
 
KILLINKOSKEN RAKENNUSPERINTÖ - SELVITYS 
 
 
Hankkeen tausta 
 
Virtain kaupunkiin kuuluva Killinkosken kylä on paikalliskeskus Virtain ja Ähtärin 
kaupunkikeskusten puolivälissä kantatie 68 varrella. Vanha maalaiskylä alkoi kasvaa nopeasti       
1800 -luvun lopulla ja 1900-luvun alussa, kun kylään perustettiin vesivoimaa hyödyntävää 
teollisuutta, mm. Virtain Kehruu & Kutomatehdas Oy, nauhatehdas, puuhiomo ja makaronitehdas. 
Parhaillaan kylässä asui noin 2000 asukasta. Nykyisin Killinkoskella asuu noin 300 ihmistä ja 
ikärakenne on vanheneva. 
 
Kylässä toimii edelleen nauhatehdas (Inka Oy) uusissa tiloissa. Kylän teollisen ajan 
rakennusperintöä on säilynyt vain osittain purettujen tehdasrakennusten jälkeen. Asuinrakennuksia 
on säilynyt melko paljon. Ne muodostavat omaleimaisen miljöön kylän läpi kulkevan vanhan tien 
varteen ja vesistön rannalle. Osa rakennuskannasta ei ole vakituisessa asuinkäytössä ja on 
vaarassa rapistua.   
 
Killinkosken teollisuusympäristö on arvotettu Museoviraston ja Ympäristöministeriön toimesta 
valtakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi ympäristöksi (Rakennettu kulttuuriympäristö, 
v. 1993, kohde 154). Pirkanmaan maakuntakaavassa Killinkosken kylä ympäristöineen on merkitty 
valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi (MAv023). Se on myös taajamatoimintojen 
aluetta (A) ja paikalliskeskus (a). 
 
Hankkeen kuvaus 
 
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan luoda edellytykset kyläyhteisön 
elinvoimaisena ja asuttuna pitämiselle, olla alueensa asukkaille ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä, 
työskennellä asukkaiden viihtyvyyden ja yhteishengen lisäämiseksi, sekä kiinnittää huomio 
asuinympäristön hoitoon ja perinteiden vaalimiseen. 
 
Kyläyhdistys vastaa Wanhan tehtaan miljööstä ja on kehittänyt siitä vuosien varrella merkittävän 
matkailukohteen. Nauhatehdas on kunnostettu joitakin vuosia sitten pääosin kyläyhdistyksen 
voimin. Tämä vanha arvokas tehdasrakennus on nykyisin kylän keskipiste, jossa toimii 
tehtaanmyymälä, kahvila, kirpputori, galleria, ym. Se toimii myös erilaisten tapahtuminen 
pitopaikkana.  Kylämiljöö ja vanha tehdasrakennus on suosittu turistikohde. Vuosittain 
Killinkoskella käy n. 25 000 matkailijaa. Vuonna 2005 Killinkoski valittiin Pirkanmaan vuoden 
kyläksi.  
 
 Tämä määrätietoinen toiminta on johtanut siihen, että kylän tunnettavuus ja muuttohalukkuus 
kylään on lisääntynyt. Kylään on muuttanut uusia asukkaita ja yrityksiä on perustettu, 
viimeisimpänä Raitti - Pub. Kylän keskusta on kohentunut, kun rakennuksia on kunnostettu 
asuinkäyttöön. Nyt ongelmaksi uhkaa muodostua se, että kylässä ei ole riittävästi tontteja ja 
kiinteistöjä muuttohalukkaille. Rasitteena on myös 1970-luvun alussa laadittu vanha kaava, joka 
asettaa suuria haasteita rakentamiselle.  
 
Kyläyhdistys haluaa osaltaan edistää sitä, että kylään saataisiin uusi asemakaava. Toiseksi se 
haluaa osaltaan olla mukana kehittämässä omaa asuinympäristöään siten, että kylän 
omaleimainen historia   säilyy  kyläkuvassa tulevaisuudessakin.    
 
 
 
 



Tämän vuoksi kyläyhdistys haluaa toteuttaa esiselvityshankkeen, jonka aikana tehdään  
Killinkosken rakennusperintö-selvitys kylän historiallisesta rakennuskannasta. Selvityksessä 
luetteloidaan ja dokumentoidaan rakennukset, rakennusryhmät ja aluekokonaisuudet, jotka 
edustavasti ilmentävät kylän vaiheita, rakennustapoja, elinkeinoja ja historiallista ympäristöä. 
Selvityksellä saadaan tutkimukseen ja dokumentointiin perustuva jäsentynyt kokonaiskuva kylän 
historiallisesta rakennuskannasta.  Tämä myös edesauttaa uuden kaavoitustyön käynnistymistä 
tulevaisuudessa.  
 
Hankkeen päätavoitteena on tehdä esiselvitystyö, joka auttaa myös Virtain kaupunkia ja edistää 
kaavoitustyön käynnistämistä. Pitkällä tähtäimellä työn avulla pyritään luomaan uusia 
rakennuspaikkoja kylään muuttaville ja näin vahvistamaan kylän elinvoimaisuutta 
tulevaisuudessakin.   
 
Hankkeen toteutus 
 
Hanke on suunniteltu toteutettavaksi 1.11.2008 – 30.3.2009. Hanketta hallinnoi Killinkosken 
Kyläyhdistys ry.  
 
Rakennuskannan selvitys teetetään konsulttityönä alan asiantuntijoilla. Konsultti valitaan 
tarjouskilpailun perusteella hankkeen alkaessa. Kyläyhdistys ja kiinteistöjen omistajat ovat mukana 
inventointityössä omalla paikallisella asiantuntemuksellaan. Inventointi tehdään Pirkanmaan 
maakuntamuseon tietokantalomakepohjalle. 
 
Hankketta ohjaamaan valitaan asiantuntijaryhmä, johon kuuluu kyläyhdistyksen edustajien lisäksi 
ainakin Virtain kaupungin edustus. Ryhmän henkilökokoonpano täsmennetään aloituksen 
yhteydessä. 
 
Kustannusarvio 
 
 Ostopalvelut ja palkkiot  17 200 € 

  - mm. konsulttipalkkiot 
  - taitto ja painatus 

 Kokouspalkkiot             600 €  
 Matkakulut        1 200 € 
 Muut kustannukset      1 000 € 

  - mm. karttojen hankinta 
  - ilmoitukset 

 Kokonaiskustannkset yhteensä 20 000 € 
 
 
 Haettava Leader-rahoitus  90 % 18 000 € 
 Oma rahoitus 10 %   2 000 € 
 
Vastuuhenkilö 
 
 Vesa Postinen 
 Killinkosken Kyläyhdistys ry:n  puheenjohtaja 
 Heinämäentie 50,  34980 Killinkoski 
 puh. 0400 453 054 
 vesa.postinen@inet.fi
 
Liitteet Aluerajauskartta 
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