen. Vuodelta 1964 tai 1966 olevan viistoilmakuvan kuvaaja on Keijo Kääriäinen.
Tästä kerätystä aineistosta esitetään tämän raportin yhteydessä vain tärkeimmät asiakohdat ja muutama kuva/kohde tai alue.
Kun tässä yleiskaavassa ei huomioida kaikkia inventoituja kohteita, esimerkiksi tavanomaisia rakennuksia, joilla ei ole erityisiä rakennushistoriallisia,
historiallisia tai maisemallisia arvoja, ei niitä ole tarkoituksenmukaista esitellä kaavaselostuksessa.

ILOMANTSIN HISTORIAA JA KEHITYSVAIHEITA
muokattu otteista Ilomantsin keskustan osayleiskaavan 1999 ympäristöselvitystekstistä ja vuoden 2008 alueinventointitekstistä.
"3.1 HISTORIALLINEN ASUINYMPÄRISTÖ

Vakituiseen asumiseen liittyvien asuinpaikkojen synty on arvailujen varassa. Karjanhoidon ja viljelyn tulo seudulle joskus toisen vuosituhannen alkupuolella synnytti viimeistään kiinteän suurperheasutuksen ja kaskeamisen vaaroilla ja vesien varsilla. Ilomantsin kirkonkylä eli pogosta syntyi veronkannon
keskuspaikaksi ja seurakunnan keskukseksi todennäköisesti 1300-luvulla tai viimeistään 1400-luvun alkupuolella. Ilomantsi on Pohjois-Karjalan vanhinta
asutusaluetta; täällä luettiin Vatjan viidenneksen verokirjan mukaan v. 1500 yli sata taloa.
Ilomantsin kirkonkylä on kylistä vanhin. Vuonna 1618 kylässä oli 12 asuttua ja viisi autiotaloa. Vuonna 1624 taloja oli jo 24, mutta lännestä vyöryvä
luterilainen uhka alkoi vähentää asutusta.
V. 1651 lueteltiin maakirjassa 19 taloa. Nämä talot ryhmittyivät nyk. Pappilanvaaralle kilometrin pituiseksi parveksi. Pieni osa levittäytyi siitä pohjoiseen pitkin Ilomantsinjärven itärantaa. Ruptuurisodan (1656) jälkeen kirkonkylän taloluku kasvoi vahvasti uudisasutuksen seurauksena. Kylä kasvoi
pohjoiseen nyk. ort. kirkon suuntaan ja 1. asukas nousi Parppeinvaaralle. 1700-luvun alkupuolella pogostan asutus harveni. Asutus pysytteli Pappilanvaaran ja järvenrannan tuntumassa. Myöhempi liikeasutus oli laidunmaana samoin kuin Pötönvaara ja Parppeilakin.

3.2 VANHA JA NYKYINEN RAKENNUSKANTA
Kylän keskusta on sijainnut eri aikoina eri paikoissa:
 1800-luvun alussa Pappilanvaaran etelärinteellä
 1800-luvun lopussa luterilaisen kirkon lähettyvillä
 1930-luvulla Kauppatiellä Tirinkaivosta koilliseen
 1970- Mantsintien ja Kalevalantien risteyksessä"
 2020-luvun alussa keskustatoiminnot Ylätien ja Pogostantien välisellä Kalevalantiellä

Ilomantsin kirkonkylä sijaitsee vaarojen rinteillä ja suolaaksossa niiden välissä. Kylän laitaa halkoo Joensuu-Eno -maatie. Hallitsevana kyläkuvassa on
uusi, ankea Kalevalantie, jonka varrella on 1960-80-lukujen liikerakennuksia. Vanhoja teitä ovat Ylätie, Kirkkotie, Kauppatie ja Ruskosillantie. Kauppatie on autioituva entinen liikekeskus. Kylän keskipisteenä on torin risteys. Uudessa liikekeskuksessa ei juuri puustoa ole. Uuden virastotalon ja ev.lut.
kirkon edustalla on rakennettu puisto. Kirkonkylän vanhimmat rakennukset ovat (ev.lut. kirkkoa lukuun ottamatta) 1800-luvun alkupuolelta. 1800luvulta on säilynyt lähinnä kunnan tai seurakunnan omistamia virkataloja. Kauppatien ja Ruskosillantien rakennukset edustavat 1940-50-lukuja. 196080-luvuilla on syntynyt omakoti- ja rivitaloasutusta entisille peltomaille, jolloin taajamarakenne on tiivistynyt. 1970-luvulla tehtiin liikerakennuksia
uuden Kalevalankadun varrelle ja rakennettiin mm. keskuskoulu kirjastoineen ja vanhainkoti ja 1980-luvulla terveyskeskus ja kunnan ja valtion virastotalo.
Seuraavalla sivulla:
Ortoilmakuva vuodelta 1944, joka on osittain epäjatkuvasti yhdistetty.
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Ortoilmakuva: Ilomantsin taajama noin vuonna 2019.

Suurten muutosten teko taajamarakenteeseen on alkanut. Vuodelta 1964 tai 1966 olevan viistoilmakuvan keskellä, viljelykäytöstä pois jääville pelloille,
rakennetaan nelikaistaista Kalevalantietä ja sen varrelle moderneja, laajoja ja matalalinjaisia liikerakennuksia. Kuva Ilomantsin kunnan, kuvaaja Keijo
Kääriäinen.
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POGOSTAN KULTTUURIPOLKU
Noin neljän kilometrin pituinen kulttuuripolku kulkee Ilomantsin vanhan kyläkeskuksen ympäri. Reitin varrelle sijoittuvat pogostan merkittävimmät
rakennukset ja hautausmaat.
Polkua voi kulkea omatoimisesti molempiin suuntiin, ja reitille voi lähteä mistä kohteesta tahansa. Reitti on merkitty opasteilla ja lisätietoa kohteista
on saatavissa mobiilisovelluksen kautta. Kohteita on kaikkiaan kaksitoista. (tekstin lähde: Pogostan Sanomat -nettisivu, Julkaistu 16.5.2019)

Kartassa kulttuuripolun kohdekuvailu-/ opastaulujen sijainnit.

Esimerkki: opastaulu Varisvaaran hautausmaan luona.

LÄHDELUETTELO
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021 – 2027, Raportteja_40_2020,
Pohjois-Karjalan arkkitehtuuriopas, 2018
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt 2004
Pohjois -Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointiohjeita, P-K 2019
Ilomantsin rakennussuojelukohteet 1998
valtakunnalliset maisemanähtävyydet P-Karjalassa 2014
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöt -julkaisu (Pohjois-Karjalan liitto 2004)
Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe 2014
Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
Joensuun seudun kulttuuriympäristöselvitys 2005, Outi Suoranta
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RAKENNUSKULTTUURI-INVENTOINNIN TARKASTELUALUE:
Kartassa yleiskaava-alueen rakennuskulttuurin tarkastelualue ja myös laadittavana olevan kaavan suunnittelualue esitetty sinisellä rajausviivalla.

Kohteiden merkittävyysluokkien I, II ja III alue- ja rakennuskohteina luetteloidut: 102, 11 ym.
ym. on esitetty liitekartoissa.

MERKINTÖJEN SELITYKSET
kohdenumero
alueellinen merkittävyys:
arvoluokka:

esim. 102 = inventointikohteen tai -alueen järjestysnumero.
P = paikallisesti merkittävä, M = maakunnallisesti merkittävä, V = valtakunnallisesti merkittävä.
HI = historiallinen; Suomen, maakunnan tai paikkakunnan vaiheisiin tai johonkin merkittävään historialliseen tapahtumaan liittyvät kohteet, henkilö-, talous- oppi- tai sosiaalihistoriaan liittyvät rakennukset ja muistomerkit.
RH = rakennushistoriallinen; rakennus on rakennustaiteellisesti tai rakennusteknisesti arvokas, edustaa aikakaudelleen
tai jollekin alueelle luonteenomaista rakennustapaa tai on merkittävä eri sosiaaliryhmien rakennusperinteen esimerkki
taikka on merkittävä osa yksittäisen suunnittelijan tuotantoa.
MA = maisemallinen; merkittävä osa kulttuurimaisemaa tai kaupunkikuvaa tai ympäristössään huomattava kiintopiste.

Ilomantsin keskustan RKY2009 -alueet. Lännessä (vasemmalla) kaksiosainen Pappilanvaaran alue. Idässä (oikealla) Kauppatien ja Kotimäen alue.
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NYT TEHDYSSÄ RAKENNUSKULTTUURI-INVENTOINNISSA TODETTU:
Merkittävät maisemalliset kulttuuriympäristöt ja muut inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet:
Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti, henkilöhistoriallisesti tai maisemallisesti inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja
aluekokonaisuudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.

Ilomantsinjärven vaaramaisema
kuuluu Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vuonna 2012 määrittämiin
maisema-arvotusperusteiden kannalta maakunnallisesti arvokkaiden
kohteiden alueisiin, jotka esitettävä maakuntakaavan kolmannessa
vaiheessa.
merkittävyysluokka:
M
Näkymä Pappilanvaaralta Väyrynvaaralle

ma/mm = maiseman vaalimisen kannalta maakunnallisesti tärkeä alue.
Karttaote: " Pohjois-Karjalan maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnit kesällä 2010 ja keväällä 2012 ". Pohjois-Karjalan
maakuntaliitto.

23.11.2021
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106. Pahkavaaran kulttuurimaisema
osoite:
Pahkavaarantie 4-6 ja Kirvesvaarantie 3-5,
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 106
kiinteistötunnus: 146-432-11-20 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Pahkavaaran maisemaa muodostavien useiden eri ikäisten maatilojen pellot sijoittuvat sekä vaaran rinteeseen että pitkulaiselle lakialueelle.

108. Kuuksenvaaran kulttuurimaisema
osoite:
Ikolanmäentie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 108
kiinteistötunnus: 146-413-10-3 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Kuuksenvaaran kulttuurimaisema jää Pohjois-Karjalan maakuntaliiton määrittämän Ilomantsinjärven vaaramaisema-alueen itäpuolelle, mutta on myös
maisemaltaan huomion saava viljelty vaara-alue.

109. Heinävaaran kulttuurimaisema
osoite:
Heinävaarantie 2-5, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 109
kiinteistötunnus: 146-406-4-11 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Samoin Heinävaaran peltoalue ulottuu leveältä vaaran laelta kumpuilevalle alarinteen pellolle, jonka keskellä sijaitsee toisen maatilan pihapiiri.

111. Meskenvaaran kulttuurimaisema
osoite:
Meskenvaarantie 3-7, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 111
kiinteistötunnus: 146-413-9-72 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Meskenvaaran maisemassa ei ole yhtä yhtenäistä isoa ja avointa peltoa, vaan alue koostuu monista pienehköistä eri maatilojen rinne- ja lakipelloista.

116. Väyrynvaaran kulttuurimaisema
Väyrynvaarantie 14-24, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 116
kiinteistötunnus: 146-432-28-8 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Väyrynvaaran alue on tyypillistä ja edustavaa Vaara-Karjalaista maisemaa, joka neljän vanhan maatilan talouskeskuksineen ja viljeltyine peltoineen
näkyy monelle muulle ympäristön vaara-alueelle. Ja vastaavasti Väyrynvaaralta avautuu laajat näkymät.
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Mainitsemisen arvoisia esimerkkejä inventointialueen rakennuskannasta niiden
merkittävyyden mukaisesti jaoteltuna:

I

= Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja muut inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja aluekokonaisuudet:
Rakennushistoriallisesti, kulttuurihistoriallisesti, henkilöhistoriallisesti tai maisemallisesti inventointialueen merkittävimmät rakennukset ja
aluekokonaisuudet, joiden säilyminen on syytä turvata esim. yleis- tai asemakaavalla.

100. Pappilanvaara
Papintie 1 + ympäristö,
osoite:
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 100a
100a ja 100b
kiinteistötunnus: 146-406-60-25
omistaja:
merkittävyysluokka:

V (RKY 2009)

ma/kv nro 3 Pappilanvaara ja 4 Pappilanvaarakirkko;
Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Ilomantsin vanhan kirkonkylän aikainen keskus on Pappilanvaaralla ja sen alapuolella kulkevan Kirkkotien varrella. 1500-luvulla Ilomantsista muodostettiin Pohjois-Karjalan veronkantopiirin, pogostan keskus. Pappilanvaaralle ja ympäristöön kerääntyi lisää asutusta peltoviljelmineen. Sekä ortodoksinen ja
luterilainen kirkko sijaitsivat vieretysten, mutta vuonna 1794 salaman aiheuttaman tulipalon jälkeen uudet kirkot rakennettiin Pappilanvaaran alapuolisille rinteille, etäämmälle toisistaan. Ilomantsin luterilainen kirkko rakennettiin ja vihittiin 1796. Kreikkalais-katolinen kirkko vihittiin käyttöön 1892.
Pappilanvaaralla oleva luterilainen pappila, Isopappila, on rakennettu vuonna 1843 ja Pikkupappila 1700-luvun lopulla tai 1800-luvun alussa. Kirkon
puoleisella rinnepellolla on kaksikorsuinen ja etukatoksella varustettu riihi, jonka vuonna 1993 uusittu pärekatto on jo päässyt pahoin rapistumaan ja
on jo osittain luhistunut.
Pappilan pihapiiristä on purettu suurikokoinen navetta ja aitta vuonna 1964. Samana vuonna tehty pitkä ja pulpettikattoinen talousrakennus, jossa on
mm. autotallit, lämpökeskus ja varastotilaa, ei ole harmoniassa pappilan rakennustyylin kanssa.
Pappilanvaaran laki, josta on vaikuttava näköala Ilomantsinjärvelle ja sitä ympäröiville vaara-alueille, on säilynyt melko avoimena peltona lähes Ilomantsijärveen saakka. Kasvava puusto pappilan ja rannan tuntumassa sekä kirkon ympärillä tosin rajoittavat näkymiä enenevissä määrin. Myös rannan ja
kirkon väliin rakennettu Hyvinvointikeskus Toivonlahti+uimahalli osaltaan estää näkymiä. RKY-aluerajaukseen kuuluvat myös vesitorni ja etelään viettävällä Pappilanvaaran rinteellä olevat kunnalliskodin rakennukset ja puutarha.
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102. Kauppatien ja Kotimäen alue
osoite:
Kauppatie - Katri Valan tie 1,
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 102
kiinteistötunnus: 146-406- useitaomistaja:
merkittävyysluokka:

V (RKY 2009)

ma/kv nro 2; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Kauppatie, aikaisemmalta nimeltään Alatie, oli Ilomantsin liike-elämän ja palvelujen keskittymä 1920-luvulta sotien jälkeisille vuosikymmenille. Kun 1960luvun rakennuskaavan myötä tehtiin uusi pääkatu, Kalevalantie, siirtyi sinne moni liikeyritys Kauppatieltä. Kadun varren rakennukset on säilytetty
pitkälti alkuperäistyylissään, vaikkakin osa aiemmista liiketiloista on muutettu asuinkäyttöön. Tämä säilynyt kirkonkylämiljöö on myös pääosin ylläpidetty
hyväkuntoisena. Lisäksi alueella on omakotitaloja sekä entinen paloasema ja myös entinen työväentalo, nykyinen elokuvateatteri.
Sivummalla Kauppakadusta ovat metsäyhtiö Enzo-Gutzeitin aiemmin omistamat rakennukset, vuonna 1937 piiriesimiestoimistoksi ja majoituskäyttöön
rakennettu, sekä metsähoitajan asuintalona ollut asuinrakennus.
Yksi Suomen harvoista säilyneistä kunnallistaloista, Kansallistalo, valmistui vuonna 1905 mm. yhdistysten kokoontumispaikaksi. Vuodesta 1920 alkaen
kunnanvaltuuston kokoontumispaikkana, sittemmin laajennettuna mm. kunnan toimitiloja, pankki ja asuintiloja, nuorisotalona ja nykyään harrastustiloja.
Kotimäellä on säilynyt kaksi Ilomantsin varhaista koulurakennusta, 1906 valmistunut yksikerroksinen ja kaksikerroksinen vuodelta 1925, joka on nykyisin Katri Vala -kulttuurikeskuksena.
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110. Mekrijärven kylä ja Sissolan talo
osoite:
Mekrijärventie 22 ja Yliopistontie 4
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 110
kiinteistötunnus: , 146-420-10-101, 146-420-1-39 ym
omistaja: useita
merkittävyysluokka:

V (RKY 2009)

ma/kv nro 6; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
sr nro 130; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe,
Mekrijärven tutkimusasema
sr nro 131; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040,
Sissolan pirtti
ma/mm nro 4; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
ma/kv nro 6; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Mekrijärvi on Pohjois-Karjalan vanhimpiin asutusseutuihin lukeutuvan Ilomantsin vanhimpia kyliä. 1840-luvulla Mekrijärvellä ovat asuneet kalevalaiset
runonlaulajat Simana Sissonen (Sissolassa) ja Simana Huohvanainen. Jo 1600-luvulta tunnettu Sissolan tilan rakennusryhmä on ainoa maamme rajojen
sisäpuolella oleva runonlauluperinteeseen liittyvä alkuperäisellä paikallaan oleva. Sen pihapiiri koostuu kahdesta asuinrakennuksesta ja aitasta sekä 1900luvulla rakennetuista navetasta, saunasta ja ladosta. Sissolan läheisyydessä on muitakin iäkkäitä rakennusryhmiä. Sissola on suojeltu 21.5.2019; Laki
rakennusperinnön suojelemisesta ja asetus 480/85.
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Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) ja asetuksen 480/85 nojalla suojellussa Mekrijärven kylän entisessä kansakoulussa (vuodelta
1924) ja pihapiiriin tehdyissä muissa rakennuksissa toimi Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasema, nykyään Megrin Matkailu Oy.

62. Sissola, runonlaulajan kotitalo
osoite:
Mekrijärventie 22
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 62
kiinteistötunnus: , 146-420-10-101
omistaja:
merkittävyysluokka:

V (RKY 2009)

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Vasemmalla Sissolan rakennuksista sauna, kaivo, 2 asuinrakennusta, keskellä navetta ja oikealla Mekrijärveä ja lato.
RKY 2009 -alueeseen "Mekrijärven kylä ja Sissolan talo" kuuluva Sissola on ainoa maamme rajojen sisällä oleva runonlauluperinteeseen liittyvä kokonainen alkuperäisellä paikallaan oleva rakennusryhmä. Sen kulttuurihistoriallinen arvo perustuu ennen kaikkea henkilöhistorialliseen arvoon ja karjalaiseen
kulttuuriperintöön.
Sissolan tila on 1600-luvun lopulta lähtien kuulunut Sissos-suvulle. Tilaa isännöi 1800-luvun alussa runolaulajana tunnettu Simana Sissonen (1786-1848).
Sissolan pihapiiri koostuu kahdesta asuinrakennuksesta, aitasta, navetasta, ladosta ja saunasta. Simana Sissosen aikainen asuinrakennus käsitti tuvan ja
kaksi kamaria sekä eteisen.
1900-luvun alussa (ennen vuotta 1907) asuinrakennus sahattiin kahdeksi erilliseksi osaksi: Simanan tupa jäi paikoilleen, mutta eteinen ja kamarit
siirrettiin pihan itäreunaan, jossa niistä muokattiin tuvan, pienen eteisen ja eteiskomeron käsittävä asumus. Simanan tupaan lisättiin myöhemmin uudet
kamarit. Umpikuisti on lisätty 1915 jälkeen. Korjaustoimenpiteen yhteydessä koko rakennusta korotettiin nykyiseen korkeuteensa.
Sissolan tilan rakennukset ovat maalaamatonta puuta; julkisivuiltaan hirttä ja osin lautaa. Katemateriaalina on pääosin päre. Navetan, saunan ja ladon
kattopäreet uusittiin kesällä 2019.
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63. Salpalinja; Sonkajan kiviesteet
osoite:
Issakantie 106-108 ja Rouvisenmutka,
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 63
kiinteistötunnus: 146-432-16-20 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

V (RKY 2009)

ma/kv nro 9; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
arvoluokka:

HI
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RKY 2009 -alueena oleva Salpalinja on yksi merkittävimmistä II maailmansodan aikana rakennetuista linnoitusketjuista. Ilomantsin Sonkajan kiviesteet
ovat osa itäistä Salpalinjaa. Neuvostoliiton armeija ei päässyt etenemään Salpalinjalle saakka, joten Sonkajankin kiviesteet jäivät onneksi vaille taisteluja.
Nykyinen Issakantie + Rouvisenmutka oli silloinen maantie Ilomantsista kohti länttä. Rouvisenmutkan ja Issakantien risteyksen kohdalla tielinja sijoittuu
vesistön ja suon väliselle kannakselle, joten siihen noin 1,5 m korkuisilla kivilohkareilla tehty panssarivaunujen kulkueste olisi pysäyttänyt niiden kulun
kun tiekin olisi tukittu.

31-35. Ilomantsin ev.lut. kirkko
osoite:
Henrikintie 2,
82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 3131-35
kiinteistötunnus: 146-406-60-25
omistaja: Ilomantsin ev.lut. seurakunta
merkittävyysluokka:

M tai V

arvoluokka:

HI, RH ja MA

sr-1 ja sr, nro 3; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
suojelu; kirkkolaki

Vasemmalla Ilomantsin ev.lut.kirkon kellotapuli [32] ja oikealla ev.lut.kirkko [31].

Pappissukujen, Molanderin hautakammio [34]

ja Hjerpen hautakammio [35] kirkon alarinteellä

1653 perustetun Ilomantsin luterilaisen seurakunnan järjestyksessään viides kirkko on rakennettu Ilomantsijärven läheisyyteen Malisenmäelle. Edellinen,
viereisellä Pappilanvaaralla sijainnut kirkko oli tuhoutunut tulipalossa 1794, jolloin lähellä ollut ortodoksikirkkokin paloi.
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Tämän vuonna 1796 valmistuneen, puurakenteisen luterilaisen kirkon pohjaratkaisu on itäsuomalaisittain tyypillinen kapenevasakarainen ristikirkko.
Ristikeskuksessa on aumatun vesikaton sisäjiireistä nouseva lanterniini, lyhtyä muistuttava pikkutorni. Kirkkoa on kunnostettu ja muutettu useita kertoja,
mm. vuosina 1840, 1933 ja 1993-1994. Kirkon sisämaalaukset yli sadan enkelikuvan kera ovat vuosilta 1830-1832.
1790-luvun lopulla kirkon luo valmistuneessa kellotapulissa on pohjalaisten renessanssitapuleiden tyylipiirteitä.
Kirkko, kellotapuli ja hautakammiot kirkkotarhoineen sisältyvät RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

56. Ilomantsin ortodoksinen kirkko,
Pyhän profeetta Elian kirkko
ja 101. Iljan kirkon maisema-alue
osoite:
Kirkkotie 15, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 56, 101
kiinteistötunnus: 146-406-23-24
omistaja: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta
merkittävyysluokka:

M tai V

arvoluokka:

HI, RH ja MA

sr-1 ja sr, nro 5; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
suojelu; laki ortodoksisesta kirkosta
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Kun Pappilanvaaralla vierekkäin sijainneet ortodoksinen ja luterilainen kirkko olivat tuhoutuneet salaman sytyttämässä tulipalossa vuonna 1794, tehtiin
vuonna 1798 ortodoksiseurakunnalle uusi kirkko, järjestyksessään viides, paikalle jossa nykyisin sankarihautausmaa. Kuudes, nykyinen kirkko, tehtiin
kauemmas pohjoiseen uuteen paikkaan. Tämä 1892 käyttöön vihitty kreikkalaiskatolinen kirkko on pyhitetty profeetta Eliaan muistolle ja se on Pietarin
Pyhän synodin arkkitehti S.V. Sadovnikovin piirtämä. Viisikupolinen kirkko edustaa Venäjällä jo 1700-luvulla yleistynyttä kirkkotyyppiä, tyyliltään myöhäistä uusklassismia. Se on suurin Suomen ortodoksisista puukirkoista.
Kirkko ympäristöineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

27-28. Pikkupappila, Iljala
osoite: Kappalaisentie 2, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 2727-28
kiinteistötunnus: 146-406-59-14
omistaja: yksityisomistuksessa

rakennukset: vas. pappila [27], aitta [28].

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA
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Kappalaisen virka-asunnoksi 1800-luvun alussa tai 1700-luvun lopussa tehty Pikkupappila -asuinrakennus [27] sijaitsee Pappilanvaaralla; pihalta ja
sisätiloista avautuu upea maisema länteen, Ilomantsijärvelle ja vaaroille. Asuinrakennukseen on tehty muutostöitä mm. vuonna 1902 ja 1954, jolloin
pohjoispääty muutettiin erillisasunnoksi diakonissalle.
Pihan pohjoissivulla on hirsinen riviaitta [28] 1800-luvulta. Muut vanhat rakennukset on purettu; riihi, sauna, halkovaja, työväen asuinrakennus ja
navetta.
Pappila talousrakennuksineen ja peltoineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

29-30. Isopappila
osoite: Papintie 1, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 2929-30
kiinteistötunnus: 146-406-60-25
omistaja:

Pappilan pihalta avautuvaa avaraa maisemaa näkyy oikealla

pappila [29]

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

riihi [30].

Kirkkoherra Molanderin aikaan, vuonna 1843 rakennettua pappilaa on remontoitu mm. vuonna 1964, jolloin huonejakoa muutettiin. Samaan aikaan
purettiin pihapiiristä suuri navetta ja aitta.
Pappilasta pohjoiseen, rinnepellolla, on jo harvinaiseksi käynyttä tyyppiä oleva kaksikorsuinen ja etukatoksella varustettu riihi 1800-luvulta. Sen huonokuntoinen pärekatto on jo osittain luhistunut, mutta hirsiseinät ovat vielä kohtuukunnossa.
Pappila talousrakennuksineen ja peltoineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".
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22. Ruskosillantie 35, ent. Kanttorila
osoite:
Ruskosillantie 35, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 22
kiinteistötunnus: 146-406-5-52
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

1890-luvulla tehdyn asuinrakennuksen moniulokkeinen hahmo on peräisin useista laajennusvaiheista. Kun tila oli ev.lut.seurakunnan, asuivat 3 peräkkäistä kanttoria talossa. Pihapiirin vanhoista rakennuksista on purettu navetta, sauna ja lato. Aitta on tallella.

61. Varisvaaran hautausmaan ruumissuoja
osoite:
Kauppatie 10, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 61
kiinteistötunnus: 146-406-3-234
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Vuonna 1868 perustetun Varisvaaran hautausmaan laidalla olevan ruumissuojan rakentaminen ajoittunee 1800 ja 1900 -lukujen vaihteeseen. Se on
vaatimaton lautakattoinen hirsistä tehty säilytyspaikka hautausta odottaville vainajille.
Hautamuistomerkeistä mainittavin on runonlaulaja Mateli Kuivalattaren kivipaasi. Mateli on Suomen ensimmäinen nimeltä mainittu naislyyrikko.
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15. Kauppatie 45
osoite:
Kauppatie 45, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 15
kiinteistötunnus: 146-406-17-100
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH,HI

Ilomantsin seudun metsien hakkuutoimintaan liittyvässä rakennuksessa on ollut Enso-Gutzeit -metsäteollisuusyhtiön aluekonttori ja yläkerrassa majoitustiloja. Tämä vuonna 1937 valmistunut rakennus sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

70. Sonkajan kylätalo, ent. koulu
osoite:
Hömötintie 2, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 70
kiinteistötunnus: 146-432-7-44
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Kansakouluksi vuonna 1907 valmistunut ja vuonna 1913 lautaverhottu hirsirakennus on nykyään kylätalona. Suurten ikkunoiden koristeelliset pielilaudoitukset on tehty kansallisromanttiseen/jugend -tyyliin. Vuonna 1933 koulua jatkettiin pohjoispäästä keittotilalla ja opettajan asunnolla. Silloin
tehtiin myös peltikatto.
Kesällä 1941 koulu toimi kenttäsairaalana.
Pihapiirissä myös talousrakennus.

72. Nyppylävaaran navetta ja riihi
osoite:
Kerälänvaarantie 24, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 72
kiinteistötunnus: 146-431-9-11
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA
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+

Kookas hirsirakenteinen navetta korkeine toisen kerroksen varastotiloineen. Säärasituksen aikaansaaman seinähirsien syöpyneisyydestä päätellen navetta
lienee peräisin 1800-luvulta, mutta myös pihapiirissä oleva riihi on perimätiedon mukaan 1700-luvulta.. Osa sen hirsistä näyttää olleen jo jonkun
muun rakennuksen seininä.

83. Simanantie 9, ent. ortod. kanttorila,
Skiitta
Simanantie 9, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 83
kiinteistötunnus: 146-406-28-20
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH
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Ortodoksiseurakunnan historiaan liittyvä entinen kanttorin asuinrakennus lienee rakennettu 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Ikkunoina yhä kuusiruutuiset, Pihapiirissä on 1950-luvulta peräisin olevan saunan lisäksi kaksi hirsiaittaa. Maalaamaton, jyrkällä lautakatolla oleva, muualta siirretty aitta
vaikuttaa olevan 1800-luvulta. Punamultamaalatussa aitassa on kaksi aittahuonetta.

88. Ala-Koidan tie (noin) 54
osoite:
Ala-Koidan tie noin 54, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 88
kiinteistötunnus: 146-406-31-27
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Pieni asuinrakennus maalaamattomina harmaantuneine seinineen ja talousrakennuksineen on esimerkki vaatimattomasta asumisesta 1900-luvun alun
harvaan asutuilta alueilta. Sivuaa inventointialuetta.

92. Sissipolku 1a-1f, ent. rajavartiosto
asuinrakennuksineen
osoite:
Sissipolku 1a-1f, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 92
kiinteistötunnus: 146-406-10-202, 146-406-10-203
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Ilomantsin kirkonkylän yleiskaava-alueen rakennuskulttuuri-inventointi
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Entiset Rajavartioston henkilöstön asuinrakennukset, hallinto- ja toimistotilat sekä ruokala ovat saaneet uudet käyttäjät, mutta rakennukset on säilytetty 1950-luvun olemuksessaan, mm. rapattuine julkisivuineen.
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= maakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt ja muut rakentamisaikansa rakennustyypin merkittävät kohteet:
Rakennetun kulttuuriympäristön kannalta tärkeä rakennus, pihapiiri tai alue. Kohde on rakentamisaikansa tyypin hyvä esimerkki ja hyvin tai
melko hyvin säilynyt. Kulttuuriympäristön osatekijöiden/olemuksen säilyttämiseen kannustava suositusluontoinen kaavamerkintä olisi tarpeen.
Esimerkiksi: Kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö, jossa toteutettavien muutosten on sopeuduttava ympäristön historiallisiin ominaispiirteisiin.
Suunnitelmat tulee jo alkuvaiheessa esitellä rakennusvalvonnassa ja myös museoviranomaiselle jos rakennustarkastaja katsoo tarpeelliseksi.

3-6. Kauppatie 26, ent. Piirolan piha
osoite:
Kauppatie 26, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 3-6
kiinteistötunnus: 146-406-3-222
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH

Piirolan piharakennus [5]

Entisen Oma Avun piharakennuksessa [16] on nykyään näyttelyjä.
Myytyään vuonna 1914 Ylätiellä olleen talonsa ja tilansa Ilomantsin kunnalle Piiroiset rakensivat uuden talonsa silloiselle Alatielle, joka on nykyään
Kauppatien nimellä. 1943 talon osti kunta. 1948 rakennusta laajennettiin. Siinä asuivat ja pitivät vastaanottojaan sekä kunnan- että eläinlääkäri. 1970luvulta alkaen kotiteollisuuden neuvonta-asema on ollut talossa, joka nykyään nimellä Ilomantsin taitokeskus Piirolan piha.
Piirolan pihapiiriä rajaavat Kauppatien äärellä olevat kaksi vanhaa talousrakennusta, joista L-mallinen on Piiroisten rakentama. Toinen, Kauppakadun
suuntainen kaksikerroksinen aitta on aiemmin ollut naapuritontin kauppaliike Oma-Avun varastorakennuksena. Nykyään siinä on näyttelytiloja.
Rakennukset sisältyvät RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".
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11. Kauppatie 41, ent. PK-osuuskauppa
osoite:
Kauppatie 41, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 11
kiinteistötunnus: 146-406-2-167
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH

Pohjois-Karjalan Osuusliikkeelle vuonna 1939 valmistunut liikerakennus on SOK:n 1930-lukulaisen rakentamistavan mukaista funktionalistista tyyliä.
Matala lisäsiipi sauna- ja varastotiloineen pihan puolella lienee tehty 1940-luvulla. Toisessa kerroksessa oli asuntoja ja matkustajakoti 1965 asti, sitten
asuntoja. 1975-1984 rakennus oli kunnan toimistoina. Nyt 1. kerroksessa on toimistotilaa, 2. kerroksen ollessa asuntona.
Alkuperäiseen tyyliinsä palauttavasti remontoitu rakennus on edustava ja hyväkuntoinen esimerkki 1930-luvun funkkistyylin liikerakentamisesta. Rakennus
sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

21. Kauppatie 9, Kino Mantsi
osoite:
Kauppatie 9, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 21
kiinteistötunnus: 146-406-3-55
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

ma/km nro 3 (75); Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
arvoluokka:

HI, RH

Rakennettiin harjakattoisena ja yksikerroksisena työväentaloksi vuonna 1938. Nykyään elokuvateatterina toimiva rakennus on harvinainen työväentaloksi
kattomuotonsa takia - se on muutettu 1940-luvun lopulla kaksikerroksiseksi ja loivasti pulpettikattoiseksi. I960- ja 1980-luvuilla tehdyt muutostyöt
eivät ole tuoneet muutoksia 1940-luvun julkisivuihin.
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä.
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23-26. ja 103. Hassila
osoite:
Ylätie 12, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 2323-26, 103
103
kiinteistötunnus: 146-406-5-234 ja 146-406-5-235
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

ma/km nro 2; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
Hassilan vanha asuinrakennus [23]

ma/km nro 74; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
arvoluokka:

Hassilan kauppa-asuinrakennus [24]]

HI, RH ja MA

Hassilan uusin asuinrakennus ja navetta [25]

Ilomantsin keskustan tuntumassa olevalla Hassilan maatilalla on säilytetty monia vanhoja rakennuksia. Pihapiirissä on kolme asuinrakennusta, joista
vanhin on rakennettu 1800-luvun alussa, toisen osana on kauppapuoti 1860-luvulta ja jatkeena asuinosa vuodelta 1904. Kolmas asuinrakennus on
lähivuosikymmeniltä.
Tätä rakennushistoriallisesti merkittävää pihapiiriä rajaamassa ovat myös aittarakennus 1800-luvulta ja hirsinavetta 1910-luvulta. Riihi on etäämmällä.
Viljelykäytöstä pois jääneet pellot ovat alkaneet pusikoitua joten myös maisemallisesti tärkeät avoimet näkymät ovat katoamassa.
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä.
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39-40. Kirkkotie 18, Tohtorila
osoite:
Kirkkotie 18, 82900 Ilomantsi
39-40
kohdenumero (tunnus kartalla): 39kiinteistötunnus: 146-406-85-1
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Alkuaan lääkärin ja hammaslääkärin vastaanotto- ja asuintilat sisältänyt, vuonna 1900 lääkäri Onni Lackströmin rakennuttama entinen II kunnanlääkärin virkatalo sijaitsee lähellä kirkkoa. Taloa on jatkettu 1910 tai 1920-luvulla.
Tohtorilan vieressä on 22 m pitkä renkitupa-talousrakennus, myös vuodelta 1900. Ja siitä Kirkkotielle päin erillinen saunarakennus.
Tohtorilan rakennukset ovat säilyneet paljolti rakentamisaikansa olemuksessaan. Tohtorila talousrakennuksineen ja pihoineen sisältyy RKY 2009 alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

41-42. Kirkkotie 20, Apteekkarila,
Rohtola
Kirkkotie 20, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 4141-42
kiinteistötunnus: 146-406-122-5 ja -6
omistaja: yksityisomistuksessa

vanha apteekki [41] pihan puolelta

vas. uudehko autotalli-talousrakennus, vanha apteekki [41]

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

vanha apteekin talousrakennus [42]

Apteekkari Hannes Lackströmin vuosina 1907-1910 Tohtorilan naapuriksi rakennuttamaan taloon tehtiin apteekin tilojen lisäksi asuintilat. Eteläpäädyn
kaksikerroksinen asunto-osa on vuosien 1932-1934 laajennus.
1955-1971 talo oli seurakuntatalona, sitten siihen tuli ammattikoulun opetus- ja asuintiloja. Nyt talossa on kaksi asuntoa.
Pohjoispuolella on 1900-luvun alussa tehty talousrakennus, jossa on mm. aitta- ja autotalli, on huolella pidetty vanhassa tyylissään, samoin kuin asuinrakennus.
Apteekkarila talousrakennuksineen ja pihoineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".
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43-44. Kansallistalo
osoite:
Yhtiöntie 8, 82900 Ilomantsi
43-44
kohdenumero (tunnus kartalla): 43kiinteistötunnus: 146-406-17-94
omistaja:

vas. Kansallistalo [43] ja oik. piharakennus [44]

Kansallistalo [43]

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Kansallistalon piharakennus [44]

Hirsinen, vuonna 1905 kunnan, nuoriso- ja raittiusseuran sekä palokunnan toimesta yksikerroksisena rakennettu Kansallistalo on harvoja säilyneitä
kunnallistaloja. Kokonaan kunnalle ostettuna sitä laajennettiin vuonna 1930 mm. korottaen kaksikerroksiseksi.
Myös vuonna 1905 rakennettua piharakennusta on eteläpäädystä jatkettu nykymittaansa vuonna 1952.
Kansallistalo talousrakennuksineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

45-47. ent. Kotimäen koulut, nykyään
Katri Vala -kulttuurikeskus ja
Kotimäen pitotupa
Katri Valan tie 1a ja 1b, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 4545-47
kiinteistötunnus: 146-406-17-94
omistaja:

vas. Kotimäen pitotupaa [45], oik. Katri Vala-kulttuurikeskus [46]

Kotimäen pitotupa [45]

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Kotimäen aitta [47]

Ilomantsin varhaisista koulurakennuksista kaksi sijaitsee Kotimäellä. Niistä yksikerroksinen ("yläkoulu") on rakennettu vuonna 1906, jolloin siihen tuli
yksi luokkahuone, veistosali ja asunto. Nyt rakennuksessa toimii ruokaravintola. Kaksikerroksinen, nykyään Katri Vala-kulttuurikeskuksena oleva rakennus
tehtiin alakouluksi vuonna 1927. Siinä oli neljä luokkahuonetta ja neljä asuntoa.
Aittarakennus viiden aittahuoneen kera rakennettiin hirrestä yläkoulun lähelle vuonna 1928.
Kotimäen alue rakennuksineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

26.11.2021

Ilomantsin kirkonkylän yleiskaava-alueen rakennuskulttuuri-inventointi

Sivu 28/50

48-49. ent. Kunnalliskoti, Vaahtera
osoite:
Ylätie 24a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 4848-49
kiinteistötunnus: 146-406-3-222
omistaja:
Vaahtera [48] kadun puolelta

Vaahtera [48] pihan puolelta

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

entiset ruoka-aitat ovat nykyään varastoina [49]

Piiroisten 1800-luvun lopulla asuinrakennus-kaupaksi rakennuttama talo myytiin kunnalle 1914 ja siitä tehtiin vaivaistalo, myöhemmin kunnalliskoti.
Nykyiseen mittaansa ja muotoonsa rakennus laajennettiin 1925-1926.
Vaahtera talousrakennuksineen ja puutarhoineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

50-55 ja 105. Kuikanniemi
osoite:
Kuikanniementie 5a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 5050-55, 105
kiinteistötunnus: 146-406-13-6
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:
vas. Kuikanniemen aitta [52], oik. asuinrakennus [50]

M

ma/km nro 4; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
ma/km nro 77; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
arvoluokka:

vas. talousrakennus [51], oik. asuinrakennus [50]

HI, RH ja MA
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Kuikanniemen talousrakennus [ ]
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vas. navetta [53], talousrakennus [51], oik. asuinrakennus [50]

vas. Kuikanniemen sauna [54]

oik. Kuikanniemen riihi [55]

Vanhassa rakennustyylissään hyvin säilytettyä 1800-luvun maatilan neliöpihaa rajaavat asuinrakennuksen ja navetan lisäksi aitta ja talousrakennus.
Päärakennus, joka oli alun perin myös kauppa, on rakennettu kolmessa osassa alkaen 1849. Hirsinen navetta on rakennettu 1910-20-luvulla. Aitat
lienevät 1800-luvulta. Kokonaisuuteen kuuluu kauempana olevat pärekattoinen sauna, riihi, venetalas, puimalato + moottorihuone, kalustoliiteri, paja ja
latoja sekä rantarinteessä leikkimökki.
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä.

37-38. Protola, vanha ortodoksinen pappila / ent. nimismiehen virka-asunto
osoite:
Simanantie 7, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 3737-38
kiinteistötunnus: 146-406-63-31
omistaja: yksityisomistuksessa

[37], vanha ortodoksinen pappila, ollut myös postitalona, apteekkina
ja nimismiehen virkatalona

merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

ma/km nro 10; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
sr nro 133; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä
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25 m pitkä talousrakennus [38]

Sivu 30/50

vanhan ortodoksisen pappilan lasikuisti [37].

1800-luvulla ortodoksisen seurakunnan kirkkoherran virkataloksi rakennettu pappila, Protola, on toiminut sittemmin monessa käyttötarkoituksessa.
Venäjän vallankumouksen jälkeen taloudellinen tuki Ilomantsin ortodoksiseurakunnalle loppui, ja toinen papin viroista oli lakkautettava. Niinpä tarpeettomaksi käynyt Protola myytiin vuonna 1924 Suomen valtiolle nimismiehen virkataloksi. 1950-luvulla hirsirakennusta jatkettiin pohjoispäädystä rankorakenteisena noin 7 metriä ja rakennus varustettiin keskuslämmityksellä. Nimismiehen lisäksi apulaisnimismiehellä ja sihteerillä (kanslistilla) oli virkahuoneet. Takaisin seurakunnalle Protola siirtyi vuonna 1993 tai 1997, mutta on nykyään yksityisomistuksessa asuinrakennuksena.
25 metrin pituinen talousrakennus on harvinaiseksi käynyttä pitkää piharakennustyyppiä 1800-luvun lopusta. Siinä on ollut talli, navetta, vilja-aitta,
käymälä, lato ja puuliiteri.
Rannassa on nimismiehen vuonna 1965 rakennuttama rantasauna.

57-60. Ortodoksinen pappila
osoite:
Kirkkotie 17, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 5757-60
kiinteistötunnus: 146-406-23-24
omistaja: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

rakennukset: vas. pappila [57], navetta [58], aitta [59], oik. sauna [60].
Nykyisen ortodoksisen kirkon rakennuspaikaksi ostetulla Niemelä-maatilalla ollut asuinrakennus muutettiin pappilaksi kirkon valmistumisen aikoihin.
Navetta ja aitta-talousrakennus on ylläpidetty vanhassa tyylissään, samoin pellot avoimena. Pappilasta luoteeseen, rannan tuntumassa, on vanha hirsinen
sauna.
Pappila talousrakennuksineen ja peltoineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".
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64. Ikolanmäentie 4, Mallitalo
osoite:
Ikolanmäentie 4, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 64
kiinteistötunnus: , 146-413-10-3
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

ma/km nro 7; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
ma/km nro 79; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Hienosti alkuperäisenä säilytetty, vuonna 1914 maatalouden mallitilaksi rakennettu pihapiiri sijaitsee Ikolanmäellä, maisemallisesti näkyvällä paikalla.
Rakennukset ovat valmistuessaan edustaneet silloin uudenaikaisinta ja parasta maatilarakentamista. Päärakennuksen lisäksi pihapiiriä rajaavat L-mallinen
kookas navetta ja riviaitta. Navettaan lisätty AIV-rehutorni ja lato ovat vuodelta 1969.
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65. Kirvesvaarantie 20a, Alapiha
osoite:
Kirvesvaarantie 20a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 65
kiinteistötunnus: 146-432-30-24
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

ma/km nro 1; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Alapiha tunnetaan myös nimellä Renqvistin sukutalo, vaikka kuuluisa saarnamies Henrik Renqvist (alkujaan Heikki Kukkonen) ei olekaan syntynyt täällä
Kirvesvaarassa, vaan Sonkajassa, vuonna 1789. Alapiha kuului Heikin veljelle. Osa pitkästä asuinrakennuksesta on tuotu Sonkajasta. Rakennuksessa on
kaksi tupaa, joista eteläpäässä oleva on säilytetty hyvin alkuperäisen oloisena, vaikkakin uuni on purettu. Vanhin osa talosta on 1830-luvulta, pohjoispää on tehty 1900-luvun alussa. Vanhaa talonpoikaisrakentamistyyliä huokuvassa neliömäisessä pihapiirissä asuinrakennusta vastapäätä on harmaantunutta hirttä oleva talousrakennus ja kulmittain riviaitta, jossa vilja-, suola- ja vaate-/nukkuma-aitat + halkoliiteri aittojen välissä. Eteläsivulla on puustoa ja 1970-luvulla tehty navetta.

104. Parppeinvaara, Rajakenraalin maja
ja museorakennukset
osoite:
Parppeintie 4, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 104
kiinteistötunnus: 146-406-10-98
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

ma/km nro 12; Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite1
ma/km nro 83; Pohjois-Karjalan maakuntakaavan 3. vaihe
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Jatkosodan aikainen kenraalimajuri Erkki Raappanan majoitus- ja komentopaikka valmistui 1941 Rukajärvelle Tiiksan kylään, Novinkajärven rannalle.
Sitä laajennettiin vuosina 1942 ja 1944. Sodan päätyttyä rakennus siirrettiin metsästysmajaksi Lieksaan. Vuonna 1984 se vielä siirrettiin Lieksasta
Parppeinvaaralle, jossa se on nykyään museona.
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Parppeinvaaralle on museorakennuksiksi Runonlaulajan pirtin luo siirretty muitakin vanhoja rakennuksia, joista huomattavimpana Siitarinvaaralla sijainneet runonlaulaja Mateli Kuivalattaren syntymäkodin aitat. Parppeinvaaralla on myös vanha, asumattomaksi jäänyt Parppein maalaistalo ja riihi.
Pohjois-Karjalan kulttuuriympäristöohjelma 2021–2027:ssa maakunnallisesti merkittävä.

13 Kauppatie 43, ent. Enso-Gutzeitin
asuinrakennus
Kauppatie 43, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 13
kiinteistötunnus: 146-406-17-56
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Ilomantsin keskustan vanhimpiin lukeutuvassa asuinrakennuksessa vuodelta 1880 on mahdollisesti ollut kauppahuonekin.
Oy W. Gutzeit & Co:n tultua talon omistajaksi vuonna 1903 se toimi metsänhoitajan asuntona.
Vuosina 1960 ja 1981 tehtyjen entisöivien korjausten myötä talon ulkopuoli on hyväkuntoisena, tyypillisessä 1800-luvun olemuksessa. Päädyn eteinen
ja katos lienevät vuodelta 1960.
Asuinrakennus talousrakennuksineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

67. ent. maatalousoppilaitoksen henkilökunnan asuinrakennus
osoite:
Möhköntie 3f, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 67
kiinteistötunnus: 146-406-30-3
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Ilomantsin maamieskoulun (vuosina 1932-1968 nimellä Ilomantsin pienviljelijäkoulu ja 1968-1987 Ilomantsin maatalousoppilaitos) henkilökunnan
asunnoiksi 1920 ja 1930-lukujen vaihteessa tai vuonna 1936 tehty kaksikerroksinen puurakennus. Klassismin tyylipiirteet, mm. ullakon pyöröikkuna,
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ikkunat listoituksineen ja sisäänkäyntikatokset on säilytetty muuttamattomina. Nykyään tämä kolmen asunnon rakennus on yksityisessä asuinkäytössä.
Vanha maamieskoulun päärakennus on tuhoutunut tulipalossa.

81 Kauppatie 32 b
osoite:
Kauppatie 32b, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 81
kiinteistötunnus: 146-406-2-161
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Vuonna 1958 Kesko Oy:lle rakennettu sekatavarakaupparakennus on kunnostettu vanhaan olemukseensa, ollen hyvä esimerkki aikansa liikeasuinrakentamisesta, jossa maantasokerroksessa on liiketilaa ja toisessa kerroksessa asuntoja.
Rakennus sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

7-8. Kauppatie 30 (32 a)
Kauppatie 30 (32a), 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 7-8
kiinteistötunnus: 146-406-2-31
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Liikerakennuksen korjaustoimet tehty vanhoihin rakennusosiin sopeuttaen. Rakennus talousrakennuksineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja
Kotimäen alue".

9-10. Kauppatie 38
osoite:
Kauppatie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 9-10
kiinteistötunnus: 146-406-2-106
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

14.10.2021

Ilomantsin kirkonkylän yleiskaava-alueen rakennuskulttuuri-inventointi

Sivu 35/50

Kauppatien entisiä liike-asuinrakennuksia, jossa ei enää ole liiketiloja. Tämä aiemmin puhelinkeskuksena toiminut rakennus laajennettiin vuonna 1938
jatkamalla ja korottamalla kaksikerroksiseksi. Rakennus sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

12. Kauppatie 42
osoite:
Kauppatie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 12
kiinteistötunnus: 146-406-2-146
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Kauppatien liike-asuinrakennus, jossa liiketilaa katutasossa ja asuinhuoneistoja kakkoskerroksessa. Ei kuulu RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja
Kotimäen alue".

14. Kauppatie 33, Vapaasrk rukoushuone
Kauppatie 33, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 14
kiinteistötunnus: 146-406-2-148
omistaja: Ilomantsin vapaaseurakunta
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Sekatavarakaupaksi ja asuintaloksi vuonna 1946 rakennettu Kauppatien liike-asuinrakennus, jossa on ollut liiketilaa katutasossa ja asuinhuoneistoja
kakkoskerroksessa. Pihassa on vanha hirsinen talousrakennus, jossa on ollut silloisen kaupan varastoja. Vieressä oleva pieni rakennus on tehty Matkahuollon kahvilaksi 1950-luvulla. Rakennus talousrakennuksineen sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".
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66. Henrikintie 6
osoite:
Henrikintie 6, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 66
kiinteistötunnus: 146-406-81-2
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH

Tässä vuosina 1940-1941 rakennetussa kaksikerroksisessa asuinrakennuksessa on klassismin tyylipiirteiden ohella funkkiksen vivahteita. Muita vastaavia
taloja ei Ilomantsissa ole. Pihapiirissä on puurakenteinen talousrakennus.

18. Kauppatie 3
osoite:
Kauppatie 3, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 18
kiinteistötunnus: 146-406-3-57
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Noin vuonna 1937 tehty pieni asuinrakennus on hyvin säilynyt rakennustyyppinsä edustaja.
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68. Lieponvaara, Vaarala
osoite:
Rouvisenmutka 8b, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 68
kiinteistötunnus: 146-432-84-5
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Klassistinen, vuonna 1929 valmistunut maatilan asuinrakennus on tehty samanlaiseksi kuin paikalla ollut, vuonna 1928 remontista vastavalmistuneena
palanut asuinrakennus oli. Mäen kumpareella olevaan pihapiiriin johtava tie sijaitsee kookkaiden kuusien rivistön alla, ja näkymän päätteenä on
kaksikerroksinen luhtiaitta. (Aittaa ei oteta kohteeksi)

69. Pyhän ristin tsasouna Sonkajassa
osoite:
Issakantie 115, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 69
kiinteistötunnus: 146-432-8-36
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

HI, RH ja MA

Sonkajaan lahjoitusmaalle, vaaran lakialueelle pyöröhirrestä vuonna 1998 talkoilla tehty tsasouna on maisemallisesti näkyvällä paikalla. Vanha Sonkajan tsasouna sijaitsi viereisen Sonkajajärven rannalla 1700-luvun lopulle saakka.

75. Hautausmaan kappeli
osoite:
Enontie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 75
kiinteistötunnus: 146-406-17-29
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

1960-luvulla rakennettujen kappelien muotona oli usein Ilomantsin kappeliinkin toteutettu tosi jyrkkä harjakatto.
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77. Ruskosillantie 19
osoite:
Ruskosillantie 19, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 77
kiinteistötunnus: 146omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Kadulle kuutio-muotoisena näkyvä entinen elokuvateatteri, sitten VPK:n talo ja nykyinen Helluntaiseurakunta, on pihan puoleiselta siipiosaltaan tavallisen harjakattoinen.

78. Mantsintie 19
osoite:
Mantsintie 19, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 78
kiinteistötunnus: 146-406-3-216
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Ilomantsilaisittain harvinainen pientalon julkisivu; rappaus. Vuonna 1960 valmistuneen kookkaan pientalon sisäänkäyntikatoksessa on aikansa persoonallinen tehoste; vinot pilarit.
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79. Savotantie 1
osoite:
Savotantie 1, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 79
kiinteistötunnus: 146-406-5-56
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Ilomantsissa harvinainen asuintalotyyppi, paritalo, on rakennettu vuonna 1955 metsäyhtiö Rauma-Repolan henkilöstön asunnoiksi. Katoksen kaiteessa
viitteitä Alvar Aallon pientaloihin suunnittelemiin kaideratkaisuihin.

80. Kalevalantie 25
osoite:
Kalevalantie 25, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 80
kiinteistötunnus: 146-406-2-104
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Esimerkki 1960-luvulla yleistyneestä julkisivumateriaalista, "Minerit"-levytyksestä. Korkeampaan ja matalaan siipiosaan jäsennellyssä liikerakennuksessa on
suuret näyteikkunat. Rakennus sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja Kotimäen alue".

85. Ylätie 59
osoite:
Ylätie 59, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 85
kiinteistötunnus: 146-406-2-154
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Liike-asuinrakennus 1950-luvulta. Lautaverhousjulkisivussa yhä tallella tyypillinen yksityiskohta, seinästä ulkoneva, näyteikkunaa ja ovea suojaamaan
tehty lyhyt räystäs.
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86. Ylätie 38b
osoite:
Ylätie 38b, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 86
kiinteistötunnus: 146-406-2-187
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH ja MA

Suomessa 1950 luvulla yleisenä olleen asuinkerrostalotyypin ilomantsilainen edustaja. Ulkoseinät ovat rapattuja.

87. Kerälänvaarantie 10a
osoite:
Kerälänvaarantie 10a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 87
kiinteistötunnus: 146-406-12-39
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

M

arvoluokka:

RH

Maatilan kaksikerroksinen pelkkahirsinen aitta voi hyvinkin olla peräisin 1800-luvulta.
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POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTAKAAVA 2040, 1. VAIHE Maakuntahallitus 26.4.2021

Rakennettu kulttuuriympäristö
Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (ma/km)
osa-alue tai kohde:
Suunnittelumääräys: Alueen suunnittelussa on otettava huomioon kulttuurihistoriallisen rakennetun ympäristön kokonaisuus, ominaispiirteet ja identiteetti ja vaalittava kulttuuriarvojen säilymistä.
Liite 4. Maakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö, kohdekortit kunnittain, kohdekortit Ilomantsi

36. ortodoksinen lainajyvästön viljamakasiini
osoite:
Simanantie 5, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 36
kiinteistötunnus: 146-406-28-23
omistaja: Ilomantsin ortodoksinen seurakunta
merkittävyysluokka:

M

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite4, Tunnus146_010
arvoluokka:

HI, RH ja MA

Katovuosien varalle tehty viljan varmuusvarasto, josta voitiin lainata siemenviljaa. Tämä hirrestä 1800-luvulla tehty kaksikerroksinen, ikkunaton rakennus
on 1950-luvulta alkaen ollut Ilomantsi-Seuran museoesineiden varastona. Kesällä 2019 oli tekeillä ulkoverhouksen korjaus.

71. Kuuksenkaari,
Kuuksenvaaran ent. koulu
osoite:
Kuuksenvaarantie 20c, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 71
kiinteistötunnus: 146-413-3-30
omistaja:
merkittävyysluokka:

M

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite4, Tunnus146_012
arvoluokka:

RH
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Nykyään majoitus- ja juhlatilana toimiva rakennus tehtiin Kuuksenvaaran kansakouluksi vuonna 1914. Sitä laajennettiin 1920-luvulla rakentamalla jatkoosa, johon tuli mm. alakerran sali. Yläkerrassa on entisen koulun opettajan asunto. Asuntoja yhteensä kaksi. Oli kenttäsairaalana jatkosodan aikaan,
kesällä 1944. Kolmessa luokkahuoneessa ollut koulutoiminta loppui vuonna 2007.
Rakennus on kunnostettu vanha kouluaikainen tyyli säilyttäen, ollen hyvä esimerkki 1900-luvun alun koulurakentamisesta.
Koulun vieressä on kouluajoilta, vuodelta 1994 peräisin oleva talousrakennus. Sauna on purettu vuonna 2000.

89. Soihtulantie 7, Virastotalo
osoite:
Soihtulantie 7, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 89
kiinteistötunnus: 146-406-108-0
omistaja: Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo
merkittävyysluokka:

P

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, , liite4, 146_001
arvoluokka:

RH ja MA

1984 valmistuneet Ilomantsin kunnan virastotalo ja valtion virastotalo sekä 1987 valmistunut kirjasto muodostavat yhdessä massiivisen kokonaisuuden.
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94. Parppeintie 4, Parppeinpirtti
osoite:
Parppeintie 4, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 94
kiinteistötunnus: 146-406-10-98
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite4, 146_003
arvoluokka:

RH, M

Parppeinvaaran huipulle matkailukäyttöön, ravintolaksi vuonna 1992 valmistuneessa pyöröhirsirakennuksessa on tyylipiirteitä perinteisestä karjalaisesta
rakentamistavasta.

91. Kappalaisentie 2, vesitorni
osoite:
Kappalaisentie 2, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 91
kiinteistötunnus: 146-406-10-98
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, liite4, Tunnus146_006
arvoluokka:

RH ja MA

1968 valmistunut vesitorni toimii vesijohtoverkoston veden paineen kehittäjänä, näkötornina ja viinibaarina. Rakentaessa käytettiin uutta menettelyä:
liukuvaluna tehdyn torniosan ympärille valettiin säiliöosa maassa joka sitten nostettiin hydraulinostureilla ylös paikoilleen.
Tornin säiliöosan kapea ja korkea muoto ja puusoiroista tehty pintamateriaali poikkeavat edukseen tavanomaisista sienimäisistä betonipintaisista
vesitorneista. Tosin puu on käsitelty haitallisella kreosiitilla.
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= Muut tavanomaisemmat inventoidut kohteet:
Muut vähempiarvoiset inventoidut kohteet, joihin ei kohdistuisi erityisiä suojeluintressejä. Kohde on mainitsemisen arvoinen, vaikkakin tavanomainen rakennusaikansa edustaja, tai on voinut olla aiemmin tyylikkäämpi, mutta muutosten tai kunnon huonontumisen myötä menettänyt aiempaa edustavuuttaan. Voi olla aluekokonaisuuden osana. Voi myös olla esimerkinomaisena kohteena mukana, vaikka muitakin vastaavantasoisia, mutta kohteiksi ottamattomia on inventointialueella tai kunnan muissa osissa.

Nyt tehdyssä inventoinnissa kolmosluokan kohteista esitetään suppeat kohdekuvailut ja arvioinnit.

1-2. Kauppatie 17
Kauppatie 17, 82900 Ilomantsi
osoite:
kohdenumero (tunnus kartalla): 1-2
kiinteistötunnus: 146-406-3-45
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Autioitunut asuinrakennus vuodelta 1938 persoonallisine sisäänkäyntikatoksineen. Talossa on ollut räätälinliike Pukimo. Pusikoituneessa pihassa on myös
entinen puurakenteinen navetta.

17. Kauppatie 44
osoite:
Kauppatie 44, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 17
kiinteistötunnus: 146-406-2-136
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

KOP:n vuonna 1929 rakennuttama entinen pankki-asuinrakennus, jossa ollut liiketilaa katutasossa ja asuinhuoneistoja kakkoskerroksessa. Julkisivuun
ehkä 1970 tai 1980-luvulla lisätty "karaattilevytys" on rakennuksen alkuperäiseen tyyliin sopimaton. Ei kuulu RKY 2009 -alueeseen "Kauppatien ja
Kotimäen alue".

26.11.2021

Ilomantsin kirkonkylän yleiskaava-alueen rakennuskulttuuri-inventointi

Sivu 45/50

73. Parppein koulu
osoite:
Pogostantie 15a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 73
kiinteistötunnus: 146-406-10-45
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH ja MA

Suurten ikäkausien isoille koululaisjoukoille 1950-luvulla tehty koulurakennus on nelikerroksisena vaikuttava näky Ilomantsin pääväylän varrella.

74. Sankarihautausmaa
osoite:
Kirkkotie 7, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 74
kiinteistötunnus: 146-406-28-16
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

HI ja MA

Sankarihautausmaa sisältyy RKY 2009 -alueeseen "Ilomantsin Pappilanvaara".

76. ent. urheilutalo
osoite:
Teollisuustie 4, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 76
kiinteistötunnus: 146-406-3-222
omistaja: Ilomantsin kunta

arvo?

merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

1950-luvulla tehty urheilutalo on ajalleen tyypillisen vähäeleisesti toteutettua, arkista rakentamista.

82. Ylätie 46, aiempi apteekki
osoite:
Ylätie 46, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 82
kiinteistötunnus: 146-406-17-60
omistaja: Ilomantsin kunta
merkittävyysluokka:
.

P

arvoluokka:

Apteekille tehty rakennus 1950-luvulta. Apteekin tilat olivat matalammassa siipiosassa. Huonokuntoisuuttaan ollut tyhjillään jo vuosia.
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84. ent. paloasema
osoite:
Hatelotie 2, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 84
kiinteistötunnus: , 146-406-3-222
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Ilomantsin entinen paloasema on tyyliltään tyypillistä 1950-luvun arkkitehtuuria rapattuine vaaleine rappausseinineen. Nyt huonokuntoisena vailla
käyttöarvoa.

90. Mantsintie 5, Osuuspankkirakennus
osoite:
Mantsintie 5, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 90
kiinteistötunnus: 146-406-3-82
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH ja MA RH

Osuuspankin 1980-luvulla toimitalokseen teettämässä kaksikerroksisessa rakennuksessa on jykevyyttä, jota saa aikaan mm. silmiinpistävän mittavat
räystäät.
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93. Sissipolku 1, ent. rajavartioston varasto
osoite:
Sissipolku 1, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 93
kiinteistötunnus: 146-406-10-205
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Vuonna 1930 Rajavartioston hevostalliksi tehdyssä, sitten kalustohallina ja varastona olleessa rapatussa rakennuksessa on huoltohalli-laajennusosa
vuodelta 1978. Ulkonäössä on hiven empire-vivahteita.

95. Mantsintie 15, ent. eläinlääkäritalo
osoite:
Mantsintie 15, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 95
kiinteistötunnus: 146-406-108-0
omistaja: Kiinteistö Oy Ilomantsin Virastotalo
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Selkeämuotoinen tasakatto-modernismin edustaja on tehty eläinlääkäritaloksi.

96. Mantsintie 8a, Apteekkitalo
osoite:
Mantsintie 8a, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 96
kiinteistötunnus: 146-406-3-213
omistaja:

Ilomantsilainen esimerkki pulpettikattoisesta 1980-luvun postmodernismista.

merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH
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112. Ryökkylä
osoite:
Ryökkyläntie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 112
kiinteistötunnus: 146-431-4-21 + muita
omistaja: yksityisomistuksessa
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH ja MA

Kätkäjärveä jakavan niemen luoteiskärkeen sijoittuvassa Ryökkylässä on varsin tiheässä kesämökkejä ja vakituista asutusta, joista osa entisiä tai yhä
viljeltyjä maatiloja. Metsäsaarekkeet jaottelevat maisemaa niin ettei suuria yhtenäisiä peltoja ole.
Ryökkylä on esimerkki kylämäisestä asutuksesta, joka on vesistön tuntumassa eikä ilomantsilaisittain vaaran rinteellä tai laella.
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113. Pötöntien pientaloalue
osoite:
Pötöntie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 113
kiinteistötunnus: 146-406-3-222 + muita
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Rakennustavaltaan eheä sotien jälkeinen asuinkatu on hyvä esimerkki aikansa pientaloasumisesta.
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114. Kokonniemen kalmisto
osoite:
Kirkkotie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 114
kiinteistötunnus: 146-406-28-19
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH ja MA

Kokonniemen kalmisto, hautausmaa on karjalaisen hautausmaakulttuurin mukaisesti perustettu luonnonkauniille paikalle 1790-luvulla. Hautapaikat on
valittu vapaasti, niin kuin ne maastoon luontevasti sopivat.

115. Kukkostien pientaloalue
osoite:
Kukkostie , 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 115
kiinteistötunnus: 146-406-136-0 + muita
omistaja:
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

1970-luvun alun pientaloalue edustaa sen ajan pelkistettyä matalalinjaista rakentamistyyliä. Rakennuksissa on vielä melko hyvin alkuperäistä tallella.

118. Kalevalantien alue
osoite:
Kalevalantie 1-26, 82900 Ilomantsi
kohdenumero (tunnus kartalla): 118
kiinteistötunnus: 146-406-5-211, 146-406-2-146 + muita
omistaja: useita
merkittävyysluokka:

P

arvoluokka:

RH

Näkymä Kalevalantie 26 kohdalta torin suuntaan. (kuva Jarmo Saastamoinen)
1960-luvun puolivälistä alkaen rakennettiin Ilomantsin liikekeskusta uuden kadun, nelikaistaisena tehdyn Kalevalantie varrelle. Liikerakennukset tehtiin
ajan moderniin tyyliin matalina ja laaja-alaisina "marketteina". Katutilan avaruutta vierastettiin, entisen pääkadun, Kauppakadun raittimaiseen miljööseen tottuneina. Niinpä 2000-luvun alussa Kalevalantie muutettiin nelikaistaisesta kaksikaistaiseksi.
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