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5 RAKENNUSTEN
SÄILYNEISYYS JA
MERKITTÄVYYS

5.1

ARVOTTAMISEN

PERUS-

TEET

Arvottaminen perustuu käsitykseen, jonka mukaan arvokkaimpia ja siksi säilyttämisen arvoisia ovat ympäristön tai
rakennusten säilyneet alkuperäiset tai muutoin iäkkäät rakennetut kerrostumat (säilyneisyys) ja keskeiset arkkitehtuuriominaisuudet ja mahdolliset kulttuurihistoriaan liittyvät
näkökohdat (merkittävyys).

Ympäristökokonaisuudet (Y) ja yksittäiset rakennukset (R) on
pisteytetty seuraavan periaatteen mukaan: säilyneisyystekijöinä on arvioitu ympäristökokonaisuuksien ja rakennusten
arkkitehtuurin säilyneisyyttä ja käyttötarkoituksen pysyvyyttä
(A) ja ympäristökokonaisuuden tai rakennuksen kuntoa ja
käyttökelpoisuutta (B) ja arkkitehtuuritekijöinä on arvioitu
ympäristökokonaisuuden tai rakennuksen tyyli- tai tyyppipuhtautta, ainutlaatuisuutta ja mahdollista erityistä, kyseisen
rakennuksen käyttöön liittyvää, kulttuurihistoriallista arvoa
(C) ja rakennusten osalta myös yksittäisen rakennuksen
merkitystä ympäristökokonaisuutensa muodostumiselle (D).
Kriteerit on määritelty seuraavasti:
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A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys:

2, arvio: ympäristökokonaisuudelle (Y) ja rakennukselle (R):
hyvä
rakennukset ja ympäristöelementit pääosin hyvin
säilyneet, rakentuminen toteutunut ympäristökokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti, elinkaaren mitalla on toteutettu vähän arkkitehtuurin säilyneisyyden kannalta merkityksellisiä käyttötarkoitusmuutoksia (Y)
julkisivut pääosin säilyneet, ei merkityksellisiä muutoksia tai lisäyksiä rakenteissa tai rakennusosissa,
mahdolliset laajennukset selvärajaisia, elinkaaren
mitalla on toteutettu vähän arkkitehtuurin säilyneisyyden kannalta merkityksellisiä käyttötarkoitusmuutoksia (R)

1, arvio: keskinkertainen
alkuperäisyys ympäristössä selvästi havaittavissa,
mutta rakentuminen toteutunut vain osin ympäristökokonaisuuden tavoitteiden mukaisesti, toteutettu
joitakin

arkkitehtuurin

säilyneisyyden

kannalta

merkityksellisiä käyttötarkoitusmuutoksia (Y)
alkuperäisyys selvästi havaittavissa, mutta muutoksia tai lisäyksiä rakenteissa, aukotuksissa tai rakennusosissa, mahdolliset laajennukset vaikeasti kokonaisuudesta erottuvia, toteutettu joitakin arkkitehtuurin

säilyneisyyden

kannalta

merkityksellisiä

käyttötarkoitusmuutoksia (R)

0, arvio: huono
alkuperäisyys vaikeasti havaittavissa, rakentumisen
alkuperäinen tavoite hämärtynyt, toteutettu monia
arkkitehtuurin säilymisen kannalta merkityksellisiä
käyttötarkoitusmuutoksia (Y)
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alkuperäisyys vaikeasti havaittavissa, merkityksellisiä muutoksia tai lisäyksiä rakenteissa, aukotuksessa tai rakennusosissa, mahdolliset laajennukset eivät erotu toisistaan, toteutettu monia arkkitehtuurin
säilymisen kannalta merkityksellisiä käyttötarkoitusmuutoksia (R)

B. Kunto ja käyttökelpoisuus 14:

2, arvio: hyvä
rakennukset ja ympäristöelementit käyttökelpoisia,
kunnostettu tai kunnostettavissa, ympäristökokonaisuudelle voi osoittaa riittävästi käyttötapoja tai –
tarkoituksia (Y)
julkisivut ja kantavat rakenteet käyttökelpoiset,
kunnostettu tai kunnostettavissa, rakennukselle voi
osoittaa riittävästi käyttötapoja tai – tarkoituksia
(R)

1, arvio: keskinkertainen
rakennukset ja ympäristöelementit käyttökelpoisia,
kunnostettu tai kunnostettavissa, ympäristökokonaisuudelle voi osoittaa suppeasti käyttötapoja tai –
tarkoituksia tai niihin liittyy rajoitteita (Y)
julkisivut ja kantavat rakenteet käyttökelpoiset,
kunnostettu tai kunnostettavissa, rakennukselle voi
osoittaa suppeasti käyttötapoja tai – tarkoituksia tai
niihin liittyy rajoitteita (R)

0, arvio: huono
rakennukset ja ympäristöelementit ainakin osin
huonokuntoiset tai vaikeasti kunnostettavissa, ympäristökokonaisuudelle voi osoittaa suppeasti käyttötapoja tai – tarkoituksia tai niihin liittyy rajoitteita
(Y)

14

Kunnon arvioiminen perustuu inventoinnin osana tehtyyn silmä-

määräiseen kuntoarvioon.

75

julkisivut ja kantavat rakenteet huonokuntoiset ja
vaikeasti kunnostettavissa, rakennukselle voi osoittaa suppeasti käyttötapoja tai – tarkoituksia tai niihin liittyy rajoitteita (R)

C.

Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus ja kulttuurihistoriallinen arvo:

2, arvio: hyvä
ympäristökokonaisuus tai rakennus on tyyli- ja/tai
tyyppipuhdas, siinä on ainutlaatuisuutta tai sen
käyttöön liittyy erityisiä kulttuurihistoriallisia arvoja
(Y ja R)

1, arvio: keskinkertainen
ympäristökokonaisuus tai rakennus on tyyli- ja/tai
tyyppipuhdas, siinä ei ole ainutlaatuisuutta ja/tai
sen käyttöön ei liity erityisiä kulttuurihistoriallisia
arvoja (Y ja R)

0, arvio: huono
ei tyyli- ja/tai tyyppipuhtautta, ei ainutlaatuisuutta,
eikä erityisiä käyttöön liittyviä kulttuurihistoriallisia
arvoja (Y ja R)

D. Rakennuksen

merkitys

ympäristökokonaisuuden

muodostumiselle:

2, arvio: hyvä
merkitystä ympäristökokonaisuudelleen sijaintinsa,
ja/tai merkittävyytensä ansiosta

1, arvio: keskinkertainen
merkitystä ympäristökokonaisuudelleen vain sijaintinsa ansiosta, kokonaan tai osittain uudella rakennuksella korvattavissa
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0, arvio: huono
rakennus ei ole ympäristökokonaisuuden osana tärkeä

Arvottaminen on toteutettu siten, että rakennukset on
pisteytetty kaikkien neljän tekijän perusteella. ja sen jälkeen ympäristökokonaisuudet on pisteytetty kolmen ensimmäisen tekijän perusteella.

Arvottamisen yhteydessä on esitetty mahdolliset lisätutkimuksen tarpeet.
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5.2

RAKENNUSTEN

ARVOTTA-

MINEN

A1-A6 asuintalot (kaikki asuintalot ovat keskenään samanarvoisia):

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 6
Perusteet:
Rakennusten käyttötarkoitus on säilynyt, laajennuksia ja
oleellisia rakenteellisia muutoksia ei ole tehty, mutta julkisivujen rakennusosia on vaihdettu uusiin (ikkunat, ovet
ja kate), rappaukset ovat säilyneet (1).

Rakennusten

kunto on silmämääräisesti arvioiden hyvä, mutta kunnon
määrittäminen edellyttää tarkempaa tutkimusta.

Raken-

teet, salaojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia. Käyttötarkoituksia rakennuksille voi osoittaa riittävästi, siitä kertoo se, että ne ovat nyt alkuperäisen käytön mukaisesti
asuinkäytössä (2). Rakennukset ovat tyyli- ja tyyppipuhtaita, mutta suhteellisen yleisiä. Samantyyppisiä asuintaloja on toteutettu kasarmien yhteyteen runsaasti eri puolille Suomea, muun muassa Oulun kaupunkikasarmin yhteyteen (1).

Ympäristökokonaisuuden kannalta kaikki

asuintalot ovat merkityksellisiä ja siihen riittävän hyvin
säilyneitä (2).
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H19 myymälä:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 0
yhteensä 4
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt.

Rakennuksen käyttötar-

koitus on muuttunut vain vähäisessä määrin sen elinkaarella.

Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty

oleellisia muutoksia (2).

Rakennusten kunto on silmä-

määräisen arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon määrittäminen edellyttää tarkempaa tutkimusta. Rakenteet, salaojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia.

Jul-

kisivut ovat kuluneet ja niitä on tuhrittu. Nykyinen käyttö
poikkeaa alkuperäisestä käytöstä (laboratorio), rakennuksen pieni koko rajoittaa sen käyttöä alkuperäiseen tarkoitukseen (voisi olla kioski, tuskin myymälä) (1). Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta, mutta ei ainutlaatuista (1).

Ra-

kennus on porttina Hiukkavaaran alueelle, mutta porttirakennuksen merkitys ei ole sen käyttötarkoitus huomioiden
oleellinen, eikä portti ole tällaisenaan välttämätön (0).
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K 3 ensimmäinen kasarmi:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 7
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt. Käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti ainoastaan varusmieskoulutuksen päättyessä. Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty muutoksia (2). Rakennuksen kunto on silmämääräisen
arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon määrittäminen edellyttää tarkempaa tutkimusta. Rakenteet, salaojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia.
pääkerroksen lattia on vino.

Rakennuksen

Rakennukselle voi osoittaa

erilaisia käyttötarkoituksia: asumisesta toimisto- ja työtilakäyttöön. Kaikki käyttötarkoitukset edellyttävät kuitenkin rakennuksen muuttamista vähintään sisätilojen osalta.
Nykyinen käyttö on luonteeltaan epävakaata (useita käyttäjiä ja käyttötarkoituksia, va ihtelua) (1).

Ensimmäinen

kasarmi on tyylipuhdas jälleenrakennuskauden rakennus.
Korpivaruskuntien rakennukset ovat yleensä tyyliltään
uudempia, mutta Hiukkavaaran kasarmilla on joitakin jälleenrakennuskauden rakennuksia, joista ensimmäinen kasarmi on parhaiten säilynyt yksittäinen rakennus (2).
Keskusaukion kannalta ensimmäinen kasarmi on erityinen.

Se on keskeisin aukion tilaa muodostavista raken-

nuksista hierarkkisesti tärkeän sijoituksensa vuoksi ja lisäksi varuskunnan muistomerkki on sijoitettu aukion toiselle puolelle sitä vastapäätä (2).
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Kasarmit K1, K2, K5 (aukiota rajaavat uudemmat kasarmit ovat keskenään samanarvoisia):

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 6
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt, katosten lisäämisestä
huolimatta.

Käyttötarkoitukset ovat muuttuneet oleelli-

sesti ainoastaan varusmieskoulutuksen päättyessä.

Ny-

kyisen käytön vuoksi rakennuksiin ei ole tehty muutoksia
(2). Rakennusten kunto on silmämääräisen arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon arvioiminen edellyttää tarkempaa tutkimusta.

Rakenteet, salaojat ja sade-

vesiviemäröinti tulisi tutkia. Rakennuksille voi esittää erilaisia käyttötarkoituksia: asumisesta toimisto- ja työtilakäyttöön. Kaikki käyttötarkoitukset edellyttävät kuitenkin
rakennuksen muuttamista vähintään sisätilojen osalta.
Nykyinen käyttö on luonteeltaan epävakaata (useita käyttäjiä ja käyttötarkoituksia, vaihtelua) (1).
ovat

korpivaruskunnille

tyypilliseen

Rakennukset

tapaan

tyyliltään

1960-luvun rakennuksia. Tässä tapauksessa näin voi sanoa myös 1950-luvun loppupuolella suunnitelluista rakennuksista.

Kasarmien rakennustekniikka on tyyliä van-

hempaa.

Tyylin yleisyys vähentää ainutlaatuisuutta (1).

Kasarmeilla 1, 2 ja 5 on oleellinen merkitys keskusaukion
tilan muotoutumiselle (2).
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K4 kasarmi:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt, katosten lisäämisestä
huolimatta.

Käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti ai-

noastaan varusmieskoulutuksen päättyessä.

Nykyisen

käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty muutoksia (2).
Rakennuksen kunto on silmämääräisen arvion perusteella
tavanomainen, mutta kunnon arvioiminen edellyttää tarkempaa

tutkimusta.

Rakenteet,

vesiviemäröinti tulisi tutkia.

salaojat

ja

sade-

Rakennukselle voi esittää

erilaisia käyttötarkoituksia: asumisesta toimisto- ja työtilakäyttöön. Kaikki käyttötarkoitukset edellyttävät kuitenkin rakennuksen muuttamista vähintäänkin sisätilojen
osalta.

Nykyinen käyttö on luonteeltaan epävakaata

(useita käyttäjiä ja käyttötarkoituksia, vaihtelua) (1).
Rakennus on kuten muut uudemmat kasarmit, tyyliltään
1960-luvun rakennus.
tyyliä vanhempaa.

Kasarmin rakennustekniikka on

Tyyli ei kuitenkaan tee kasarmista

täysin ainutlaatuista (1). Kasarmi 4 on sommitelman jatkona, muttei muodosta keskusaukion tilaa (1).
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H1 esikunta:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on osittain säilynyt, julkisivuja on muutettu
ja rakennusta on laajennettu. Vaikka rakennuksen käyttötarkoitus on pysynyt samankaltaisena, siinä on ollut rakennukseen vaikuttanutta vaihtelua (sotilaskodin paikka).
Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen tehdään parhaillaan muutoksia (1). Rakennuksen kunto lienee selvitetty
tarkemmin parhaillaan käynnissä olevien korjausten yhteydessä.

Rakennuksella on käyttötarkoitus (jää puolus-

tusvoimien käyttöön) (2).

Rakennus koostuu jälleenra-

kennuskauden tyyliin tehdystä vanhemmasta osasta ja
1960-luvun tyyliin tehdystä laajennusosasta ja julkisivumuutoksia kokeneesta väliosasta sekä vielä tulevasta laajennuksesta.

Erityisesti 1960-luvulla tehdyn osan arkki-

tehtuuri on tyylipuhdasta ja siinä on ajalleen tyypillistä
erityislaatua.
osin

Monet laajennukset tekevät rakennuksesta

hahmottoman,

mutta

samalla

kerroksellisen

(1).

Väljyyden ja pitkien etäisyyksien vuoksi esikuntarakennus, käyttötarkoituksestaan huolimatta, muodostaa vain
löyhästi keskusaukion tilaa (1).
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H2 ruokala:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on osittain säilynyt, julkisivuja on muutettu
ja rakennusta on laajennettu useita kertoja.

Vaikka ra-

kennuksen käyttötarkoitus on pysynyt samankaltaisena,
siinä on ollut rakennukseen vaikuttavaa vaihtelua (toimintojen laajentuminen ja siipiosan käytön muutokset) (1).
Rakennuksen kunto on silmämääräisen arvion perusteella
tavanomainen, mutta kunnon arvioiminen edellyttää tarkempaa

tutkimusta.

Rakenteet,

salaojat

ja

sade-

vesiviemäröinti tulisi tutkia. Rakennuksen vesikatto koostuu useista toisiinsa vaikeasti liitetyistä osista.

Nykyinen

käyttö on luonteeltaan epävakaata (useita käyttäjiä ja
käyttötarkoituksia, vaihtelua).

Tuleva käyttö voisi silti

parhaiten olla nykyisen kaltaista (1).

Rakennuksessa on

jälleenrakennuskauden ja 1960-luvun tyyliin tehtyjä uudempia ja vanhempia osia.

Kokonaisuutta voi pitää ker-

roksellisena, mutta osin kerroksellisuus on tässä samalla
rikkonaisuutta (pohjoispuoli). Lisäysten ja korjausten rajat ovat epäselvät, vain alkuperäinen osa ja sen rinnalle
jälleenrakennusajan

tyyliin

liitetty

osa

erottuvat

(1).

Ruokalarakennus muodostaa oleellisella tavalla keskusaukion tilaa (2).
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H13 poliklinikka:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 7
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt, käyttötarkoituksen muutos on johtanut vähäisiin sisätilamuutoksiin (1).

Raken-

nuksen kunto on silmämääräisen arvion perusteella hyvä,
rakennusta on ylläpidetty ja sillä on käyttötarkoitus (jää
puolustusvoimien käyttöön) (2).

Arkkitehtuuri on erityi-

sen tyylipuhdasta funktionalismia (2).

Rakennus on ym-

päristökokonaisuudessaan ainutlaatuinen, sen tyyli poikkeaa keskusaukion ympärillä olevista rakennuksista ja sijoitus puistomaisesti mäelle on alkuperäistä käyttötarkoitusta tukeva (potilaat tarvitsivat rauhallisen ympäristön),
rakennuksesta on pihayhteys esikuntaan (2).
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H3 miehistösauna:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt.

Rakennuksen käyttötar-

koitus on muuttunut vain varusmieskoulutuksen päättyessä.

Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty

muutoksia (2).

Rakennuksen kunto on silmämääräisen

arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon arvioiminen edellyttää tarkempaa tutkimusta.

Rakenteet, sala-

ojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia.

Rakennukselle

voi nykyisen kaltaisena osoittaa vain suppeasti käyttötarkoituksia (sisältää saunatiloja), julkisivut rajoittavat rakennuksen käyttöä (1).

Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta

1960-luvun arkkitehtuuria, mutta ei poikkeuksellisen ainutlaatuista (1).

Huolto- ja varastorakennusten alue on

laaja ja väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys alueen
muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H4 huoltorakennus:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt, lukuun ottamatta pääkerroksen sisätiloja. Rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut vain kun tilat otettiin toimistokäyttöön.

Nykyisen

käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty uusia oleellisia
muutoksia (1).

Rakennuksen kunto on silmämääräisen

arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon arvioiminen edellyttää tarkempaa tutkimusta.

Rakenteet, sala-

ojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia.

Rakennukselle

voi nykyisen kaltaisena osoittaa useita käyttötarkoituksia
(toimisto- tai asuinkäyttö) (2). Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta 1960-luvun arkkitehtuuria, mutta ei poikkeuksellisen ainutlaatuista (1). ). Huolto- ja varastorakennusten
alue on laaja ja väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys
alueen muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H5 ja 6 varastot:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 0
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 3
Perusteet:
Arkkitehtuuri on osin säilynyt.

Toisessa varastossa on

tehty sisätilamuutoksia ja toista on laajennettu.

Laajen-

nus ei ole selvärajainen. Rakennusten käyttötarkoitus on
muuttunut vain vähäisessä määrin niiden elinkaarella.
Nykyisen käytön vuoksi rakennuksiin ei ole tehty oleellisia
muutoksia (1).

Rakennusten kunto on silmämääräisen

arvion perusteella huono, ne on perustettu hyvin alas,
seinien alaosat ovat pilaantuneet ja katto on vuotanut.
Rakennukselle voi nykyisen kaltaisena osoittaa suppeasti
käyttötarkoituksia (varastokäyttöön, suurelta osin eristämätöntä tilaa) (0). Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta 1960luvun arkkitehtuuria, mutta ei poikkeuksellisen ainutlaatuista (1). Huolto- ja varastorakennusten alue on laaja ja
väljä, yksittäisten rakennusten merkitys alueen muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H7 varasto, suojarakennus ja masto:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 6
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt.

Rakennuksen käyttötar-

koitus on muuttunut vain vähäisessä määrin niiden elinkaarella.

Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole

tehty oleellisia muutoksia (2).

Rakennuksen kunto on

silmämääräisen arvion perusteella hyvä, sitä on huollettu.
Rakennuksella on käyttötarkoitus, mutta se on hyvin rajoitettu (jää puolustusvoimien käyttöön) (1).

Arkkiteh-

tuuri on tyylipuhdasta 1960-luvun arkkitehtuuria, ei kuitenkaan ainutlaatuista.

Käyttötarkoituksen perusteella

rakennukseen on muotoutunut osia (suojan peittävä mäki
ja masto), jotka liittyvät alueen keskeiseen historiaan ja
siksi niillä on kulttuurihistoriallista merkitystä (2).

Huol-

to- ja varastorakennusten alue on laaja ja väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys alueen muodostumiselle jää
vähäiseksi (1).
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H8 autohalli:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 4
Perusteet:
Arkkitehtuuri on osin hyvin säilynyt. Rakennusta on laajennettu. Laajennus erottuu osittain, erilaisen materiaalin
ansiosta. Rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut vain
vähäisessä määrin niiden elinkaarella.

Nykyisen käytön

vuoksi rakennukseen ei ole tehty oleellisia muutoksia (1).
Rakennuksen kunto on silmämääräisen arvion perusteella
hyvä, sitä on huollettu.

Rakennuksella on tällä hetkellä

käyttötarkoitus, joka on lähellä alkuperäistä käyttöä, mutta nykyisen käytön päättyessä rakennuksen alkuperäisen
käytön luonne rajoittaa tulevia käyttötarkoituksia (hallitilaa) (1). Arkkitehtuurissa on näkyvissä erilaisia tyylipiirteitä (1).

Huolto- ja varastorakennusten alue on laaja ja

väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys alueen muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H9 lämpökeskus, muuntaja, kaasuvarasto ja polttoainesäiliöt:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 0
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 0
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 2
Perusteet:
Arkkitehtuuri on kohtuullisen hyvin säilynyt. Rakennusten
kokonaisuus on muotoutunut suhteellisen pitkällä ajalla.
Rakennusten käyttötarkoitus on muuttunut niiden elinkaarella aina teknisten järjestelmien muuttuessa. Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty oleellisia
muutoksia (0).

Rakennusten kunto on silmämääräisen

arvion perusteella osin huonohko, rakennuksista osa on
kuluneita.

Rakennuksille

on

osoitettavissa

suppeasti

käyttötarkoituksia, koska vain kokonaisuuden päärakennuksessa on varsinaista käyttötilaa (1). Arkkitehtuurissa
on näkyvissä erilaisia tyylipiirteitä.

Oleelliselta osin ra-

kennukset kertovat ainoastaan alueen teknisten järjestelmien historiasta.

Teknisten järjestelmien muutokset

eivät ole ainutlaatuisia (0).

Huolto- ja varastorakennus-

ten alue on laaja ja väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys alueen muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H11 hevostalli ja ajoneuvovarastot:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 2
yhteensä 7
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt. Käyttötarkoitus on muuttunut oleellisesti ainoastaan hevosten käytön päättyessä.
Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen on tehty sisätilamuutoksia (1).

Rakennusten kunto on silmämääräisen

arvion perusteella tavanomainen, mutta kunnon määrittäminen edellyttää tarkempaa tutkimusta. Rakenteet, salaojat ja sadevesiviemäröinti tulisi tutkia. Monipuolisen tilarakenteen vuoksi (eristettyä ja eristämätöntä tilaa) rakennuksille voi osoittaa riittävästi käyttötarkoituksia: varasto, toimisto- ja työtilakäytön lisäksi tuleva käyttö voisi
olla myös lähellä alkuperäistä käyttötarkoitusta (ratsastuskoulun rakennukset, pieneläinhoitola) (2).

Hevostalli

ja ajoneuvovarastot edustavat tyylipuhdasta jälleenrakennuskauden arkkitehtuuria.

Arkkitehtuurin näkökul-

masta ne voi rinnastaa ensimmäiseen kasarmiin (2). Rakennukset ovat huolto- ja varastoalueen vanhinta osaa,
käyttötarkoitus on määritellyt niiden sijainnin. Lisäksi rakennusten kokonaisuudella on alkuperäisen käyttötarkoituksen vuoksi kulttuurihistoriallista arvoa.

Rakennusten

alkuperäinen käyttötarkoitus on lähes täysin hävinnyt (2).
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H14 polkupyörä- ja suksivarasto:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 1
yhteensä 6
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt.

Rakennuksen käyttötar-

koitus on muuttunut vain vähäisessä määrin sen elinkaarella.

Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty

oleellisia muutoksia (2).

Rakennuksen kunto on silmä-

määräisen arvion perusteella kohtuullinen. Rakennukselle
voi osoittaa vähäisessä määrin käyttötarkoituksia (eristämätön) (1).

Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta, detaljointi

on ansiokasta (2). Huolto- ja varastorakennusten alue on
laaja ja väljä, yksittäisen rakennuksen merkitys alueen
muodostumiselle jää vähäiseksi (1).
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H15, 16, 17, 18 ajoneuvokatokset ja kuljetusalan varastorakennus:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
D. Rakennuksen merkitys ympäristökokonaisuuden muodostumiselle: 0
yhteensä 5
Perusteet:
Arkkitehtuuri on hyvin säilynyt.

Rakennusten käyttötar-

koitus on muuttunut vain vähäisessä määrin sen elinkaarella.

Nykyisen käytön vuoksi rakennukseen ei ole tehty

oleellisia muutoksia (2).

Rakennusten kunto on silmä-

määräisen arvion perusteella hyvä, niitä on huollettu.
Rakennuksille voi osoittaa vähäisessä määrin käyttötarkoituksia (eristämättömiä, osin pelkkiä katoksia) (2).
Arkkitehtuuri on tyylipuhdasta, mutta ei ainutlaatuista
(1).

Varastot ovat alueen perällä ja suhteellisen etäällä

varsinaisesta kasarmialueesta (0).
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5.3

YMPÄRISTÖKOKONAISUUKSIEN

ARVOTTAMI-

NEN

Asuinalue, Myllyoja:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 2
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
yhteensä 5
Perusteet:
Ympäristökokonaisuus on säilyttänyt alkuperäisen, väljän ja
puistomaisen luonteensa.

Myllyojan alkuperäinen merkitys

osana asuinaluetta on säilynyt.

Asuinalue on alkuperäisen

käytön mukaisessa käyttötarkoituksessa (2).

Luonnonympä-

ristö ja ympäristörakenteet ovat rapistuneet, mutta kunnostettavissa.

Maankäyttöä asuinalueella ei voida tehostaa tin-

kimättä arkkitehtuurille luonteenomaisesta väljyydestä, sikäli
ympäristökokonaisuuden säilyttäminen rajoittaa alueen tulevaa käyttöä (1).

Myllyoja asuinalueen osana tuo ympäristö-

kokonaisuuteen ainutlaatuisen piirteen (2).

95

Keskusaukio, kasarmiaukio:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 2
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 2
yht. 5
Perusteet:
Keskusaukio eli kasarmiaukio on puiden kasvaessa saanut
puistomaista luonnetta.

Kaikki aukiota rajaavat raken-

nukset ovat säilyneet. Käyttötarkoitus on muuttunut varusmieskoulutuksen päättyessä, tällä hetkellä aukio on
pysäköintitilaa (1).

Aukion luonnetta voidaan kehittää

monilla tavoin, kehittämisen suunta riippuu alueen rakennusten tulevasta käytöstä (2).

Aukio ilmentää kasarmi-

alueen alkuperäistä käyttötarkoitusta: kasarmilla se oli
juhlallisuuksien näyttämö ja arjen välttämätön käyttötila.
Aukio on kasarmin symboli. Muistomerkki aukion reunalla
kertoo alkuperäisestä käytöstä (2).
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Huolto- ja varastoalue:

A. Arkkitehtuurin säilyneisyys ja käyttötarkoituksen pysyvyys: 1
B. Kunto ja käyttökelpoisuus: 1
C. Tyyli- ja/tai tyyppipuhtaus, ainutlaatuisuus, kulttuurihistoriallinen arvo: 1
yht. 3
Perusteet:
Huolto- ja varastoalue koostuu osin alkuperäisestä rakennuskannasta, mutta erityisesti takaosan rakennukset ovat
suhteellisen uusia, eivätkä ne enää järjesty selkeästi
huolto- ja varastoalueen katulinjoihin. Osassa rakennuksista on toteutettu käyttötarkoitusmuutoksia (1).

Osa

alueen varastorakennuksista on huonokuntoisia ja matalan perustamisen vuoksi vaikeasti kunnostettavia.

Ra-

kennuksista suuri osa on eristämättömiä varastoja tai katoksia, joille voi osoittaa vain suppeasti käyttötarkoituksia
(varastokäyttö) (1). Osa huolto- ja varastoalueen rakennuksista on tyylipuhtaita, osaan liittyy myös arvokasta
kulttuurihistoriaa, mutta osa on kokonaisuuden kannalta
merkityksettömiä (1).
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET

6.1

SUOJELU-

JA

KÄYT-

TÖSUOSITUSTEN

PERUS-

TEET

Suositusten tekemiseksi kasarmialueen rakennuksista on
tehty johtopäätöksiä kahdella tavalla.

Ensiksi esitetään

yksittäisten rakennusten pisteytykset.

Sen jälkeen huo-

mioidaan rakennusten keskinäiset suhteet ja ympäristökokonaisuudet siten, että rakennuksille annettuihin pistemääriin lisätään sen ympäristökokonaisuuden pisteet,
jonka osaksi rakennus on arkkitehtuurin kuvailu- ja inventointiosioissa luettu. Yksittäisten rakennusten tarkastelulla voidaan nostaa esille arvokkaimmat rakennukset,
mutta suojelusuosituksissa on huomioitu kokonaistarkastelu, koska kasarmialueen erityislaatu muotoutuu
ensisijassa rakennusten välisten suhteiden, ei niinkään yksittäisten arvokkaiden rakennusten, varaan.

Pisteytykset ja suositukset on esitetty johtopäätösosan
kartta-asiakirjoissa
osiossa.

ja

niiden

Kartta-asiakirjojen

jäljessä

loppupäätelmä-

selitysosassa

on

myös arviot rakennusten käyttömahdollisuuksista.

esitetty
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ARVOKKAIMMAT RAKENNUKSET, RAKENNUSTEN PISTEYTYS:

A1-A6, asuintalot ympäristöineen

6

H19 myymälä

4

K3 kasarmi,

7

K1, K2, K5 kasarmit

6

K4 kasarmi

5

H1, esikunta

5

H2, ruokala

5

H13, poliklinikka

7

H3 miehistösauna

5

H4 huoltorakennus

5

H5 ja H6 varastot

3

H7 varasto

6

H8 autohalli

4

H9 lämpökeskus apurakennuksineen

2

H11, hevostalli ja ajoneuvokatokset

7

H14, polkupyörä- ja suksivarasto

6

H15, 16, 17, 18 katokset ja varasto

5
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SUOJELU- JA KÄYTTÖSUOSITUKSET, RAKENNUSTEN JA YMPÄRISTÖN PISTEYTYS:
A1-A6, asuintalot ympäristöineen
11
suojelusuositus:
Myllyojan ympäristön suojelu ja aluetehokkuuden rajaaminen
asuntoalueella
rakennusten julkisivut, kunnostettaessa huomioitava kulttuurihistorialliset arvot
käyttösuositus:
pääosin asuinkäyttö
K3 kasarmi, keskusaukio ja muistomerkki
12
suojelusuositus:
aukio, kasvillisuuteen ja pintamateriaaleihin voidaan tehdä
muutoksia
rakennuksen julkisivut, ei parvekkeiden rakentamista
käyttösuositus:
asuin- tai toimistokäyttö, palveluasuminen, näyttelytila
K1, K2, K5 kasarmit
11
suojelusuositus:
rakennusten julkisivut, voidaan sallia parvekkeiden rakentaminen
käyttösuositus:
asuin- tai toimistokäyttö, palveluasuminen, julkiset palvelut
K4 kasarmi
10
suojelusuositus:
rakennuksen julkisivut, voidaan sallia parvekkeiden rakentaminen
käyttösuositus:
asuin- tai toimistokäyttö, palveluasuminen, julkiset palvelut
H1, esikunta
10
suojelusuositus:
1960-luvun osan julkisivut, kunnostettaessa huomioitava
kulttuurihistorialliset arvot
1950-luvun osan julkisivut, rakennuksen itäpään osalta, kunnostettaessa huomioitava kulttuurihistorialliset arvot
käyttösuositus:
toimistokäyttö, julkiset palvelut
H2, ruokala
10
suojelusuositus:
alkuperäisen osan ja toisen laajennusvaiheen julkisivut, kunnostettaessa huomioitava kulttuurihistorialliset arvot
käyttösuositus:
asuin- tai toimistokäyttö, liiketoiminta, julkiset palvelut
H13, poliklinikka
12
suojelusuositus:
julkisivut, kunnostettaessa huomioitava kulttuurihistorialliset
arvot
käyttösuositus:
toimistokäyttö tai julkiset palvelut
H11, hevostalli ja ajoneuvokatokset
10
suojelusuositus:
pihapiiri, tallin ja varastojen kokonaisuus
julkisivut, kunnostettaessa huomioitava kulttuurihistorialliset
arvot
käyttösuositus:
varasto-, toimisto-, työtilakäyttö, ratsastuskoulu, pieneläinklinikka tai löytöeläinkoti, ravintola
H19 myymälä, H3 miehistösauna, H4 huoltorakennus, H5 ja H6 varastot, H7 varasto, H8 autohalli, H9 lämpökeskus apurakennuksineen,
H14 polkupyörä- ja suksivarasto, H15, 16, 17, 18 katokset ja varasto
<10
suojelusuositus:
ei suositusta
käyttösuositus:
ei suositusta
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6.4

LOPPUPÄÄTELMÄ

Hiukkavaaran kasarmi luetaan niin sanottuihin korpivaruskuntiin, joita on Suomessa useita. Suurin osa korpivaruskunnista
on yhä alkuperäisessä käytössään. Ennakoidaan, että useita
korpivaruskuntia tulee jatkossa vapautumaan muuhun käyttöön.

Korpivaruskuntien suhteellisen yleisyyden vuoksi voi-

daan olettaa, että Hiukkavaaran alueella ei ole tuossa joukossa niin ainutlaatuista asemaa, että alueella olisi valtakunnallista suojeluarvoa. Seudullisesti ja paikallisesti Hiukkavaaran
alueella sen sijaan on merkitystä sen kulttuurihistorian perusteella.

Hiukkavaaran alue jakautuu alkuperäisen toiminnan perusteella

osa-alueisiin,

kolmeen

ympäristökokonaisuuteen:

asuinalueeseen, kasarmialueeseen ja varasto- ja huoltorakennusten alueeseen.

Suojelusuositukset perustuvat ympä-

ristökokonaisuuksien huomioimiseen ja siksi ne koskevat rakennusten lisäksi keskusaukiota, asuintalojen piha-alueita ja
keskusaukion laidalla olevaa muistomerkkiä.

Rakennuksille suositeltu suojeluaste vaihtelee. Arvokkaimmat
rakennukset tulisi suojella siten, että niiden julkisivut säilyvät
ilman muutoksia ja lisäyksiä ja korjaukset tehdään kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

Tällaisia rakennuksia ovat

ensimmäisenä rakennettu kasarmi, hevostalli ja sen pihapiirin
muodostavat varastokatokset ja poliklinikkarakennus.

Mui-

den suojelusuosituksen saaneiden rakennusten ensisijainen
suojeluperuste on niiden osuus ympäristökokonaisuudessaan.
Niille on tässä selvityksessä esitetty rajattua tai lievempää
suojeluastetta.

Esikuntaa ja ruokalaa suositellaan suojelta-

vaksi osittain.

Kasarmeja, lukuun ottamatta ensimmäistä

kasarmia, ja asuintaloja suositellaan suojeltavaksi vähäisem-
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mällä suojeluasteella, joka mahdollistaa joustavasti rakennusten tulevan käytön esimerkiksi asuintaloina.

Hevostallia ja siihen liittyviä varastokatoksia lukuun ottamatta
varasto- ja huoltorakennusten alueelle tai sen rakennuksille ei
ole tehty suojelusuositusta.

Hiukkavaaran kasarmialueen suojeleminen tässä selvityksessä esitetyllä tavalla mahdollistaisi sen, että ympäristökokonaisuuksien suojeleminen jättää kasarmin toiminnan oleelliset
rakennetut jäljet näkyviin ja, e ttä suojellut rakennukset näyttävät kaikki rakennetut ajalliset kerrostumat: jälleenrakennuskauden tyyppimalleista 1960- ja 1970-luvun modernistisiin rakennuksiin.
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Kettunen, Pekka, rakennuttamisen toimialajohtaja, Puolustushallinnon

rakennuslaitos,

keskusyksikkö,

Helsinki,

puhelinkeskustelu

14.11.2006
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15

Kirjaukset ja muistiinpanot on esitetty liitteessä.
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LIITE 1 Arkistomuistiinpanot ja kirjaukset 16
Käytössä olleet suunnitelma-asiakirjat ovat yleensä kopioita (paperitai kuultokopioita), harvoin joukossa on alkuperäinen muistiinpano
tms. Miehistösaunasta H3 ja myymälästä H19 on ollut käytössä alkuperäisen suunnitelman alkuperäiset piirustukset. Tässä kirjauksessa ”alkuperäinen suunnitelma” tarkoittaa kopioasiakirjaa piirustuksesta, jonka mukaan uudisrakennusvaihetta alun perin on tehty.

Vuonna 1967 kasarmeilla siirryttiin uuteen rakennusten numerointijärjestelmään.

Asuinrakennukset merkittiin numeroilla A1, 2,

3,….kasarmit K1, 2, 3,…ja huoltorakennukset H1, 2, 3….17

Tässä

kirjauksessa ja selvityksessä on käytetty vuonna 1967 käyttöön otettua numerointijärjestelmää.

Kruunuasuntojen puolesta isännöitsijä hallinnoi suunnitelmia: Pohjois-Suomen SKV Oy – Isännöintipalvelu (ISA), Topi Päkkilä:
myymälärakennus kuuluu As Oy Hiukkavaara I:een
myydyt talot 2,3 ja 5
kaikkiin taloihin on uusittu ikkunat ja parvekeovet, samoin
tiilikatot, 2002–2003.
ulko-ovet vanhempaa perua, joskus 90-luvulla
asiakirjat (pääpiirustussarjat puutteelliset, mutta sähkö- tai
lvi-kuvien pohjana on alkuperäisiä pääpiirustuksia):
alkuperäiset suunnitelmat: talo 1, kellarin pohja, julkisivusuunnitelmat 18 ja 19.11.1954, nimiö epäselvä, käytetty

16

Arkistoissa on käyty läpi kaikki tarjolla oleva Hiukkavaaran kasar-

mialueen rakennuksiin liittyvä aineisto.

Löytynyt aineisto ja siitä

tehdyt oleelliset havainnot on kirjattu näihin muistiinpanoihin.
17

Stig Roudasmaa, Oulun varuskunnan historia, Scripta Historica VII,

Oulun historiaseuran julkaisuja, Tomus VII, Kemi 1981, s. 209–212 ja
215 ja Kaarina Niskala, Oulu varuskuntakapunkina-rakennusten tyylit
ja historia, Painotalo Suomenmaa, Oulu 2005, kirjassa Oulu varuskuntakapunkina,

Oulu

varuskuntakaupunkina

Pohjan Prikaatin kilta ry, s. 213

historiatoimikunta,
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samaa suunnitelmaa kuin Kokkolassa, kaluste- ja detaljisuunnitelmat 8.6.1951–25.11.1954, yleensä käytetty samoja
suunnitelmia kuin Lappeenrannassa, Kuopiossa, Parolassa,
Kouvolassa, Dragsvikissa
maalauskunnostus (ulko- ja sisämaalaus) 1966–67, värisuunnitelma käsittää sisävärejä ja – materiaaleja asuntoihin
ja porrashuoneisiin, ulkovärit määritellään muiden talojen
värin perusteella, ei suunnittelijatietoja, ei päiväystä
alkuperäiset suunnitelmat: rakenne- ja raudoituskuvat 1 ja
13.3.1954, nimiö epäselvä tai Pl. M:n Rakennusosasto, Rakennetoimisto
alkuperäiset suunnitelmat: sähköpiirustukset 29.11.1954,
nimiö epäselvä
alkuperäiset suunnitelmat: lvi-piirustukset 23.4.1955, Pl.
M:n Rakennusosasto ja kattilahuoneen osalta 15.1.1959
sopimusasiakirjoja
paikannuspiirustukset 12.5.2003, Suunnittelutoimisto Plaanari Oy, asuinrakennukset 6 kpl
1 talon alakerrassa päiväkoti, siihen liittyviä kaluste- ja sisustuspiirustuksia, Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho
19.12 – 20.2.1989
jäähdytyslaitteet, Pl. M:n Rakennustoimisto 18.10.1979
alkuperäiset

suunnitelmat

talot

2-3,

ullakon

pohja

12.12.1958, nimiö epäselvä, kaluste- ja detaljisuunnitelmat
13.1.1959–12.5.1959, kaluste-esitteitä
alkuperäiset suunnitelmat: rakenne- ja raudoituskuvat 26.1–
12.12.1958, nimiö epäselvä tai Pl. M:n Rakennusosasto, Rakennetoimisto, suunnitelmassa on käytetty osittain samoja
suunnitelmia kuin Obbnäsissä, Hyrylässä jne
alkuperäiset suunnitelmat: lvi-piirustukset 8.1- 14.1.1958,
Pl. M:n Rakennusosasto
alkuperäiset suunnitelmat: sähköpiirustukset 22.12.1958, Pl.
M:n Rakennusosasto, Sähkötekninen toimisto ja Tuiran Sähkö 16.9.1959
sopimusasiakirjoja
paikannuspiirustukset 12.5.2003, Suunnittelutoimisto Plaanari Oy, asuinrakennukset 6 kpl, talosta 2 pdf muodossa
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alkuperäiset suunnitelmat talo 4, ei erillisiä pääpiirustuksia,
kaluste- ja detaljisuunnitelmat taloista 2 ja 3
alkuperäiset suunnitelmat: sähköpiirustukset 15.1.1960, Pl.
M:n Rakennusosasto, Sähkötekninen toimisto
alkuperäiset

suunnitelmat:

rakenne-

ja

raudoituskuvat

3.12.59–28.1.1960, nimiö epäselvä tai Pl. M:n Rakennusosasto, Rakennetoimisto, suunnitelmassa on käytetty osittain samoja suunnitelmia kuin Santahaminassa, Pansiossa,
jne
alkuperäiset suunnitelmat: lvi-piirustukset 22.2.1960, Pl.
M:n Rakennusosasto, kuvien pohjana pääpiirustukset, joissa
päiväys 11.12.58
sopimusasiakirjoja
paikannuspiirustukset 12.5.2003, Suunnittelutoimisto Plaanari Oy, asuinrakennukset 6 kpl
alkuperäiset suunnitelmat talo 5, talojen 5 ja 6 sijoituspiirustus Pl. M:n rakennusosasto 6.10.1960, ei muita erillisiä
pääpiirustuksia, ei erikseen kaluste- ja detaljisuunnitelmia
rakennepiirustukset 11.4.1957–3.2.1960, nimiö epäselvä tai
Pl. M:n Rakennusosasto, Rakennetoimisto, suunnitelmassa
on käytetty osittain samoja suunnitelmia kuin Santahaminassa, Luonetjärvi-Kokkolassa, jne
alkuperäiset suunnitelmat: sähköpiirustukset 25.10.1960, Pl.
M:n Rakennusosasto, Sähkötekninen toimisto
alkuperäiset suunnitelmat: lvi-piirustukset 10.12.1960, Pl.
M:n Rakennusosasto, kuvien pohjana pääpiirustukset, joissa
päiväys 06.10.60 tai 11.12.1958
sopimusasiakirjoja
paikannuspiirustukset 12.5.2003, Suunnittelutoimisto Plaanari Oy, asuinrakennukset 6 kpl, talo 5 pdf muodossa
alkuperäiset suunnitelmat talo 6, ei erillisiä pääpiirustuksia,
ei erikseen kaluste- ja detaljisuunnitelmia, esim. kalusteet ja
ovet 23.1.1964
alkuperäiset suunnitelmat: lvi-piirustukset 21.2.1964, Lämpöinsinööritoimisto Toijala & Äyräväinen, kuvien pohjana
pääpiirustukset, joissa päiväys 24.1.1964
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alkuperäiset suunnitelmat: sähköpiirustukset 20.2.1964, Pl.
M:n Rakennusosasto, pohjana pääpiirustukset, joissa on päiväys 15.1.1964
alkuperäisiä rakennekuvia, käytetty samoja suunnitelmia
kuin Dragsvikissa, Hyrylässä, jne
sopimusasiakirjoja
paikannuspiirustukset 12.5.2003, Suunnittelutoimisto Plaanari Oy, asuinrakennukset 6 kpl
myymälään liittyvät suunnitelmat puuttuvat Kruunuasuntojen arkistoista
suunnitelma-aineistona on käytetty Dragsvikissa, Kokkolassa, Hyrylässä, jne olevia vastaavia rakennuksia: tarvitaan
selvitys, missä määrin samankaltaisia taloja on edelleen
olemassa

Museoviraston arkisto: selvittääksemme, onko Hiukkavaaran rakennuksista tehty aikaisemmin tutkimuksia, käännyimme Museoviraston puoleen. Selvisi, että tutkija Ulla-Riitta Kauppi on kartoittanut
Suomen kasarmialueita ja tehnyt niistä inventointeja museoviraston
tarpeisiin18. Näitä inventointeja on käytetty myös puolustusvoimien
maankäytön suunnittelussa.

Inventointeja voi tutkia Museoviraston

arkistossa, mikäli voi osoittaa puolustushallinnon myöntämän kirjallisen turvasitoumuksen. Siinäkään tapauksessa Hiukkavaarasta tehdyt
asiakirjat eivät kuitenkaan ole helposti muista asiakirjoista erotettavissa ilman Ulla-Riitta Kaupin apua ja meitä Ulla-Riitta Kauppi kehotti
tekemään inventoinnit itse.

Ne olimme silloin jo tehneet.

Tämän

selvityksen lähteenä olevassa Muuriankkurilehdessä on kerrottu Museovirastossa kerätystä tiedosta. Lehtiartikkelissa mainittujen asioiden perusteella on haastateltu henkilöitä Puolustushallinnon rakennuslaitokselta ja saatu siten tietoa korpivaruskunnista ja niiden historiasta.

18

Kasarmi-tietokanta sisältää mm. varuskuntia, harjoituskenttiä ja

noin 9000 yksittäistä rakennusta, Muuriankkuri, Puolustushallinnon
rakennuslaitoksen sidosryhmälehti, kesäkuu 2005, s.16
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Kapiteeli Oyj:n ja Ovenia Oy:n arkistot, Åke Mäentausta ja ISS
Palvelut Oy, Juha Pekkala ja laajuus- ja käyttötietojen osalta Jussi
Keränen.

Laajuus- ja käyttötiedot on päivätty 7.11.2006, vuokratilojen osalta
täsmällinen tilanne vaihtelee.
22.11.2006.

Asuntojen myyntitiedot on päivätty

Nämä tiedot on esitetty hallintaa ja omistussuhteita

kuvaavan kartan tekstiosassa.

K3, alkuperäisesti ensimmäinen kasarmi, alkuperäisiä suunnitelmia 2.2.1955 pohjapiirustus ”N”, 28.2.1955 porraspiirustus ”N”, 22.2.1955 ikkuna- ja ovipiirustuksia ”N”, päätyjulkisivut 1.100, nimiöt epäselviä, 16.1.1955 työpiirustusleikkaus ”N”, ovi- ja ikkunasuunnitelmia 26.2.1955 suunnitelmat on tehty Pl. M:n Rakennusosastolla
K2, lvi-suunnitelmia Insinööritoimisto S.Lång, pohjakuvana
alkuperäisiä pääpiirustuksia Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
rakennesuunnitelmat 4.1955, Pl. M:n Rakennusosastolla
1973 kasarmeihin K2 ja K3 on toteutettu lämmönjakokeskukset, 3.1973, putkityöselitys Ekono, 4.1973 lvi-töiden
yleisselitys Pl. M:n Rakennusosasto
3.1973, Ekono, lvi-suunnitelmat
sopimus- ja tarkastusasiakirjoja
muutos, peruskorjaus: 1974–1976 ullakkotiloja mm. voimistelusali, kalusteita, varatieporras ja varatie suunniteltu
kasarmin päätyyn, 29.1.1976, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, porras, 1:50 työpiirustus, 15.4.1975, teräsovet 1:50 työpiirustus, 20.4.1975, varatiehen liittyvä ovi 1:50 työpiirustus, 24.3.1975, sos.tilojen jakoseinät 1:50, 21.3.1975, kellarin ja 2.krs sosiaalitilat 1:50, 1. ja 2. krs kuivaushuoneen sisustus

1:20,

11.10.1976

sisusteita,

samoin

2.4.1975,

14.4.1976, 1.4.1974, 14.4.1976, 21.6.1977 teräslasiovien
ritilät det., 14.4,1974 poistumistieporras päätyjulkisivussa
1:50, 13.9.1974 leikkaus v.salin kohdalta ja pohjapiirustus
ullakolta, sekä rakennedet. 1:50 ja 1:5, 12.9.1974 kaikki
kerrokset sisätilamuutoksia, pesu- ja sos. tiloissa kaikissa
kerroksissa, sopimus- ja selitysasiakirjoja
rakennesuunnitelmia kierreportaan perustuksesta, ei sign.
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kattoristikot K3 peruskorj. Ekono, ei sign.
19.11.1975 asiakirja, jossa työmaapäällikkö P Kuivamäki
esittää paloviranomaisten antamat lisävaatimukset (varateihin yms. liittyen)
KOHOPORRAS-esite
10.1975, Insinööritoimisto Tauno Nissinen KY-SKOL, ilmanvaihtolaitteet
10.1975 lvi-suunnitelmat, Ekono
sähkösuunnitelmia 3.1955, tehty Pl. M:n Rakennusosastolla,
ei sign.
2.1955 sähkösuunnitelmat, kellari 1., 2-krs., tehty Pl. M:n
Rakennusosastolla, alla työpiirustuspohjat, joissa epäselvä
nimiö: AUK Oulu Hiukkavaara, päiväys 12.2.55 ja signeeraus: N
4.1976, Insinööritoimisto Tauno Nissinen KY-SKOL, lvisuunnitelmat
sähkö- ja lvi-töihin liittyviä sopimusasiakirjoja, muita sopimusasiakirjoja
2.9.1957, aseteline, tehty Pl. M:n Rakennusosastolla, P.A
K4, 26.11.1960, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, pohjapiirustukset kellari, 1. ja 2. krs 1:50, 19.12.1960, ullakko kuvassa on esitetty myös K5, 10.12.1960 porraskuva 1:50,
1.12.1960 julkisivut etelään ja pohjoiseen 1:100, 19.2.1958
pääty ja leikkaus (alla teksti, jossa maininta kasarmit 6 ja 7,
voivat olla muissa kasarmeissa muualla käytettyjä suunnitelmia), 7.12.1960 leikkaus 1:50, 8.12.1960 leikkaus 1:20,
12.12.1960 vss. tilan leikkaus, 13.12.1960 ikkunasovituksia,
14.12.1960 tuvan seinän det. 1:1, 16.1.1961 lasiseiniä 1:5,
16.7.1961, ovidetalji 1:1, 12.60, 3.1961, 31.3.1958, ovi- ja
ikkunasuunnitelmat, viimeisessä suunnitelmassa mainita:
käytetään Kontiolahden, Hiukkavaaran, Karkialammen, ja
Porkkalan kasarmeissa, jotka on numeroitu
rakennusaikaista kirjeenvaihtoa ja sopimusasiakirjoja
sisustus- ja porraskuvia, jotka suunniteltu toiseen rakennukseen tai toiselle paikkakunnalle (Luonetjärvi) aikaisemmin
rakennesuunnitelmat 1.1961, dipl.ins. Puska
lvi-suunnitelmat 2.1960, Olof Granlund Antti Oksanen ja sopimusasiakirjoja
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sähköpiirustukset 1.1960, Insinööritoimisto Tauno Nissinen
K4 muutos: sisätilamuutos ja pieni ikkunamuutos länsipäädyssä, päävartion muutostyö länsipäähän 1.1992 Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho
lvi-suunnitelma 1.1992 Ekono
K5, arkkitehtisuunnitelmien piirustusaineisto koostuu vanhemmista kuvista, suurelta osin 1958 päivätyistä, oletettavaa on, että viides kasarmi rakennettiin aikaisempien piirustusten perusteella, 12.1.1962 ikkunakaaviot, piirustuksissa
mainintoja käytetään Sodankylän, Karkialammen ja Porkkalan kasarmeissa
rakennesuunnitelmat 3.1962, dipl.ins. Puska, osa rakennekuvistakin 12.1960 päivättyjä
sopimus- yms. asiakirjoja, mm. asetelineistä vuodelta 1962,
Sirviön maalausliikkeen ilmoitus töiden valmistumisesta
21.3.1963, kasarmi 5
lvi – suunnitelmat Olof Granlund & Antti Oksanen3.1962
sähkösuunnitelmat Insinööritoimisto Tauno Nissinen 2.1962
K1, K2, K4 ja K5 sisäänkäyntikatokset 2.8.1990 Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
K3 sisäänkäyntikatos 14.8.1990 Arkkitehtitoimisto Pekka
Rajala
K4 ja K5 sisätilamuutoksia, mm. sosiaalitiloja, 29.1.1988
Korpr. J. Mikkola pohjapiirustukset 1:100 ja 1:50
H14 polkupyörä ja suksivaja, alkup. suunnitelmat Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala 15.6.1970 leikkaus ja det., 25.3.1970
ulkoseinän pystyleikkauksia ja ovisovituksia, piirustuksissa
mainita: ”käytetään myös Hiukkavaarassa 11.1.1971” ja nimiössä: Oulu. Tarkoittanee päätöstä käyttää Hiukkavaarassa samaa suunnitelmaa kuin jossakin kaupunkikasarmin rakennuksista
sopimus- ja tarjousasiakirjoja: lopputarkastuspöytäkirja päivätty 8.6.1971
H6 varastoa on laajennettu polkupyörä- ja suksivajaksi,
räystäspeltilista ja peltilistat detaljisuunnitelmat tarjouspyynnön liitteenä, tarjouspyyntö 12.1971, kuvissa ei sign.
laajennuksen rakennesuunnitelmat 3.1971 SUORA Oy
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H5 ja H6 varastorakennukset, H5 pohjoispäässä lämmintä tilaa, H6 laajennus (sisältää polkupyörä ja suksihallin) jatkona 58 tehdylle osalle, jossa tykkihalli ja toisessa päässä
vanha polkupyörä ja suksivaja, 7.1.1959 leikkaus 1:50,
4.3.1959

seinäleikkaus

ja

päätyräystäs

1:20

ja

1:1,

4.3.1959 seinäleikkauksia, sähkösuunnitelma, jonka alla
pohjapiirustus 5.1.1959, 29.12.1958 leikkaus A-A 1:50,
29.12.1959 vaaka- ja pystyleikkauksia seinistä 1:10, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, samat piirustukset kohdistettu H5
ja H6 varastoihin
H5 muutos: toteutettiin varusmiesten autohuoltola, osa kalustovarastoa muutettiin autohuoltolaksi 15.1.1990 asemapiirustus,

pohjapiirustus,

julkisivu

ja

leikkaus

1:100,

22.1.1990 työpiirustus pohja ja leikkaus, ulko-ovien suunnitelmat 28.2.1990 1:20 ja 1:1, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
lvi-suunnitelmat 4.1990, Ekono
tarjous- ja sopimusasiakirjoja: lopputarkastuspöytäkirja päivätty 9.9.1990
H2 rakennuksen mapissa on 10–12.12.1958 päivättyjä kuvia, joissa varastorakennus 4, jossa on kellari ja 1 krs, kuvissa pohja ja leikkauksia 1:50, pohjapiirustuksessa saunatilat ja ruokavarastoja, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
H2 ruokalarakennus (suunnitelma-aineistosta suurinosa
on Ovenian ja pieni osa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen arkistosta)
20.9.1954, Hyrylän ruokalan suunnitelmat, nimiössä Hyrylä pyyhitty yli ja sijalla Hiukkavaara, suunnitelmat tehty Pl.
M:n Rakennusosastolla, kuvissa erottuu ruokalan alkuperäinen osa, erittäin himmeät julkisivukuvat kaikki suunnat, ovisuunnitelmat faneeri, paneeli ja lasiovia, 2.krs korkea osa,
asuntoja
rakennesuunnitelmia, JS sign. v.1955
vastaanottopöytäkirja, sähkötyöt 1957
6.1956 hissisuunnitelmat Oy Hissihuolto Ab, hissi korkeanosan itäpäässä
9.1954 lvi-suunnitelmat Celsius Oy, tehty Hyrylän ruokalan
kuvien päälle ja nimiöissä maininta Hiukkavaaran ruokala
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varastorakennus 4 suunnitelmat ruokalan kansiossa, liittyy siihen pohjoispäässä: kellarissa sauna, yläp. varastotilaa,
12.12.1958, julkisivu itään ja leikkaus 1:50,11.2.1959 det ja
ikkunasuunnitelmat. 1:20 ja 1:1, Arkkitehtitoimisto Pekka
Rajala
vastaanotto- yms. sopimusasiakirjoja
1.1959, lvi-suunnitelmat selitys Insinööritoimisto Antti Oksanen
26.11.1960 laajennussuunnitelma, kaksi julkisivua ja perustus, rakennusta ei kuitenkaan ole laajennettu esitettyyn
suuntaan
28.12.1960?28.1.1961 laajennus, leikkaukset 1:50, kellarin ja 1.krs pohjapiirustus 1:100, porraspiirustukset 1:25,
kaluste, ikkuna ja ovisuunnitelmia, ruokala (alapuolella varasto) ja kellarin osalla perunakellari, arkkitehti SAFA – tämä laajennus on tehty vanhan ruokalan kylkeen sen
länsipuolelle (=rinnakkaismassa)
6.1961 lvi-suunnitelma Olof Granlund Antti Oksanen
sähkösuunnitteluun liittyviä asiakirjoja, sopija Keskusosuusliike Hankkija
ruokalaa laajennettu, Osmo Lapon Arkkitehtitoimiston maalaussuunnitelma ja maalaustöiden urakkaohjelma päivätty
16.4.1970
ruokalamuutosten (sisätiloissa) detaljeja (ovat yleisdetaljeja,
joita käytetty monissa varuskunnissa), 30.1.1968, Arkkit.tsto Osmo Lappo
1968 sisätiloihin rajoittuva muutos, Arkkitehtitoimisto Osmo
Lappo, allek. Osmo Lappo, todetaan ruokalassa suoritettavat
muutostyöt: tehdään lihan perkkaushuone nykyistä varastotilaa vastapäätä, kellarin portaan vieressä olevat jäähdyttämöt yhdistetään yhdeksi jäähdyttämötilaksi, kala-, marja- ja
muonavarastot yhdistetään yhdeksi jäähdytettäväksi tilaksi
muutos: 1969 tehtyyn keittiön laajennukseen liittyvät piirustukset 12.2.1969 ja 10.3.1969 1.krs, 1:50, kellarimuutoksia 1:100, 15.10.1969 ovisuunnitelmat, julkisivu 1:50,
leikkaus 1:50, Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo – tämä
muutos käsitti kapeata itä-länsisuuntaista massaa
vasten kohtisuoran itäsivun massan ja osan katon vie-
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reisestä, keskimmäisestä massasta (laajennuksen alla
1961 tehty perunakellari) ja saunasiiven (var. 4) laajennuksen (julkisivukuvan perusteella)
ovitilaus, johon liitetty ovisuunnitelmat
kalustesuunnitelmia, 4.11.1969 mm. emännän huoneeseen
ja ruokalaan
rakennustapaselostus 22.9.1969
sopimus- ja tarjousasiakirjoja
11.1969 lvi-suunnitelmat, Ekono Oy
12.1969 sähkösuunnitelmat Insinööritoimisto Esko Niemistö
15.5.1980, kellari 1:100 1.krs, nimik. ET (ei muuta)
15.5.1980, pohjapiirros 1:100 1.krs, nimik. ET (ei muuta)
muutos: 28.12.1982 muonavaraston muutos, ikkunat peitetty (muonavarasto on vuoden 1961 laajennuksen alla, ikkunat kellariin)
muutos: 1983, ruokalan muonavarasto, huoneselosteet,
maalausselitys ja värimääritys
sopimusasiakirjoja
12.1983 lvi-suunnitelmat, Ekono Oy
ajankohtaispiirustus kellari ja 1.krs, 16.11.1989, Arkkit.tsto
Osmo Lappo
ajankohtaispiirustus kellari ja 1.krs, 9.1.1993, Arkkit.tsto
Osmo Lappo
11.4.1984 miehistöruokalan porras 1:20 ja 1:1, Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo, uusittu porrassyöksyt ja rakennettu katokset
4.3.1984 luonnos miehistöruokalan portaaksi ja 13.3.1984
luonnos toimipaikkaruokalan portaaksi, Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo
muutos: 12.1985 keittiöön höyrykeskus, Ekono Oy, seurauksena piippu ruokasaliin
muutos: hissisuunnitelmat 17.5.1988 (luonnoksia jo 1984
vuodelta), Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo, hissi lisätty alkuperäiseen korkeaan osaan sen pohjoissivulle (näkyy julkisivussa), liittyy korkean osan muuttamiseen sosiaalitiloiksi
11.1987, rakennesuunnitelmat, porras, katos Ekono Oy
3.1988, rakennesuunnitelmat, porras- ja askellankut, Ekono
Oy
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12.1988, hissikuilun kokoonpanopiirustus, Ekono Oy
1.89, rakennesuunnitelmat, hissikuiluun liittyviä kokoonpanopiirustuksia, Ekono Oy
30.10.1990 ja 21.2.1991 sisätilamuutoksia, Arkkitehtuuritoimisto Osmo Lappo
kellarissa sisätilamuutoksia vielä 1994, A.Osmo Lappo
12.7.1996, elokuvaluokan sisustus, Arkkitehtuuritoimisto
Holma & Vuolteenaho
myymälä rakennus, löytyy kattava piirustusaineisto alkuperäiset suunnitelmat ja myös alkuperäiset piirustukset osin
paperi, osin kuulto:
7.5.1963 pohjapiirustus 1:50, 25.6.1963 leikkaus A-A 1:25,
30.8.1963 julkisivut 1:50, 7.5.1963 asemapiirros 1:100,
9.8.1962 asemapiirros 1:200, 21.5.1963–27.8.1963 kattava
detaljikokoelma ikkunat, ovet kalusteet ja rakenne, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, suunnitelmissa esitetty rakennuksen päätyyn asuntosiipi (2.rakennusvaihe), jota ei ole
asuintaloissa oleva päiväkoti muutos: 12.1989 sisätilojen peruskorjaus Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho
H3 miehistösauna, löytyy kattava piirustusaineisto alkuperäiset suunnitelmat ja myös alkuperäiset piirustukset osin
paperi, osin kuulto:
10.2.1967 asemapiirros 1:2000, 20.1–6.2.1967 pohjapiirustukset ja leikkaukset 1:50, 4.1.1967 julkisivut 17.3.1967
pohjapiirustukset 1:100, 2.3–1.6.1967 kattava detaljisarja,
ikkunat, ovet ja rakenne
muutos 1991: liinavaatevarastossa tehtyjä sisätilamuutoksia
ja ovikunnostuksia, kuvissa ei sign.
lvi-suunnitelmat 1.1967 tehty Pl. M:n Rakennusosastolla tai
insinööritoimisto S.Lång
rakennesuunnitelmat 2.1967, Insinööritoimisto Erkki Tikkanen & Co
sähkösuunnitelmat 3.1967, Insinööritoimisto Tauno Nissinen

Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Oulun ja Kainuun arkisto, Hiukkavaara, asiakirjat valikoitiin kiinteistöpalvelupäällikkö Reijo
Mikkosen ja palvelupisteen päällikkö Esko Tuohinon kanssa. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Oulun arkistossa on negatiiveina ja
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valokuvina johtaja Paavo Kuivamäen pojan, Kari Kuivamäen vuonna
1983 ottamat valokuvat Hiukkavaaran kasarmialueen ja myös Hiukkavaaran muiden alueiden rakennuksista.
H1 esikunta alkuperäinen suunnitelma: sotilaskoti ja
esikuntarakennus, kuultokopioita (osa paperiversioina): pääkerros pohjapiirustus 1:100 ja työpiirustus 1:50, 23.4.1958;
tarkepiirustukset 27.8.1958, kellarikerros pohjapiirustuksia,
työpiirustus 1:50 ja tarkepiirustus 1:50, 29.4.1958, leikkaus
A-A 7.8.1958; leikkaus B-B 8.8.1958; leikkaus C-C ja H-H
10.10.1958; leikkaus keittiöstä 11.10.1958, esikuntaosan
pääkerros pohjapiirustus 1:50 27.8.1958, Pekka Rajala, arkkit. SAFA
laajennus: julkisivut pohjoiseen, itään, etelään ja länteen
1:100, 23.4.1958, laajennus leikkaukset 1:50 A-A, B-B, C-C,
20.1.1967, julkisivupiirrokset etelään, pohjoiseen, länteen
2.6.1967; leikkaus B-B ja leikkaus C-C, leikkaus A-A
2.6.1967, ensimmäinen kerros ja pohjakerros laajennus
pohjapiirros 1:100, 10.1.1967; alaslasketut katot – pohjakerros ja ensimmäinen kerros 1:50, 20.7.1967; Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, Sotilaskodin laajennuksen ulkopuolisten peltitöiden piirustus 1:1, ei signeerausta eikä päiväystä
laajennuksen ikkuna- ovi- ja kalustuspiirustuksia, maalaustyöselostuksia sekä sopimusasiakirjoja vuodelta 1967, 1968
ja 1969
8.9.1969 päivättyjä sisustus ja detalji-piirustuksia 1:1 –
1:10 mittakaavassa, 30.4.1967 valaisimien sijoitus sälekatossa 1:20, 7.10.1967 käytäväseinien ylälasi 1:50, henkilökunnan pukutilojen sisustus 1:20 22.9.1967 ja 7.9.1967,
alaräystäs ja kouru 12.5.1967, 26.5.1967 ikkunasovituskuvia, pilarin lasiverhous alareuna 17.5.1967 ja yläreuna, ilmoitustaulu

22.10.1968,

kylmävaraston

seinärakenteet

14.10.1968, 22.10.1968 peilisalin ikkunaverhouslauta, sotilaskotikotisalin verholauta 22.10.1968, 17.10.68 näyttämön
porrastuksen detalji ja näyttämön porrastus, 15.10.1968
pimiön

sisustus,

31.7.1967

keittiöpihan

ulkoportaat,

23.2.1967 sotilaskodin kellarin portaat, 30.10.1968 perspektiivikuva

pääportaasta,

pääportaan

kaidepiirustus

28.10.1968, pääporras 24.2.1967, pääsisäänkäynnin portaat
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ja kaide 10.10.1967, ulkoportaiden detalji 11.10.1967,
17.10.1967 ulkokatoksen detaljit, Arkkitehtitoimisto Pekka
Rajala
asiakirjoja: tarkastuspöytäkirja 13.12.1969,
sotilaskodin

laajennus,

maaston

korkeuksia

1:100

17.5.1967, arkkitehtitoimisto Pekka Rajala; asemapiirros
1:500, 31.1.1967
muutos sisätiloissa ja väliosan julkisivuissa: sotilaskoti
leipomon laajennus(sisätila ja julkisivumuutoksia, uusia ikkunoita ja sisäänkäyntejä) pohjapiirros 1:100 3.7.1967; leipomon laajennus, julkisivukuva etelään 1:100, 14.4.1969;
kellarikerros, pohjapiirros 1:100, 3.7.1967, ullakko 1:50
16.7.1967; leikkaukset A-A ja B-B 1:50 10.7.1967
muutos sisätiloissa ja pohjoisjulkisivussa: entisen sotilaskodin muutostyö, Holma ja Vuolteenaho, 16.6.1992, pohjapiirustus 1:50, julkisivu pohjoiseen 1:100, leikkaus 1:50,
sisäpintojen muutoksia ja uudet ikkuna ja muutoksia aukotuksessa; 21.1.1993
pihamuurit 1:50, 2.6.1968, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
Sopimusasiakirjoja mm. maalausliikkeen kanssa, tarjouspyyntöjä, takuukatselmuspöytäkirjoja vuodelta 1969
muutos ja laajennus 2006, muutoksia toimistotiloissa,
Arkkitehtitoimisto Vauhtiviiva
ruokalan H2 aineistoa oli vähäisesti ja se on esitetty Ovenia
Oy: arkiston kirjauksen yhteydessä
autohalli H8 (Senaatti: 6008)
alkuperäiset pääpiirustukset: Arkkitehtuuritoimisto LamminSoila, Erkicsson, 8.2.1960, leikkaus1:50, julkisivuja 1:100,
10.2.1960, pohjapiirustus1:100, asemapiirros 1/1000
polttoainesäiliöiden asennuskuvia
rakennesuunnitelmat: Insinööritoimisto

P.Simula

&

Co,

29.2.1960, lattialaatta 29.4.1958, 27.9.1958, 17.3.1960 katon palkit, kehä I 18.3.1960, kehä II 18.3.1960, katto
16.9.1960, kehät III ja IV 17.3.1960,
detaljikuvia, ei signeerattu 18.3.1960 ikkunan yksityiskohtia,
ikkunan pystyleikkaus ritilän kohdalta, seinäleikkaus, liukuoven pystyleikkaus, liukuovet, ikkunarivi edestä ulkoa, ulko-oven yksityiskohtia
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lvi ja sähköpiirustukset 12.10.1960, Olof Granlund Antti Oksanen, 16.2.1960 Suunnittelevat Sähköinsinöörit & CO Helsinki
urakkasopimusasiakirjat, rahoitusasiakirjoja, työmaa-aikaisia
asiakirjoja, lvi-työselitys
muutos, laajennus autohuoltolaksi 1982
työselitys Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, 25.3.1982 Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, julkisivut 1:100, pohjapiirrokset
1:100, luonnokset 11.1.1982 julkisivut 1:100, 20.4.1982
pohjapiirustus 1:100, 22.11.1982 jakoverhot, jakoverhot ja
jv kaavio, päiväämättömät työpiirustusleikkaukset 1:50,
15.2.1982 luonnosleikkaukset ja pohjapiirustukset, kalustesuunnitelmia 10. 1982–11. 1982
pohjatutkimus, jossa 6.3.1980 päivätty luonnos asemapiirros: asemapiirroksessa on olevaksi merkitty koiratarha ja
autohallin taakse suunniteltu ”PSV”-rakennus, sekä 3 uutta
varastoa alueen kaakkoisnurkkaan, asemapiirros Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala
saman asemapiirroksen ”skissiversio” ja
hankesuunnitelmaluonnoksia varastotarpeiksi, nimiöttä, päiväyksettä
muutossuunnitelma autohalliin, 24.9.2001 Arkkitehtitoimisto
Holma & Vuolteenaho
lämpökeskus ja muuntajarakennus H9 (Senaatti 6009)
lämpökeskuksen pääpiirustukset, Pentti Pajarinen arkkitehti
SAFA, 28.12.1960, pohjapiirustus, leikkaukset ja detaljileikkauksia, julkisivut itään, länteen ja pääty
tarjous- ja sopimusasiakirjoja, maalaustyöselitys
rakennesuunnitelmat 10.8.1961, Insinööritoimisto Auvo Kallio & Co
sähkösuunnitelmat 18.2.1961, Pl.M:n Rakennusosasto, lvisuunnitelmat 11.2.1961 Antti Oksanen, sopimusasiakirjoja
muuntajan pääpiirustukset, Pentti Pajarinen arkkitehti SAFA,
1.3.1961, pohja, leikkaus ja julkisivut, lvi-suunnitelmat Insinööritoimisto Auvo Kallio & Co, 6.3.1961
sopimusasiakirjoja
lämpökeskuksen muutos ja kaukolämpöverkon laajennus
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laajennuksen urakkasopimus 1965 ja tarkastus- ja sopimusasiakirjoja vuosilta 1966–1969, asuma-alueen kaukolämpöjohdot 10.11.1965
lämpökeskuksen ja muuntamon yhteydessä olevat polttoainesäiliöt
hankintaohjelma, 18.2.1967, Insinööritoimisto Olof Granlund
ja Antti Oksanen
polttoainesäiliöiden perustukset Insinööritoimisto Arvi Ruskola Ky 10.68
sopimus- ja selvitysasiakirjoja yms, öljylämmitys I, II ja III
vaihe, kattilamuuraus III vaihe, kattilahankinta IV, savukaasupuhallinhankinta
muutos: varusmiesten autohuoltopaikat, Arkkitehtitoimisto
Pekka

Rajala,

3.5.1989

asemapiirros,

julkisivumuutos

28.3.1989
muutossuunnitelmat 28.3.1989, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, kellarin pohjapiirustus ja leikkaus 1:50
rakennesuunnitelmat Ekono 2.1989
muutos: lämpökeskus muutettu pioneerien varastotilaksi,
rakennustyö otettu vastaan 21.10.1993
ehdotussuunnitelmat 26.11.1991 pioneeri Ukura ja alokas
Visuri
rakennesuunnitelmat, mittapiirustukset ja muutossuunnitelmat 7.12.1993 Ekono
lvi- ja sähkösuunnitelmat Ekono 28.4.1994
entinen hevostalli (huoltorakennus) H11 (Senaatti 6011) ja
siihen liittyvät ajoneuvokatokset
hevostallin työselitykset ja maalaustyöselitys helmikuussa
1960, Pekka Rajala, arkkit. SAFA
Pekka Rajala, arkkitehti SAFA, 7.1.1960 asemapiirros hevostalli ja ajoneuvokatos, 12.5.1960 det ulkoseinä vaakaan ja
pystyyn sekä laudoitukset ja porras, 19.1.1960 leikkaukset
1:50, 1.4.1960 ajoneuvokatos leikkaus 1:20, 17.3 ajoneuvokatos ja hevostalli julkisivut
rakennesuunnitelmat, 3.1960, Pl. M:n Rakennusosasto
mitoitetut työpiirustukset, 14.1.1960, Pekka Rajala, arkkitehti SAFA
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ikkuna- ja ovisuunnitelmat 18.2.1960, Pekka Rajala, arkkitehti, SAFA
asiakirjoja, kirjeenvaihtoa
sähkö- ja lvi-suunnitelmat, sähkös. Pl. M:n Rakennusosasto,
lvi- suunnitelmat on lainattu pois 1969
hevostallin

ja

ajoneuvokatoksen

muuttaminen

tsto/varastiloiksi, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, 21.12.71
leikkaukset

1:50,

asemapiirros

1:1000,

pohja

1:100,

8.1.1972, 21.12.192 sosiaalitilamuutos, 13.4.1972 jakovaraston portit 1:50 ja det, 20.3.1972 tston ja ruokailun puuseinät, 10.4.1972 telttakuivaamon sisustus, maalaustyöselostus, 29.2.1972 ajoneuvokatosten muuttaminen varastoiksi
sähkösuunnitelmat,

Sähköinsinööritoimisto

Mauri

Ketola

kommandiittiyhtiö, 3.1972 sähkötyöselitys ja suunnitelmaasiakirjat
lvi-suunnitelmat, Pl. M:n rakennusosasto yleistyöselostus
1969 ja Ekono 2.1972
sopimus-, yms. asiakirjoja
poliklinikkarakennus H13 (Senaatti 6013, nyk. ”soittola”
ja tsto)
maalausselostus 8.1968, Pekka Rajala, arkkit. SAFA ja erikseen ”konsepti”
pääpiirustukset ja työpiirustuksia, Arkkitehtitoimisto Pekka
Rajala, 2.1–30.8.1968 pohjapiirustus kellari, 1 krs, leikkaus
A-A, B-B 1:50, 26.9.1969 päätyparvekkeen porras 1:20,
24.9.1968 katokset 1:50 ja katosten det, katoksen palkista
1:50, ovi- ja ikkunasuunnitelmat 9.5–4.6.1969, 20.1.1969
julkisivut ja päädyt, 28.8.1969 ulkokaide, tukimuurit, pilarisuojaus, 11–16.6.1969 alakattokuvat, yläkarmin sovitus,
sisäporras, sisäportaan kaiteet
rakennesuunnitelmat 9.69 Rakennus- ja suojelutekninen insinööritoimisto SUORA OY
sopimus- yms asiakirjoja, kalustesuunnitelmia (puolustusvoimien omia tyyppejä)
muutossuunnitelmia poliklinikkatiloja muutettu musiikkitiloiksi: lääkevarasto nuottivarastoksi, kellaritiloja harjoitusti-
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loiksi yms, 20.10.1998, Arkkitehtitoimisto Holma & Vuolteenaho
kasarmit 1 (nykyinen MAPU talo, entinen K3, Senaatti
3001) ja kasarmi 2 (kasarmien 3 ja 1 nimikkeet Laation
selvityksessä nykyisen käytännön mukaiset, käytäntö muuttunut K3 on alun perin ensimmäiseksi rakennettu kasarmi)
lvi- ja sähkösuunnitelmat tehty pääpiirustusten päälle, kasarmien 2 ja 3 pääpiirustukset päivätty 19.2.1958, Pekka
Rajala, arkkitehti SAFA
lvi-suunnitelmat 4.1958, Antti Oksanen ja sähkösuunnitelmat 4.1958 Pl. M:n Rakennusosasto
kasarmi K1, muutos; akkuvaraamon ja viestintävaraston sijoitus 14.4.1987 Arkkitehti J. Hakola, sisätiloissa tehtyjä
muutoksia
sähkö- ja lvi-suunnitelmat Ekono 11.1987
varastorakennus 3, myöh. huoltorakennus H4 (Senaatti
6004)
alun perin varusvarasto sittemmin rakennustoimiston tilat
työpiirustuksia ja pääpiirustuksia, Pekka Rajala, arkkitehti
SAFA, 14.1.1959 porras, 9.1.1959 leikkaus, 14.2.1959 päätyräystäs, 13.2.1959 seinäleikkaus, 5.3.1959 askelprofiili sisäportaassa,

14.2.1959

leikkaus

ikkunan

korkeudesta,

21.2.1959 parvekkeen kaide, 14.2.1959 varasto räystäs,
3.3.1959 leikkauksia, 25.2.1959 kaide (piirustusta on käytetty myöh. Porkkalassa, Karkialammella jne.), 12.2.1959
ikkunan vaakaleikkaus, 16.2.1959 tavarakuilu
rakennesuunnitelmat 2. T. Rechardt, dipl.ins. Helsinki
lvi-suunnitelmat, Antti Oksanen 2.1959
sähkösuunnitelmat Tuiran Sähkö 11.1959
muutos rakennusosaston tiloiksi, suunnitelmat ilman päiväystä ja signeerausta
vesi- ja viemärimuutos 29.1.1973, liittynee edelliseen
polttoainesäiliöt saunan H3 ja varaston (toimiston) H4 takana
suunnitelmat Ekono 1980, muutoksia polttoaineen jakelun
säädösten muuttuessa 1980-luvun lopulta 2004 asti, teknisiä
järjestelyjä
ajoneuvokatokset 1-4, H15

124

suunnitelmat, pääpiirustukset, 14.1.1981 Arkkitehtitoimisto
Pekka Rajala
sähkösuunnitelmat, Sähköliikkeiden Oy12.1981
ajoneuvokatokset 1-4, H16
suunnitelmat, pääpiirustukset, 14.1.1981 Arkkitehtitoimisto
Pekka Rajala, sähkö kuten H15
ajoneuvokatokset 1-4, H17
suunnitelmat, pääpiirustukset, 14.1.1981 Arkkitehtitoimisto
Pekka Rajala, sähkö kuten H15
ajoneuvokatokset 1-4, H18, kuljetusalan varastorakennus
suunnitelmat, pääpiirustukset, 3.6.1985 Arkkitehtitoimisto
Pekka Rajala, 6.3.1980 luonnos, jossa vain 3 rakennusta,
sähkösuunnitelmat Ekono 9.86, H18 varastossa käytetty18.1.1981 Arkkitehtitoimisto Pekka Rajalan Tervolan tykkivarastoon suunnitelmia detaljeja. Osin on piirretty uudestaan Pl- M:n rakennusosastolla Siikakankaalle toteutettuja
detaljeja (liukuovien kannatuksia yms.)
rakennesuunnitelmat Pl. M:n Rakennusosasto 12.1982
ajoneuvokatosalueen piha-aidan suunnitelmat, Arkkitehtitoimisto Pekka Rajala, 16.5.1983
rakennesuunnitelmat Pl. M:n Rakennusosasto (nimiössä Kajaani)
4.10 puutuu myymälä, K1 suurin osa, K2 ja 3 ehkä osa (jotain oli puol. voim. ark), K4 ja K5 ja H14, H3, H5, H6, ruokala H2 ja sotilaskoti/esikunta 6001 H1? ja salainen H7
H7 väestösuoja ja tykkihalli, (asemapiirustus) 12.11.1962,
väestösuojan paikka, 8.12.1962, perspektiivikuva, työselitys
(ei päivätty), 10.1.1963 pohjapiirustus tykkihallista 1:100,
10.1.1963 pääpiirustusjulkisivut 1:100, Arkkitehtitoimisto
Pekka Rajala
työpiirustukset ja rakennesuunnitelmat, 12.1962 Rakennusja suojeluteknillinen insinööritoimisto SUORA Oy
ohjeet väestösuojan rauhanaikaisesta käytöstä, varasto-,
koulutus- ja liikuntakäyttöä suositellaan
sähkös.1963, Insinööritoimisto Ollisbacka
lvi-suunnitelmat
Insinööritoimisto Oy

4.1963,

Insinööritoimisto

LVT-
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laitesuunnitelmia: ilmanvaihtolaitteet, vesi-, viemäri- ja
lämpöjohdot, sähkö- ja jäähdytyslaitteet
erilliset ovisuunnitelmat Arkkit.tsto Pekka Rajala ja SUORA
Oy
-luovutus ja vastaanottopöytäkirja 12.5.1966
muutossuunnitelmat

14.10.1984,

väestösuojan

ajan-

tasaistamista, sisäpuolisia tilamuutoksia, Suunnittelutoimisto
Tapani Leinonen
1988 kosteusteknisiä yms. teknisten järjestelmien korjauksia
2003 Arkkit. tsto Laatio vss-tilojen sisätilamuutoksia
vss-tilassa myös toimistokäyttöä
linkkimastot suunniteltu 1982 (Imatran voima Oy) ja toteutettu1984, masto on 78m korkea P. Kuivamäelle osoitettu
rak.mest Hosiaisluoman kirje

Puolustushallinnon Oulun arkistosta löytyy alkuperäisenä tai kuultokopiona (kuvilla vaakasäilytys) piirustukset seuraavista rakennuksista: K1, H4 (muutos toimistotiloiksi), H11, H13, H19. Nämä suunnitelmat ovat jo kopioituina selvityksen aineistossa.

Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö, Helsinki.
Arkistosuunnittelija Merja Keinänen selvitti, minkälaista piirustusaineistoa Puolustushallinnon rakennuslaitoksen Helsingin arkistosta
löytyy. Arkistossa on mapitettuna samoista alkuperäisistä piirustuksista otettuja kopioita kuin Oulussakin. Vaakasuunnassa säilytettäviä
piirustuksia (alkuperäisiä piirustuksia tai niistä otettuja kuultokopioita) on jonkin verran, mutta nimiöiden perusteella ne liittyvät muutossuunnitelmiin. Suunnitelmissa esitettyjen muutosten joukossa ei ole
sellaisia muutoksia, joiden suunnitelmia ei olisi jo löytynyt Oulun
arkistosta kopioina.

Arkkitehtitoimisto Laatio Oy, 18.8.2006
Laatio Oy:n toimistossa on kartoitettu Senaattikiinteistöjen toimeksiannosta kasarmialueen rakennukset, esitetty karkea määrittely
rakennusten käyttötarkoituksesta ja esitetty rakennusten brutto- tai
huoneistoalat (asuinrakennukset).

Tässä selvityksessä esitetyistä

bruttopinta-alatiedoista osa perustuu Laatio Oy:ssä tehtyyn selvitykseen: K1, K2, K3, K4, K5, H1, H2, H4, H7, H8, H9, H11 (sisältää
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varastot), H13, H15, H16, H17, H18. Laatio Oy:n selvityksessä Senaattikiinteistöjen hallinnoimat rakennukset on jaettu kahteen ryhmään: rakennuksiin, jotka jäävät puolustusvoimien käyttöön ja niihin,
joista puolustusvoimat tulevaisuudessa luopuvat.

Luvussa 1.1, ra-

kennusten hallinta, laajuus ja käyttö puolustusvoimien käyttöön jäävät rakennukset on esitetty alleviivattuna.

127

LIITE 2 Keskeisten rakennusten pohjapiirustukset
kuva 1: A6, asuinrak., kellarikerros, ajantasapiirros, 2004
kuva 2: A6, asuinrak., 1-3.kerros, ajantasapiirros, 2004
kuva 3: A6, asuinrak., ullakkokerros, ajantasapiirros, 2004
kuva 4: K3, kasarmi, 1. kerros, 1955
kuva 5: K3, kasarmi, 2. kerros, 1956
kuva 6: K3, kasarmi, ullakkokerros, 1955
kuva 7: K3, kasarmi, kellarikerros, muutospiirros, 1974
kuva 8: K3, kasarmi, 1. kerros, muutospiirros, 1974
kuva 9: K3, kasarmi, 2. kerros, muutospiirros, 1974
kuva 10: K3, kasarmi, ullakkokerros, muutospiirros, 1974
kuva 11: K2, kasarmi, kellarikerros, 1958
kuva 12: K2, kasarmi, 1.-2. kerros, 1958
kuva 13: H1, sotilaskoti- ja esikunta, pohjakerros, 1958
kuva 14: H1, sotilaskoti- ja esikunta, 1. kerros, 1958
kuva 15: H1, sotilaskoti- ja esikunta, pohjakerros, laajennus, 1967
kuva 16: H1, sotilaskoti- ja esikunta, 1. kerros, laajennus, 1967
kuva 17: H2, ruokala, 1. kerros, 1954
kuva 18: H2, ruokala, kellarikerros, ajantasapiirros, 1980
kuva 19: H2, ruokala, 1. kerros, ajantasapiirros, 1980
kuva 20: H13, polikliniikka, kellari, 1969
kuva 21: H13, polikliniikka, 1. kerros, 1969
kuva 22: H3, miehistösauna, pohjakerros, 1967
kuva 23: H4, varusvarasto, pohjakerros ja 1.krs, 1959
kuva 24: H4, varusvaraston muutos toimistotiloiksi, 1973
kuva 25: H8, autohalli, pohjapiirros, 1960
kuva 26: H8, autohalli, korjaus ja laajennus, 1982
kuva 27: H9, lämpökeskus, sähkötyösuunnitelma, 1961
kuva 28: H11, hevostalli ja ajoneuvokat., pohjapiirros, 1960
kuva 29: H11, hevostalli ja ajoneuvokat., muutosluonnos, 1977
kuva 30: H11, hevostalli ja ajoneuvokat., ajoneuvokat. muutos, 1972
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